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RESUMO 

 

ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA E AMBIENTAL PARA CRIAÇÃO 

DE UMA USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

EM UMA ABORDAGEM SIMBIÓTICA: UM ESTUDO PARA A REGIÃO 

METROPOLITANA DE NATAL 

 

O modelo de produção observado na indústria da construção civil utiliza em boa parte 

recursos naturais não renováveis e é responsável pela geração de uma grande quantidade 

de resíduos. Uma das formas de amenizar os impactos desses resíduos é a reciclagem. 

Diante deste cenário, o objetivo deste trabalho é propor a criação de uma usina de 

reciclagem de Resíduos da Construção Civil na perspectiva da simbiose industrial, 

avaliando a sua viabilidade econômica e ambiental. A pesquisa é um Estudo de caso 

de caráter exploratório, de natureza aplicada, com uma abordagem quanti-

qualitativa. Um questionário estruturado foi aplicado junto às empresas da construção 

civil da grande Natal, cadastradas no SINDUSCON-RN, com o objetivo de conhecer a 

quantidade média de resíduos gerada pelas construtoras, o destino dado aos resíduos e 

se há separação dos resíduos na obra antes da destinação. Com isso foi possível estimar 

o tamanho da usina e seu volume de produção, para, assim, dimensionar os impactos 

ambientais envolvidos e estimar os custos e despesas, fatores essenciais para realização 

das análises de viabilidade. Utilizou-se o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para a 

avaliação ambiental e os métodos de Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de 

Retorno (TIR) e payback para a realização da avaliação econômica. O trabalho concluiu 

que a implantação da usina de reciclagem de resíduos da construção civil na região 

metropolitana de Natal é viável tanto ambiental quanto economicamente, bem como a 

organização de forma simbiótica das empresas é vista de forma positiva no sentido de 

incentivar a separação dos resíduos na obra e, consequentemente, melhorar a qualidade 

do agregado reciclado produzido. Além disso, o reaproveitamento de resíduos pelas 

próprias construtoras reduz a extração de recursos naturais não renováveis e a geração 

de novos resíduos, contribuindo para a diminuição do impacto ambiental gerado por 

este setor. 

 

Palavras-chave: Resíduos da Construção Civil. Usina de Reciclagem. Viabilidade 

Ambiental. Viabilidade Econômica. Simbiose Industrial. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL VIABILITY FOR THE 

CREATION OF A CIVIL CONSTRUCTION WASTE RECYCLING PLANT IN A 

SYMBIOTIC APPROACH: A STUDY FOR THE METROPOLITAN REGION OF 

NATAL 

 

The production model observed in the construction industry uses largely non-renewable 

natural resources and is responsible for generating a large number of waste. One way to 

mitigate the impacts of this waste is recycling. In this scenario, the objective of this 

study is to propose the creation of a construction waste recycling plant from the 

perspective of industrial symbiosis, assessing their economic and environmental 

viability. The research is an exploratory case study of applied nature, with a quantitative 

and qualitative approach. A structured questionnaire was administered with the 

companies of civil construction of the great Natal registered in SINDUSCON-RN, in 

order to know the average amount of waste generated by construction companies, the 

destination of the waste and if there is separation of waste in the work before allocation. 

Thus, it was possible to estimate the size of the plant and its production volume, to 

thereby scale the environmental impacts involved and estimate the costs and expenses, 

essential factors for carrying out feasibility studies. We used the Environmental Impact 

Assessment (EIA) for environmental assessment and methods of Net Present Value 

(NPV), Internal Rate of Return (IRR) and payback for the realization of economic 

evaluation. The study concluded that the implementation of the construction waste 

recycling plant in the metropolitan region of Natal is viable environment as much as 

economically, as well as the organization symbiotically of companies is seen in a 

positive way to encourage the separation of waste at work and, consequently, improve 

the quality of the recycled aggregate produced. In addition, the reuse of waste by own 

construction companies reduces the extraction of non-renewable natural resources and 

the generation of new waste, contributing to the reduction of the environmental impact 

generated by this sector. 

 

Key words: Civil Construction Waste. Recycling Plant. Environmental Viability. 

Economical Viability. Industrial Symbiosis. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

A visão de desenvolvimento no decorrer da história da humanidade se confunde com 

um expansivo domínio e transformação da natureza. A demanda por energia e recursos 

naturais tem atingido níveis cada vez mais altos, intensificando a exploração de recursos 

naturais não renováveis. 

Esse modelo de desenvolvimento está inserido em um paradigma mecanicista, no qual 

os recursos naturais são vistos como ilimitados. Do ponto de vista da sustentabilidade, esse 

modelo linear de produção é ineficiente, não sendo capaz de preservar o meio ambiente e, por 

conseguinte, a qualidade de vida do homem (FRAGA, 2006). 

O desenvolvimento tecnológico e o crescimento econômico trouxeram grandes 

benefícios à sociedade. Mas, aliados a esse crescimento e a um comportamento de consumo 

inadequado, provocaram vários efeitos colaterais. Entre eles destaca-se a produção de 

resíduos. Alcantara (2005) afirma que o homem interfere no meio ambiente gerando os 

resíduos através de suas ações, tanto durante o processo industrial quanto durante o uso dos 

produtos provenientes dele. 

Ao descarte dos resíduos no ar, água e solo, somam-se os efeitos prejudiciais ao meio 

ambiente e à sociedade por eles produzidos. Demajorovic (1996) explica que a relação entre 

resíduos e a problemática ambiental torna-se mais visível quando se trata de resíduos sólidos. 

A cadeia produtiva da construção civil, segundo John (2000) é o setor da economia 

que mais consome materiais naturais, além de ser um dos principais geradores de resíduos 

sólidos. Com o aumento de pessoas em centros urbanos, os Resíduos da Construção Civil 

(RCC) transformam-se em graves problemas ambientais (ANGULO et al., 2008). 

O crescimento populacional das cidades brasileiras aumenta a demanda por novas 

moradias ao mesmo tempo em que surgem novas indústrias e a necessidade de obras de 

infraestrutura, o que evidencia a importância da construção civil no crescimento do país e a 

influência das construções no meio ambiente.  

De acordo com John (2000), o atual modelo de produção da indústria da construção 

civil utiliza, quase sempre, recursos naturais não renováveis e no decorrer de suas atividades, 

resíduos são gerados. A geração de resíduos sólidos neste ramo da indústria ocorre por meio 
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de diversos processos produtivos relacionados à execução de um empreendimento 

imobiliário, como construção, modernização, manutenção e demolições de obras.  

De maneira geral, a massa de RCC gerada nas cidades é igual ou maior que a massa de 

resíduo domiciliar. Pinto (1999) confirma a relevância do tema estimando que em cidades 

brasileiras de médio e grande porte, a massa de resíduos da construção civil gerados varia 

entre 41% a 70% da massa total de resíduos sólidos urbanos. 

Em relação à geração de resíduos, especificamente da construção civil, somente em 

2002 foram definidas diretrizes acerca do seu gerenciamento com a publicação pelo Conselho 

Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, da Resolução nº 307, de 05 de junho de 2002. 

A partir dessa publicação, a responsabilidade pela gestão dos resíduos passa da 

administração pública para os geradores. Considerando que a própria Resolução preconiza a 

não geração de resíduos como o elemento básico para a gestão das obras, coloca-se, a partir 

daí, uma nova realidade para a construção civil no Brasil. 

Dados da ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais – (2013) mostram que o Brasil produz, em média, 31 milhões de 

toneladas/ano de resíduo da construção civil. 

Na execução das obras da construção civil, alguns fatores influenciam a produtividade, 

acarretam desperdícios e, consequentemente, contribuem para a geração de resíduos. Tais 

fatores são identificados por Melo (1995), Farah (1992) e Lima e Maia (1997) como: falta de 

formação técnica dos operários da construção civil; métodos construtivos que não 

acompanham o desenvolvimento tecnológico da área; desorganização do canteiro de obras; 

pouco investimento em formação profissional; e elevada rotatividade. 

Os resíduos gerados na construção civil, que podem ser reciclados, além de se tratarem 

de materiais pesados com grandes volumes, em geral, tem uma deposição final inadequada, 

gerando outros tipos de problema, descritos por Pinto e González (2005): atração de outros 

tipos de resíduos como resíduos domésticos e industriais, tornando-se, dessa forma, ambiente 

de proliferação de vetores transmissores de doenças; degradação do solo; comprometimento 

de corpos d’água e mananciais; e intensificação de enchentes. 

 Na mesma linha da Resolução CONAMA 307/2002 e de forma mais abrangente, a 

Lei 12.305/2010, também conhecida como Política Nacional de Resíduos Sólidos 
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(PNRS), regula o manejo ambientalmente correto dos resíduos sólidos e implementa metas de 

redução, reutilização e reciclagem no intuito de reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos 

para destinação final. 

No âmbito da Construção Civil, apesar dos esforços para redução, ainda há uma 

grande quantidade de resíduos gerados, dos quais, aproximadamente 90% dos RCC podem 

ser reciclados, porém, de acordo com a Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos 

de Construção Civil e Demolição (ABRECON) apenas cerca de 5% são reciclados 

atualmente. 

Zordan (1997) afirma que o estudo de soluções práticas que apontam para a 

reciclagem dos resíduos na própria construção civil, contribui para amenizar o problema 

urbano dos depósitos inadequados deste material, proporcionando melhorias do ponto de vista 

ambiental e introduz no mercado um novo material com grande potencial de uso. 

Para John (2000), a reciclagem é uma oportunidade de transformação de uma fonte de 

despesa em uma fonte de faturamento. Dessa forma, os resíduos são considerados um 

importante insumo no processo produtivo e com valor econômico agregado 

(DEMAJOROVIC, 1996). 

A reciclagem dos resíduos da construção civil, na visão de John (2000), traz inúmeros 

benefícios como o aumento da vida útil dos aterros sanitários, redução da extração de 

matérias-primas não renováveis como a brita e a areia, geração de novos postos de trabalho, 

produção de material de construção a baixo custo, entre outros. 

As soluções existentes para o tratamento de resíduos da construção civil podem ser 

implantadas em diversos momentos do ciclo de vida dos materiais, desde a fase de geração até 

a fase de destinação final ou processamento do refugo. Os resíduos podem ser processados e 

transformados em matéria-prima na própria fonte de geração ou em usinas de reciclagem. 

As primeiras usinas de reciclagem instaladas no Brasil eram públicas e municipais 

gerenciadas pelas Prefeituras de São Paulo, SP (1991), de Londrina, PR (1993), e de Belo 

Horizonte, MG (1994), como elucidam Angulo et al. (2008). Mais atualmente, a pesquisa 

setorial realizada pela ABRECON, em 2013, apresenta o mapeamento de 180 usinas de 

reciclagem de resíduos da construção civil, públicas e privadas, no país. 
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Como esclarecem Cunha e Miceli (2013), os agregados, após passarem por processos 

de reciclagem, ainda não são vistos como novos produtos, sendo insipientes as usinas 

privadas que são economicamente viáveis em todos os estados brasileiros. Portanto, o 

mercado de agregados reciclados ainda encontra-se em formação. 

Segundo Duran et al. (2006), a fim de incentivar a reciclagem aos geradores e 

estimular a formação de mercado de reciclado, duas esferas devem ser consideradas. A 

primeira é a esfera dos consumidores de agregados, sejam eles construtoras, reparadoras ou 

Prefeitura. De acordo com os custos de aquisição envolvidos na compra de agregados como 

transporte e preço de venda da tonelada, os consumidores optarão por agregados naturais ou 

reciclados; já a segunda esfera é a dos geradores de resíduos como empresas de demolição e 

os próprios consumidores citados, que optarão pelo descarte dos resíduos em plantas de 

reciclagem ou em aterros sanitários, de acordo com os custos envolvidos. 

Com relação à cidade de Natal, no modelo de gestão de resíduos em vigor, a Prefeitura 

coordena e financia as ações, a iniciativa privada realiza os serviços que demandam maior 

investimento de capital e os catadores arregimentados em associações ou cooperativas atuam 

na coleta seletiva oficial, porém, grande parte dos resíduos sólidos gerados é disposta em 

aterro, já que as cooperativas não apresentam a capacidade necessária para a coleta do total 

dos materiais recicláveis, não tem mercado para boa parte dos resíduos que poderiam ser 

reciclados, considerando-os, assim, rejeito. 

No que se refere aos RCCs, em 2011 instituiu-se a Lei nº. 6.298 no município, 

estabelecendo que as empresas geradoras de resíduos devem se responsabilizar por sua 

adequada destinação e recomenda que essa destinação seja feita à recicladoras, mas o 

Sindicato da Indústria da Construção Civil afirma que não há parceria entre as empresas 

cadastradas no sindicato e usinas de reciclagem. Para deposição dos resíduos, a prefeitura 

disponibiliza uma área que não segue as orientações da Resolução 307/2002 do CONAMA, 

recebendo, também, outros tipos de material.   

Tomando-se por base esse contexto geral e local, pressupõe-se que, apesar dos poucos 

avanços observados no que se refere à gestão ambiental e, mais especificamente, da gestão de 

resíduos, mostrando que as empresas não vêm atendendo aos requisitos da Resolução 307 do 

CONAMA, acredita-se que é possível a implantação de uma usina de reciclagem de resíduos 
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da construção civil, com vistas a aprimorar o desempenho ambiental, resultados econômicos 

e, consequentemente, obter vantagens competitivas. 

Acredita-se que a estrutura associativa possibilite a redução de custos com a 

destinação dos resíduos para as empresas associadas e a geração de lucros. 

Pressupõe-se, ainda, que na região metropolitana de Natal, há viabilidade para a 

criação de uma usina de reciclagem de RCC de forma simbiótica entre as construtoras que 

atuam na região, visando o atendimento aos requisitos legais pertinentes. 

Assim, este estudo questiona sobre a viabilidade econômica e ambiental da opção de 

implantação de uma usina de reciclagem de RCC na cidade de Natal, visando à proposição de 

associação de construtoras atuantes na região. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a viabilidade econômica e ambiental de criação de uma usina de reciclagem de 

RCC para a região metropolitana de Natal na perspectiva da simbiose industrial. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Visando atingir o objetivo geral, o trabalho admite os seguintes objetivos específicos: 

• Reconhecer aspectos da reciclagem de resíduos da construção civil; 

• Desenvolver uma proposta de criação de uma usina de reciclagem na perspectiva da 

simbiose; 

• Identificar os indicadores de viabilidade e realizar um estudo de viabilidade 

econômica; 

• Efetuar um estudo de viabilidade ambiental seguindo as etapas do Estudo de Impacto 

Ambiental. 
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1.2 Justificativa 

 

A construção civil, na visão de Pinto e González (2005), é um importante segmento da 

indústria brasileira, tida com um indicativo do crescimento econômico e social. Contudo, 

também constitui uma atividade geradora de impactos ambientais, pois tanto os grandes 

quanto a soma de pequenos empreendimentos colaboram com a alteração da paisagem e, com 

o consumo de recursos naturais e geram resíduos de peso e volume bastante significativo. 

Assim sendo, representam um grande problema para ser administrado. 

Considerando dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) do IBGE 

(2008), 72,44% dos municípios brasileiros possui serviço de manejo de RCC e apenas 7,04% 

possui alguma forma de processamento de resíduos da construção civil. A PNSB também 

informa que a quantidade de RCC coletada no Brasil é de 7.192.372,71 t/ano de origem 

pública e 7.365.566,51 t/ano de origem privada.  

A implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e da Resolução 307 do 

CONAMA procura reduzir a destinação final dessa quantidade de resíduos, incentivando, 

além da redução na fonte, a indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de 

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

Os resíduos da construção civil representam cerca de 36% dos resíduos sólidos 

urbanos de Natal e grande parte dos RCC ainda é destinada ao Aterro Sanitário de 

Massaranduba, no município de Ceará-Mirim, de responsabilidade da BRASECO. Este 

último apresenta condições inadequadas de disposição final dos resíduos sólidos, não segue as 

orientações da Resolução CONAMA nº 307/02 e não possui um controle efetivo. 

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Norte (SINDUSCON 

– RN), que apresenta 140 indústrias da construção civil cadastradas de todo o estado, sendo 

cerca de 60 só na região metropolitana de Natal, afirma que um projeto de implantação de 

uma usina de reciclagem de RCC em parceria com as construtoras cadastradas chegou a ser 

discutido em 2007, mas não obteve êxito. 

Dessa forma, a implantação de uma usina na cidade de Natal é uma alternativa para a 

reciclagem do resíduos gerados pela construção civil, que além de benefícios econômicos 

com a produção de agregados reciclados que servirão novamente como matéria-prima, 

também traz benefícios ambientais, já que representa uma parcela de resíduos que antes seria 
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destina ao aterro, bem como, possibilita  às empresas o atendimento à Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, à Resolução CONAMA nº 307/02 e ao programa municipal de reciclagem 

de resíduos da construção civil (Lei 6.298/2011). 

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

  

A fim de atingir o objetivo da pesquisa, o estudo encontra-se apresentado em seis 

capítulos: introdução, referencial teórico, método de pesquisa, proposta de implantação da 

usina de reciclagem, viabilidade econômica e ambiental, e considerações finais. 

O primeiro capítulo é composto por uma inserção ao tema da pesquisa e definição do 

problema, a partir do qual são propostos os objetivos gerais e específicos. O capítulo trás, 

também, a justificativa da pesquisa e a estrutura da dissertação. 

O segundo capítulo abrange o referencial teórico sobre temas relevantes que servirão 

de base para o estudo da viabilidade da usina de reciclagem. Para tanto, buscou-se referências 

nacionais e internacionais concernentes aos resíduos da construção civil, viabilidade 

ambiental e viabilidade econômica. Além disso, descrevem-se também características das 

usinas de reciclagem de resíduos da construção civil e dos agregados reciclados. 

O terceiro capítulo trás o método da pesquisa com a classificação do estudo e uma 

explicação sobre o procedimento metodológico, desenvolvido para alcançar o objetivo da 

pesquisa. 

O quarto capítulo apresenta a proposta de criação da usina de reciclagem, descrevendo 

seu processo produtivo e os itens necessários para sua implantação, como localização, 

infraestrutura e produtos. 

No quinto capítulo é desenvolvida a análise de viabilidade econômica da usina, com o 

investimento inicial, custos e receitas, ponto de equilíbrio, fluxos de caixa e a viabilidade 

realizada através de VPL, TIR e payback. 

O capítulo seis é composto pela viabilidade ambiental da usina, descrevendo a área de 

influência, diagnóstico ambiental, análise dos impactos, medidas mitigadoras propostas e 

planos de controle. 
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Por fim, no capítulo sete são descritas as conclusões sobre as viabilidades econômica e 

ambiental e demais considerações finais do estudo. A estrutura descrita encontra-se 

representada na Figura 1. 

Figura 1 - Estrutura da dissertação 

 

Fonte: Autora (2016) 
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CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A Construção Civil e Seus Resíduos 

 

A construção civil é um importante segmento da indústria brasileira, tida como um 

indicativo de crescimento econômico e social. Contudo, esta também se constitui em uma 

atividade geradora de impactos ambientais (PINTO; GONZÁLEZ, 2005). Os impactos 

associados à construção civil estão relacionados, principalmente, com o grande consumo de 

recursos naturais e com a geração de resíduos. 

Para efeito da Resolução CONAMA nº 307/2002, são adotadas as seguintes 

definições: 

I - Resíduos da construção civil: são aqueles 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; 

II - Geradores: são pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por 

atividades ou empreendimentos que gerem os resíduos definidos nesta Resolução; 

III - 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; 

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

submetido à transformação. 

Os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, 

secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final. Os resíduos da 

construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, em áreas de 

“bota fora”, em encostas, corpos d’água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. 
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A Resolução do CONAMA nº 307/2002 classifica os RCC em quatro classes, segundo 

o tipo de destinação final de cada resíduo, como mostra o Quadro 1. 

Quadro 1 - Definição de classe e destinação final dos resíduos 

CLASSE DEFINIÇÃO/DESTINAÇÃO FINAL 

A 

Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, provenientes de construção, demolição e 

reformas e reparos de pavimentação e de obras de infraestrutura; solos de terraplanagem; materiais 

cerâmicos, argamassa, concreto e artefatos de concreto. Caso não seja possível o uso imediato, os 

resíduos devem ser direcionados a aterros específicos, permitindo seu reaproveitamento futuro. 

B 

Resíduos com potencial de reciclagem, como plásticos, papel, papelão, metal, vidro, madeira, gesso 

e outros. Deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 

temporário para viabilização do reaproveitamento. 

C 

Resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis 

que permitam a sua reciclagem / recuperação. Deverão ser armazenados, transportados, reutilizados 

e destinados conforme com as normas técnicas vigentes. 

D 

Resíduos perigosos oriundos do processo de construção, como tintas, solventes, óleos e outros, ou 

aqueles contaminados com esses materiais, oriundos de demolições, reformas e reparos. Deverão ser 

armazenados transportados, reutilizados e destinados, conforme as normas técnicas vigentes. 

Fonte: Adaptado do Ministério do Meio Ambiente (2002) 

No Brasil, grande parte dos RCC pertence à classe A, mas possui características 

diferentes devido ao sistema construtivo e à qualificação da mão de obra. (MERINO; 

GARCIA; AZEVEDO, 2010). Aqueles originados de reforma ou ampliação, em geral tem 

uma predominância de fração mineral, pela elevada presença de blocos de concreto, frutos do 

processo de demolição (PINTO, 1999). A Tabela 1 apresenta uma caracterização dos 

materiais presentes nos RCC em obras no Brasil. 
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Tabela 1 - Composição média dos materiais de RCC de obras no Brasil 

COMPONENTES PORCENTAGEM 

Argamassa 63 

Concreto e blocos 29 

Outros 7 

Orgânicos 1 

TOTAL 100 

Fonte: Santos (2009) 

Angulo (2000) lembra ainda que devido à variabilidade na composição de RCC, há 

um grande potencial para reciclagem e seus processos de reciclagem e disposição final podem 

contemplar a comercialização com outros segmentos industriais. Carneiro et al. (2001) lista 

alguns materiais que compõem os resíduos da construção civil: 

• Concreto, argamassa e rocha: apresentam elevado potencial de reciclagem; 

• Blocos, tijolos e cerâmicas: possuem potencial de utilização, sem necessitar de 

processo sofisticado de tratamento; 

• Areia e argila: podem ser separados dos demais materiais através de um processo de 

peneiramento; 

• Asfalto: material com elevado potencial de reutilização em obras viárias; 

• Metais ferrosos: possibilidade de reciclagem pelo setor de metalurgia; 

• Madeira: material parcialmente reciclável; 

• Plástico, borracha, papel, papelão, gesso e outros materiais semelhantes: quando 

separados, podem ser encaminhados a processos de reciclagem e reaproveitamento, 

dependendo, naturalmente, do seu estado. 

A quantidade e composição dos resíduos da construção civil são afetadas por diversos 

fatores, tais como (CARNEIRO et al., 2001): 

• Nível de desenvolvimento da indústria de construção; 
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• Qualidade e treinamento da mão de obra disponível; 

• Técnicas de construção e demolição empregadas; 

• Adoção de programas de redução de perdas e desperdícios e da melhoria da qualidade; 

• Adoção de processos de reciclagem com reutilização dos materiais nos canteiros; 

• Utilização de materiais predominantes disponíveis na região; 

• Desenvolvimento de obras de arte especiais na região; 

• Desenvolvimento econômico e tecnológico da região; 

• Demanda por novas construções. 

Dependendo da forma da obra, os RCC entram em contato com outros componentes 

ou agentes contaminantes pertencentes às classes B, C e D; amianto e resíduos orgânicos. 

Esses materiais, como alertam Wimalasena et al. (2010), quando acondicionados ou 

reciclados junto aos resíduos da classe A, podem reduzir ou até inviabilizar seu 

reaproveitamento e reuso em materiais de construção. 

 

2.1.1 A Geração de Resíduos da Construção Civil 

 

De acordo com o United Nations Environment Programme (UNEP, 2011), o grande 

aumento populacional registrado nas últimas décadas, em todo o mundo, e consequente 

incremento das atividades da construção civil, resultou em grandes volumes de RCC. 

Sobral (2012) deixa claro que a indústria de materiais de construção, como fábricas de 

cimento, olarias, fábricas de cerâmicas e porcelanatos, por exemplo, gera desperdícios fruto 

da manipulação inadequada do produto final. Esse tipo de material inservível à 

comercialização, como pedaços de cerâmica e de tijolos, além de cimento, provenientes de 

sacos rasgados na área de estocagem, não são considerados como resíduos da construção 

civil, mas sim como resíduos industriais. 

Dessa forma, os resíduos da construção civil são gerados a partir de residências e 

edificações novas (acima de 300 m²) e de reformas, ampliações e demolições (JOHN; 
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AGOPYAN, 2000). A porcentagem média de resíduos gerada por cada tipo de fonte nas 

cidades brasileiras encontra-se descrita na Tabela 2. 

Tabela 2 - Estimativa média de geração de RCC por fonte geradora 

TIPO DE FONTE GERADORA DE RCC PORCENTAGEM 

Residências novas 20 

Edificações novas (acima de 300 m2) 21 

Reformas, ampliações e demolições 59 

Fonte: Santos (2009) 

A geração de resíduos da construção, também varia de município para município, 

dependendo do volume de obras existentes e de outros fatores, como o desenvolvimento 

econômico e social do próprio município, sua localização e a renda per capita dos habitantes. 

Schneider (2004) e Pinto (1999) estimam a geração média de resíduos da construção civil em 

torno de 500 kg/hab/ano. Municípios com maior grau de desenvolvimento e concentração de 

habitantes, incluindo as capitais dos estados, podem apresentar uma quantidade de resíduos 

per capita um pouco superior à média estabelecida pelos autores. 

Para Piovezan Júnior (2007), a geração de RCC afeta direta ou indiretamente a saúde, 

segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Estes 

impactos são classificados de acordo com as dimensões econômica, social e ambiental 

(MARQUES NETO, 2009). 

Na dimensão econômica, a UNEP (2011) atesta que nos países em desenvolvimento, 

mais da metade dos gastos com resíduos sólidos são destinados somente à coleta. No Brasil, 

segundo Blumenschein (2007), os gastos com o recolhimento de resíduo disposto 

clandestinamente em cidades com mais de dois milhões de habitantes giram em torno de R$ 2 

milhões por mês.  

Marques Neto (2009) afirma sobre o âmbito social, que os impactos se relacionam às 

pessoas envolvidas na atividade de catação e às que vivem no entorno das áreas de deposição. 

Complementando essa ideia, dados da UNEP (2011) ilustram que em países em 

desenvolvimento, o setor da reciclagem de resíduos industriais é controlado pelo setor 
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informal. Segundo o programa, 1% da população urbana está envolvida na coleta destes, 

sendo composta, principalmente, por mulheres e crianças (UNEP, 2011).  

No que tange à dimensão ambiental, além dos impactos causados pela geração de 

resíduos, a construção civil é caracterizada como a maior consumidora de matérias-primas 

naturais do planeta (JOHN, 2000). O transporte destes resíduos ao destino final também gera 

emissões nocivas ao meio ambiente e à saúde humana, como explica Marques Neto (2009), 

situação que, conforme a estratégia de destinação eleita para esses resíduos, pode se agravar.  

 

2.1.2 Legislação e Normas 

 

Como forma de auxílio à formalização das responsabilidades e atribuição de 

parâmetros legais para a gestão de resíduos da construção civil há uma legislação específica 

responsável pela defesa do meio ambiente, a fim de amenizar os impactos ambientais 

eminentes (SINDUSCON-SP, 2005). 

 As Leis são gerais e abstratas, sendo seu cumprimento de caráter obrigatório e sujeito 

a sanções. A Lei atesta a existência da norma, que é mais específica e caracteriza-se como 

uma conduta para ser seguida, mas não é obrigatória. 

Carneiro et al. (2001) defende que durante muito tempo as leis ambientais brasileiras 

se preocuparam quase que exclusivamente com questões como a preservação de espécies em 

extinção, desmatamentos, entre outras. O primeiro instrumento legal a ser considerado para 

uma análise na área de resíduos sólidos é a Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 

30 estabelece como competência do município organizar e prestar os serviços públicos de 

interesse local, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, incluindo serviços 

gestão de resíduos. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 23, inciso VI, estabelece a 

competência de combate à poluição e à proteção do meio ambiente para todas as esferas do 

executivo. No artigo 24, permite legislações próprias até nível estadual, e no artigo 30, incisos 

I e II, amplia permissão de legislar até nível municipal. 

 

• Legislação no Âmbito Nacional 
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Com a finalidade de estabelecer diretrizes no que diz respeito ao meio ambiente e aos 

resíduos sólidos, inclusive os provenientes das atividades da construção civil, a lei federal nº 

6.938 de 31 de agosto de 1981, com fundamento nos incisos VI e VII do art. 23 e do art. 235 

da Constituição Federal, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA), cria o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e institui o Cadastro 

de Defesa Ambiental (BRASIL, 1981). Além de determinar a utilização adequada dos 

recursos ambientais e trata das responsabilidades civis objetivas por eventuais danos ao meio 

ambiente (FIORI et al., 2006). 

No cenário da legislação federal, Carneiro et al. (2001) destaca também a Lei 9.605 de 

1998, Lei de Crimes Ambientais - LCA, que faz menção à área de resíduos sólidos, entretanto 

o dispositivo está mais associado ao resíduo industrial não pertencente à construção civil, já 

que em seu art. 54 ele trata como atividade lesiva ao meio ambiente e, portanto, passiva de 

multas e sanções penais, a poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou 

possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a 

destruição significativa da flora. 

No cenário da legislação federal, Carneiro et al. (2001) destaca também a Lei 9.605 de 

1998, Lei de Crimes Ambientais - LCA, que faz menção à área de resíduos sólidos associado 

aos resíduos industriais quando, em seu art. 54, trata como atividade lesiva ao meio ambiente 

e, portanto, passiva de multas e sanções penais, a poluição de qualquer natureza em níveis tais 

que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade 

de animais ou a destruição significativa da flora. 

A lei federal nº 10.257, ou Estatuto da Cidade, promulgado em 2001, determina 

importantes diretrizes para o desenvolvimento sustentado dos aglomerados urbanos no país. O 

documento prevê a necessidade de proteção e preservação do meio ambiente natural e 

construído, com uma justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes da urbanização, 

exigindo que os municípios adotem políticas setoriais articuladas e sintonizadas com o seu 

Plano Diretor. Uma dessas políticas setoriais, que pode ser destacada, é a que trata da gestão 

dos resíduos sólidos, entre os quais se enquadram os resíduos de construção civil (BRASIL, 

2001). 



31 

 

 

Já no ano de 2002 foi estabelecida a Resolução CONAMA nº 307, considerada o 

principal marco regulatório para a gestão dos RCC no país, que dispõe sobre a geração de 

resíduos, sua redução, reutilização, reciclagem e destinação final. Esta Resolução estabelece 

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

disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais. Atribui 

definições específicas para resíduos da construção civil, geradores, agregados, reciclagem, 

aterro, entre outros itens afins, assim como classifica os resíduos da construção civil por 

classes e dispõe sobre o destino de cada uma (BRASIL, 2002). 

Esta Resolução determina que compete aos Municípios e ao Distrito Federal a criação 

do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil a ser utilizado como 

instrumento para implementação da gestão dos resíduos da construção civil nos Estados e 

Municípios. 

O Plano tem como função atribuir diretrizes técnicas e procedimentos para 

desenvolvimento de programas e projetos municipais de gestão de resíduos, cadastro e 

licenciamento de áreas aptas para recebimento, triagem, armazenamento e destinação final 

dos resíduos, assim como seu transporte. Também é parte do Plano Integrado de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil ações de incentivo e orientação visando à 

reinserção dos resíduos reutilizáveis ou recicláveis, diminuição da geração dos mesmos e 

fiscalização dos agentes envolvidos (BRASIL, 2002). 

A Resolução CONAMA nº 307 foi altera em 2004 por meio da Resolução CONAMA 

nº 348/04, que inclui o amianto em pó e outros desperdícios de amianto na classificação de 

resíduos. Este aditivo, considerando orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

normas específicas, inclui o amianto em sua classificação, por se tratar de um resíduo 

prejudicial à saúde (BRASIL, 2004). 

Outra alteração feita à Resolução nº 307 foi a Resolução CONAMA nº 431/11, 

incluindo o gesso na categoria de resíduos recicláveis e o retira da categoria de resíduos para 

os quais não foram desenvolvidas aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem ou recuperação (BRASIL, 2011). 

Já a Resolução CONAMA nº448/2012 reforça a Resolução 307/2002 e fixa o prazo 

máximo de doze meses para que os municípios e o Distrito Federal elaborem seus Planos 

Municipais de Gestão de Resíduos de Construção Civil. Os Planos deverão ser 
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implementados em cada unidade da federação em até seis meses após a sua publicação 

(BRASIL, 2012). O que ainda não ocorre em boa parte do país. 

Em conformidade com a Constituição Federal, a lei federal nº 12.305 de 02 de agosto 

de 2010 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), dispondo sobre seus 

princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada 

e ao gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive os perigosos, sobre as responsabilidades dos 

geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis (BRASIL, 2010). 

Quadro 2 - Legislação de abrangência nacional 

DOCUMENTO DESCRIÇÃO 

Lei Federal nº 

12.305/2010 

Institui a PNRS, altera a Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras 

providências. 

Resolução nº 448/2012  

Altera a Resolução Conama nº 307, fixa o prazo máximo de doze meses para que os 

municípios e o Distrito Federal elaborem seus Planos Municipais de Gestão de 

Resíduos de Construção Civil. 

Resolução nº 431/2011 
Altera a Resolução Conama nº 307, incluindo o gesso na categoria de resíduos 

recicláveis. 

Resolução nº 348/2004 
Altera a Resolução Conama nº 307, incluindo o amianto na classe de resíduos 

perigosos. 

Resolução nº 307/2002 Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos RCC. 

Lei Federal nº 

10.257/2001 

Estatuto das Cidades: regulamenta os Artigos 182 e 183 da Constituição Federal, 

estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 

Lei Federal nº 

9.605/1998 

Lei de Crimes Ambientais: dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências. 

Lei Federal nº 

6.938/1981 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação, e dá outras providências. 

Fonte: Autora (2016) 

As empresas da construção civil, também estão sujeitas à elaboração de plano de 

gerenciamento de resíduos, previsto pela PNRS, devendo, na gestão e gerenciamento de 

resíduos sólidos, ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, 
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reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos, estando. A responsabilidade dos geradores abrange atividades de coleta 

seletiva, recuperação e reciclagem, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, 

a gestão de resíduos de construção civil, de serviços de transporte, de serviços de saúde, 

agrossilvopastoris ou outros resíduos, de acordo com as peculiaridades microrregionais. 

A lei nº 12.305 ainda altera a lei federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que 

dispõe a respeito das sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. O Quadro 2 apresenta uma compilação da 

legislação federal referente aos resíduos. 

 

• Legislação no Âmbito Estadual 

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos 

Hídricos – SEMARH, constituiu uma parceria com o Ministério do Meio Ambiente e 

estabeleceu a implementação do Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do 

Estado do Rio Grande do Norte – PEGIRS/RN. 

O PEGIRS para o Rio Grande do Norte é constituído por três grandes metas. Estas 

metas foram pré-estabelecidas pela SEMARH-RN, sendo elas: 

• Meta 1: Estudo de regionalização da gestão dos resíduos sólidos no Estado do Rio 

Grande do Norte; 

• Meta 2: Elaboração do plano estadual de gestão integrada de resíduos sólidos do 

Estado do Rio Grande do Norte; 

• Meta 3: Capacitação de municípios e implementação de Consórcio(s) Público(s) para 

gestão e manejo de Resíduos Sólidos. 

A ideia básica é que o Plano seja desenvolvido de acordo com as diretrizes da Lei nº 

11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre a gestão associada de Serviços Públicos, 

Consórcios Públicos, Convênios de Cooperação e Contratos de Programa, a Lei nº 11.445 de 

5 de janeiro de 2007, que trata do Marco Regulatório para o Saneamento Ambiental e 

estabelece diretrizes nacionais para o setor e do então, Projeto de Lei nº 1991/2007, atual Lei 
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nº12.305 de 12 de agosto de 2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(SEMARH, 2012). 

 

• Legislação no Âmbito Municipal 

A Lei nº. 6.298, de 30 de setembro de 2011 institui o Programa de Reciclagem de 

Resíduos da Construção Civil no Município de Natal, o qual tem como objetivo incentivar o 

processamento, a comercialização e o reaproveitamento de matérias recicláveis, provenientes 

do refugo da construção civil e demolições (NATAL, 2011). 

Para implementar as diretrizes de que trata a presente Lei, o Poder Executivo deverá 

(NATAL, 2011): 

I – Incentivar a criação de cooperativas populares e indústrias voltadas para 

reciclagem de materiais provenientes de empresas do ramo da construção civil;  

II – Promover campanhas de educação ambiental voltadas para a divulgação e 

valorização do uso de materiais recicláveis e seus benefícios; 

III – Incentivar o desenvolvimento de projetos destinados a estimular a utilização de 

materiais recicláveis.  

Fica estabelecido que as empresas geradoras de resíduo, como construtoras, 

demolidoras e transportadoras, devem se responsabilizar pelo mesmo, diretamente ou 

terceirizando o serviço, de modo a destiná-lo a empresas especializadas em reciclagem de 

resíduos sólidos provenientes da construção civil. 

Objetivando fomentar o mercado e a consequente geração de renda, as empresas 

especializadas em reciclagem de resíduos da construção civil, devem cumprir os seguintes 

requisitos (NATAL, 2011): 

I – formar parceria com as associações locais de catadores; 

II – cumprir todas as normas aplicáveis para o processamento do material reutilizável 

e consequentemente fabricação dos produtos, de forma a garantir a qualidade dos 

mesmos; 

III – ter local apropriado para acondicionar e processar a matéria-prima, ou seja, o 

entulho. 
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• Normas Técnicas 

Com vistas a orientar e estabelecer parâmetros e métodos sobre a gestão de resíduos 

da construção civil, a ABNT, normas técnicas regulamentadoras, viabiliza o exercício da 

responsabilidade sobre o manejo e gestão destes resíduos. Para tanto são utilizadas as 

seguintes normas técnicas (ABNT, 2004): 

• NBR 10004: Resíduos sólidos – Classificação: Principal norma, que trata da 

classificação dos tipos de resíduos da construção civil através da sua periculosidade e 

seus respectivos danos ao meio ambiente e à saúde pública bem como seu 

gerenciamento conforme tal classificação; 

• NBR 15112: Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes: Áreas de 

Transbordo e Triagem de RCD: Esta Norma tem como objetivo definir requisitos 

básicos para elaboração do projeto, implantação e operação de aterros de resíduos 

sólidos e resíduos volumosos, além de descrever os sistemas de proteção ambiental 

que deverão ser utilizados em uma área de transbordo, contemplando controle de 

poeira, ruído, sistema de drenagem e revestimento para o piso; 

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

Diretrizes para projeto, implantação e operação: Esta Norma tem como objetivo definir 

requisitos básicos para elaboração do projeto, implantação e operação de aterros de 

resíduos sólidos “classe A” e inertes, assim como visa orientar sobre a disposição dos 

resíduos e a futura utilização da área do aterro, bem como a proteção do meio 

ambiente e saúde da população vizinha e aos trabalhadores de tais instalações; 

• NBR 15114: Resíduos sólidos da construção civil: Área de Reciclagem - Diretrizes 

para projeto, implantação e operação: Assim como a Norma citada acima, esta visa o 

mesmo, porém foca nos aspectos diretamente ligados a reciclagem dos resíduos 

sólidos da construção “classe A”;  

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

de camadas de pavimentação – Procedimentos: Estabelece critérios e procedimentos 

para o uso de RCC em camadas de pavimentação; 
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• NBR 15116: Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil: Utilização 

em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural; Estabelece requisitos 

mínimos para o emprego de agregados reciclados de resíduos sólidos da construção 

civil. 

O resumo das normas técnicas brasileiras relacionadas aos resíduos sólidos e resíduos 

da construção civil está contido no Quadro 3. 

Quadro 3 - Normas Técnicas relacionadas aos resíduos sólidos e RCC 

NORMA DESCRIÇÃO 

NBR 

10.004 
Resíduos sólidos (classificação). 

NBR 

15.112 

RCC e resíduos volumosos - áreas de transbordo e triagem (diretrizes para 

projetos, implantação e operação). 

NBR 

15.113 
RCC e resíduos inertes - aterros (diretrizes para projetos, implantação e operação). 

NBR 

15.114 
RCC - áreas para reciclagem (diretrizes para projetos, implantação e operação). 

NBR 

15.115 

Agregados reciclados de RCC - execução de camada de pavimentação 

(procedimentos). 

NBR 

15.116 

Agregados reciclados de RCC - utilização em pavimentação e preparo de concreto 

sem função estrutural (requisitos). 

Fonte: Autora (2016) 

A legislação ambiental brasileira evoluiu de uma visão, até meados da década de 80, 

que tinha como principal preocupação a proteção de recursos que moviam interesses 

econômicos imediatos, para uma legislação que tem como princípios ambientais o 

desenvolvimento sustentável, a prevenção, a educação ambiental, e o principio do poluidor 

pagador, sendo considerada rígida devido a institutos como o licenciamento ambiental, o qual 

prevê que dependerão de prévio licenciamento a construção, a instalação, a ampliação e o 

funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientas, 

considerados efetivamente ou potencialmente poluidores. 



37 

 

 

Para Veiga (2007), o relaxamento da legislação ambiental num primeiro momento 

contribuiria para a aceleração do crescimento econômico. Porém não contribuiria para o 

desenvolvimento humano ou desenvolvimento sustentável que poderia ser responsável por 

um futuro colapso econômico, com custo extremamente alto para sociedade. 

A proteção ambiental, parte integrante das legislações e das normas dos órgãos 

competentes, deve ser aplicada e eficaz. Os instrumentos legais devem ser inseridos no 

cotidiano da sociedade para que sejam efetivamente cumpridos, dessa forma, apenas a lei não 

é suficiente para transformar a sociedade, evidenciando a importância das normas, que são 

mais específicas e podem ser extraídas do senso comum de justiça de cada coletividade. 

 

2.1.3 Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil 

 

A reciclagem de resíduos da construção civil e o uso de agregados reciclados se 

intensificaram após a Segunda Guerra Mundial na Europa, principalmente na Alemanha, 

devido à enorme demanda por matéria-prima. Porém, no Brasil essas práticas são mais 

recentes, tendo sido iniciadas em 1991 (PINTO, 1999). A Tabela 3 mostra a evolução do 

número de usinas de reciclagem de RCC e a capacidade de produção de agregados reciclados 

por ano. 

Basicamente, como afirma Sobral (2012), existem três tipos de plantas para usinas de 

reciclagem de RCC com diferentes características quanto à forma de instalação, podendo ser 

de planta móvel, planta semimóvel ou planta fixa, sendo este último tipo o mais utilizado no 

Brasil. 

Segundo Sobral (2012) usinas de planta fixa são comumente utilizadas em 

empreendimentos de localização definitiva. Neste caso, é possível se obter produtos 

reciclados bem mais diversificados e de melhor qualidade, decorrente da possibilidade de 

utilização de equipamentos maiores e mais especializados, permitindo a realização da 

britagem, da retirada de impurezas e do próprio peneiramento de maneira mais rápida e 

precisa, imprimindo um caráter mais produtivo e industrial ao processo de reciclagem. 
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Tabela 3 - Quantidade de usinas e capacidade produtiva 

ANO 
NÚMERO DE USINAS DE 

RECICLAGEM 

CAPACIDADE 

(x10
5
 t/ano) 

2002 11 6,6 

2003 15 9,0 

2004 25 15,0 

2005 30 18,0 

2006 35 21,0 

2007 40 24,0 

2008 45 27,0 

2009 50 30,0 

2010 80 48,0 

2011 130 78,0 

2012 180 108,0 

Fonte: Adaptado de ABRECON (2013) 

O equipamento que define a capacidade das usinas é o britador. No mercado existem 

britadores de diferentes características e capacidades de processamento, normalmente de 20 

t/h, 30 t/h, 50 t/h e outros de 100t/h. O processo produtivo de uma usina de reciclagem foi 

dividido por Cunha e Miceli (2013) em circuito emergente e circuito padrão, conforme Figura 

2. 
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Figura 2 - Processo de produção de agregados reciclados 

 
Fonte: Cunha e Miceli (2013) 

Cunha e Miceli (2013) resumem o circuito emergente a separações granulométricas 

por meio de britadores de impacto, martelo e peneiras. Já o circuito padrão inclui separações 

densitárias realizadas por equipamentos como jigue, britadores VSI e espirais para obtenção 

de produtos de maior valor agregado. Os produtos reciclados resultantes desse processo 

produtivo e suas principais utilizações estão apresentados no Quadro 4. 

Quadro 4 - Tipo e utilização dos agregados reciclados 

PRODUTO UTILIZAÇÃO 

Rachão Fabricação de muros de contenção e bases de pavimento. 

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 utilizada em ferrovias. 

Brita 3 Produto destinado a obras de drenagem, como drenos sépticos e fossas. 

Brita reciclada Utilizada em bases, pisos, pátios, galpões e estradas. 

Areia reciclada 
Assentamento de blocos, tubulações em geral, tanques, emboço, podendo entrar na 

composição de concretos e asfalto. 

Fonte: Kulaif (2001) 
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Sobral (2012) enfatiza que, com a obtenção de dados sobre o processo produtivo de 

uma usina de reciclagem de RCC e os produtos advindos dessa produção, busca-se verificar a 

viabilidade econômica e ambiental do projeto de implantação, evitando que, após seu 

funcionamento, condições adversas, plenamente previsíveis na fase de planejamento, 

provoquem a inviabilidade do funcionamento da usina. 

 

2.2 Viabilidade Econômica 

 

Quando se fala em projeto, geralmente, se tem em vista um plano de investimento. Por 

sua vez, um investimento, nas palavras de Marques (2014), equivale à noção de criação ou de 

aplicação de bens de capital fixo e de outros bens conexos ao funcionamento destes. Em 

sentido lato, esta ótica abrange toda a aplicação de recursos com o objetivo de produzir 

resultados num determinado prazo. Estes recursos (investimentos) podem ser 

consubstanciados em equipamentos e infraestruturas, edifícios, estudos, projetos, 

investigações, formação e treinamento de pessoal, e meios circulantes necessários ao 

funcionamento do projeto de investimento. 

Marques (2014) ainda complementa o conceito afirmando que a realização do 

investimento, nesta perspetiva, implica também a expectativa de recuperação futura do 

investimento e de excedentes, ligada à expectativa de possibilidades de produção de 

determinados bens e serviços, com determinadas e adequadas utilidades para a sociedade, em 

função das quais será possível obter o retorno dos investimentos e os excedentes esperados. 

Esta possibilidade de obtenção do retorno e excedentes tem a ver, também, e de forma muito 

marcante, com o tipo de bens de capital utilizados, ou seja, com a tecnologia e com a 

respetiva organização empresarial, no contexto no qual um determinado processo produtivo 

está envolvido, em permanente confronto com os aspetos de produtividade e competitividade, 

relativamente a outros investimentos, outras economias e outras sociedades. 

Um projeto de investimento, na visão de Almeida (2008), pode ser entendido como 

um conjunto de informações, sistemática e racionalmente ordenadas, que permite estimar os 

custos e benefícios de um determinado investimento. A análise de decisões sobre novos 

investimentos envolve um conjunto complexo de questões e alternativas a serem 

contempladas na administração. 
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González e Formoso (2001) explicam que, tradicionalmente, quando o projeto de 

investimento consiste na execução de uma construção, o estudo prévio do desempenho desse 

projeto é denominado análise de viabilidade. A Norma Brasileira NBR 14653-4 apresenta o 

termo análise de viabilidade técnico-econômica como uma avaliação destinada a diagnosticar 

o sucesso de um empreendimento pela utilização de indicadores de viabilidade (ABNT, 

2002). 

Casarotto Filho (2009) lista que o processo de elaboração, análise e avaliação do 

projeto de investimento envolve fatores socioculturais, econômicos e políticos, tais fatores 

influenciam as tomadas de decisão tanto na escolha dos objetivos quanto na escolha dos 

métodos. O projeto de investimento deve abranger as etapas de estudo de mercado; estudo de 

tamanho e localização; engenharia do projeto; aspectos econômicos e financeiros; e análise de 

viabilidade. 

A primeira etapa a ser considera antes da análise da viabilidade é o estudo de mercado. 

Entende-se por mercado um local ou contexto em que compradores (o lado da procura) e 

vendedores (o lado da oferta) de bens, serviços ou recursos estabelecem contato e realizam 

transações (PASSOS; NOGAMI, 2005). Nas palavras de Almeida (2008), o objetivo central 

do estudo de mercado é estimar em que quantidade, a que preço e quem comprará o produto a 

ser produzido pela unidade de produção em estudo. 

Pindyck e Rubinfeld (2002) afirmam que os mercados localizam-se no centro da 

atividade econômica, e grande parte dos assuntos mais importantes na economia está de 

alguma forma relacionada com o funcionamento dos mercados, ao se tratar, por exemplo, de 

temas como um pequeno ou grande número de empresas concorrendo no mercado, alterações 

de preços, oportunidades para negócios, interferência governamental, dentre outros. 

O funcionamento do sistema de mercado começa com o estudo do comportamento dos 

produtores e dos consumidores, pois é a chave para analisar a determinação dos preços de 

mercado, sendo a demanda crucial para sua análise (VASCONCELLOS; GARCIA, 2004). 

O tamanho de um projeto, por sua vez, é a sua capacidade de produção durante um 

período de tempo que se considera normal para as circunstâncias e o tipo de projeto a tratar. 

Para estabelecer a decisão sobre o tamanho, Casarotto Filho (2009) enfatiza que é necessário 

considerar as restrições impostas por outros fatores. Dessa forma, as alternativas de 

localização e tecnologias de produção disponíveis ou permitidas, devido aos impactos 
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ambientais, a demanda total prevista, a participação projetada no mercado, bem como as 

formas de financiamento admitidas, determinam conjuntamente as soluções viáveis para 

decisão sobre o tamanho do projeto. 

A localização do empreendimento é a posição geográfica onde será instalada a planta 

desse. Para o empreendedor determinar a melhor localização, é necessário considerar algumas 

variáveis como: proximidade do mercado consumidor, proximidade do fornecedor de 

matérias-primas e proximidade da mão de obra empreendimento (REBELATTO, 2004). 

Woiler e Mathias (2008) entendem que a localização ótima é aquela que assegura a maior 

diferença entre custos e benefícios, ou seja, permite obter a mais alta taxa de rentabilidade ou 

o custo unitário mínimo. O SEBRAE (2008) define alguns fatores que devem ser levados em 

conta na escolha do local de um empreendimento são: facilidade de acesso, visibilidade, 

proximidade dos clientes, concorrência, proximidade dos fornecedores, segurança, custos e 

infraestrutura. 

A etapa de engenharia do projeto envolve, primeiramente, a tecnologia a ser 

empregada, que nas palavras de Woiler e Mathias (2008), consiste na descrição do processo 

tecnológico que será utilizado incluindo a descrição da natureza dos serviços a serem 

prestados e dos bens a serem produzidos, cronograma de execução física em função da época 

do ano, produtividade suposta no uso dos recursos, estoques mínimos de matérias-primas e 

outros materiais necessários para a realização do projeto, seleção e descrição do processo de 

produção e a ocupação da mão-de-obra por especialidade. 

Marques (2014) conceitua a engenharia do projeto como a descrição e a quantificação 

do processo físico de produção. Assim sendo, nesta etapa, o empreendedor deve especificar as 

necessidades de construções, equipamentos, instalações, matérias-primas, mão de obra e 

outros fatores que devem ser quantificados e transformados em unidades monetárias para 

expressar os valores de investimentos, custos e receitas. 

Para Casarotto Filho (2009), a engenharia do projeto deve conter informações sobre os 

seguintes aspectos principais: caracterização do produto e dimensionamento do programa de 

produção, definição dos requisitos físicos de insumos e mão de obra para atender à realização 

do empreendimento, especificação dos equipamentos e fixação dos seus índices de eficiência 

ou rendimento, planta do empreendimento e de sua distribuição no terreno e cronograma de 

investimentos. 
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Após a engenharia do projeto, a etapa de planejamento dos aspectos econômico-

financeiros permite, por meio de orçamentos e projeções, a visualização simulada da rotina 

financeira. Sua estrutura e composição, que será apresentada a seguir, permitem análises do 

investimento inicial, do fluxo de caixa, dos custos, do ponto de equilíbrio, do período de 

recuperação do investimento e da rentabilidade. 

 

2.2.1 Aspectos econômicos financeiros 

 

• Investimento Inicial 

De acordo com Gitman (2004), o termo investimento inicial refere-se à saída de caixa 

relevante a ser considerada quando se avalia um possível dispêndio de capital. O seu cálculo é 

obtido pela diferença entre todas as saídas e entradas ocorridas no momento em que o 

investimento é feito. A determinação do nível dos investimentos necessários para o projeto é 

um aspecto fundamental, pois ela será básica na definição da viabilidade ou não da unidade de 

produção. 

 

• Custo e Receita 

Uma das partes mais importantes em um projeto é a estimativa de custos e receitas. 

Rebelatto (2004) considera os custos como elementos fundamentais para análise de 

viabilidade de um projeto. Todos os elementos básicos do projeto como o estudo de mercado, 

a localização, o tamanho, a tecnologia, as finanças, entre outros, devem ser homogeneizados 

em termos financeiros, e sintetizados, de forma adequada, para uma avaliação das 

repercussões econômicas do investimento que se pretende realizar.  

As receitas, definidas por Woiler e Mathias (2008), como o valor obtido com as 

entradas de recursos financeiros dados pela venda de mercadorias ou prestação de serviços, 

são o foco do empreendimento. O cálculo da receita consiste na multiplicação da quantidade 

esperada de vendas do produto/serviço pelo preço correspondente. Portanto, é preciso ter em 

mãos as estimativas de vendas e o preço pelo qual o serviço ou produto será colocado no 

mercado. 
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• Ponto de Equilíbrio 

O cálculo do ponto de equilíbrio (PE) é feito para se ter conhecimento de quando as 

receitas e os custos se igualam. Desse ponto em diante, toda venda gera lucro, e desse ponto 

para trás percebe-se prejuízo (VASCONCELLOS; GARCIA, 2004). 

O ponto de equilíbrio, para Woiler e Mathias (2008), é um indicador muito fácil, pois 

é de fácil compreensão, serve para aferir a consistência da projeção de resultados e fornece 

algumas indicações importantes sobre a natureza do processo operacional da empresa. 

 

• Fluxo de Caixa 

As atividades do negócio resultam em entradas ou saídas do seu caixa. A projeção 

dessas variáveis sobre o caixa, para o futuro, gera o fluxo de caixa ou ciclo financeiro do 

negócio, que é, conforme Tófoli (2008), uma planilha que permite ao gestor planejar e 

administrar os numerários da empresa, isto é, administrar as entradas e saídas de dinheiro da 

empresa. 

Como enfatiza Segundo Filho (2005), a boa gestão de caixa é um dos fatores mais 

importantes para a liquidez e rentabilidade da empresa e afirma também que o gestor deve ter 

como objetivo principal, maximizar essas duas variáveis. Assim, faz-se necessário o controle 

eficiente da utilização dos recursos da empresa, seja por meio da redução de gastos, seja pela 

aceleração dos valores a receber. 

 

2.2.2 Análise da viabilidade 

 

As atividades econômicas realizadas pelas diferentes organizações populares 

envolvem um risco, podendo dar certo (conduzindo ao objetivo previsto) ou errado. Bruni e 

Famá (2007) afirmam que a análise de viabilidade de investimentos deve se concentrar em 

verificar se os benefícios gerados com os investimentos compensam os gastos realizados. O 

estudo de viabilidade é a análise detalhada, que tem dois objetivos básicos: identificar e 
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fortalecer as condições necessárias para o projeto dar certo e identificar e tentar neutralizar os 

fatores que podem dificultar as possibilidades de êxito do projeto. 

A viabilidade de um sistema de produção depende do adequado manejo na sua 

condução, sendo necessárias as análises econômicas dos insumos aplicados para que se 

possam tomar decisões adequadas. Além de uma análise de viabilidade econômica, Assaf 

Neto (2005) enfatiza a necessidade de indicar a taxa de rentabilidade esperada, como também 

fornecer elementos que permitam quantificar o grau de confiança que se pode associar à taxa 

de retorno do projeto. 

Para Bruni e Famá (2007), a análise de uma decisão financeira poderia ser feita com 

base em três etapas distintas. Na primeira etapa projetam-se os fluxos de caixa. Na segunda, 

calcula-se o custo médio ponderado dos financiamentos. Por fim, aplicam-se técnicas com o 

objetivo de verificar se a decisão cria valor ou não. Ainda segundo o mesmo autor, quando 

um projeto é analisado, um horizonte temporal de análise é previamente definido. Neste 

horizonte, os fluxos são projetados e, posteriormente, trazidos a valor presente. 

Muitos trabalhos teóricos tem se dedicado aos métodos de fluxos de caixa descontados 

preferidos pelos analistas, em especial o método VPL - Valor Presente Líquido (também 

chamado de NPV - Net Present Value) e o método TIR -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Taxa Interna de Retorno (também conhecido por IRR - Internal Rate of Return), dando 

consistência à aplicação de taxas de desconto aos fluxos de caixa em análise. 

Além disso, quando uma indústria impõe uma condição de investimento levando-se 

em consideração o horizonte de tempo para recuperar o valor investido, está se referindo ao 

payback (PB), que, segundo Bruni (2008), é o tempo necessário para recuperar o investimento 

realizado. 

Sobre o payback, Gitman (2004), explica que se trata de um método de simples 

utilização e interpretação dos resultados, mas vale ressaltar que essa facilidade pode levar os 

gestores a decisões equivocadas, geralmente verificadas em investimentos pouco importantes. 

Portanto, esse método deve ser empregado juntamente com os métodos VPL e TIR para 

obtenção de resultados mais precisos. 

O método do VPL compara todas as entradas e saídas de dinheiro na data inicial do 

projeto, descontando os retornos futuros do fluxo de caixa com a taxa de juros "i". Um projeto 
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é considerado viável se apresentar VPL positivo. O modelo matemático do VPL do projeto de 

investimento pode ser representado pela Equação (1) (BRUNI, 2008): 

                               (1) 

                                     

Onde: 

FCt = fluxo de caixa no t-ésimo período 

I = investimento inicial 

K = custo do capital ou taxa mínima de atratividade (TMA) 

De acordo com Assaf Neto (2005), a taxa interna de retorno representa a taxa de 

desconto que se iguala, em um determinado momento (normalmente utiliza-se o período do 

início do investimento), as entradas com saídas previstas em caixa, ou seja, representa a 

rentabilidade do projeto. Dessa forma, o aceite ou rejeição de uma proposta de investimento, 

ocorre em função da comparação entre a taxa interna de retorno alcançada com a 

rentabilidade mínima almejada pelos investidores. 

A TIR de um projeto torna nulo o VPL do fluxo de caixa do investimento. Assim para 

um projeto ser considerado viável, sua TIR deve ser igual ou maior que o custo de 

oportunidade dos recursos para sua implantação. O procedimento de cálculo da TIR é 

realizado com o modelo matemático do VPL, solucionado numericamente para a taxa de juros 

TIR que zera o VPL, ou seja, é aquele valor de i* que satisfaz a Equação (2) (SAMANEZ, 

2009): 

                               (2) 

Onde: 

FCt = fluxo de caixa no t-ésimo período  

I = investimento inicial 

K = custo do capital ou Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 

i* = taxa interna de retorno 

De acordo com Johnstone (2008), o método original de cálculo da TIR apresenta 

algumas falhas que podem induzir a erros de interpretação na decisão de investimento. O 

método da TIR tem como premissa que todos os valores de um fluxo de caixa, quer sejam 

positivos ou negativos, caminham no tempo à própria taxa interna de retorno. Isso não 
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corresponde à realidade, quando as taxas de financiamento e de reinvestimento são diferentes. 

O cálculo da taxa interna de retorno tradicional pode estar superestimado ou subestimado. 

Para contornar essas deficiências da TIR, Assaf Neto (2005) sugere a adoção do 

método da Taxa Interna de Retorno Modificada (MTIR), que utiliza em seus cálculos taxas de 

investimento para reaplicação dos fluxos de caixa intermediários mais compatíveis com o 

mercado. 

Para a obtenção da TIRM, os fluxos de caixa intermediários negativos são trazidos a 

valor presente, com uma taxa de financiamento compatível com as do mercado, enquanto que 

os fluxos intermediários positivos são levados a valor futuro no último período do fluxo de 

caixa, a partir de uma taxa de reinvestimento adequada com as praticadas no mercado. Com 

todos os valores do fluxo de caixa concentrados no instante zero e no período final, o cálculo 

da taxa interna de retorno se torna fácil e direto a partir da aplicação da fórmula de juros 

compostos (ASSAF NETO, 2005). 

O payback simples do projeto de investimento é calculado a partir da verificação do 

período em que o saldo do investimento torna-se igual à zero, mas esse método, segundo 

Brigham et al. (2001) apresenta a limitação de não levar em consideração qualquer taxa de 

desconto, isso significa que o valor do dinheiro no tempo é ignorado. 

Em resposta a essa das deficiências do payback simples foi criado o payback 

descontado que, segundo Gitman (2004), considera o valor do dinheiro no tempo no cálculo 

de recuperação do investimento. Para calculá-lo, basta trazer os fluxos de caixa a valor 

presente, usando o regime de juros compostos.  

Samanez (2009) expressa, matematicamente, que se I representa o investimento 

inicial, FCt o fluxo de caixa no período t, e K o custo do capital, o método do payback 

descontado consiste, basicamente, em determinar o valor de T  (tempo) na Equação (3): 

                                    (3)       

A viabilidade econômica é um ponto fundamental e de destaque do processo de 

implantação de uma usina de reciclagem de resíduos da construção civil. A credibilidade da 

análise de viabilidade econômica de um projeto depende, substancialmente, da precisão dos 

dados a serem estimados de todos os valores envolvidos (GOMES, 2005). Mas, como enfatiza 
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Athayde et al. (2004), além dos aspectos econômicos, para análise da viabilidade de um 

projeto há que se considerar também outros aspectos, notadamente os ambientais. 

 

2.3 Viabilidade Ambiental 

 

A viabilidade ambiental de um projeto potencialmente causador de significativa 

degradação ambiental, de acordo com Sánchez (2006), é definida pela relação entre suas 

características tecnológicas e as potencialidades e restrições ambientais de uma localidade 

para este fim. Assim, para Montaño et al. (2007), a implantação de projetos desta natureza 

deve atender alguns pressupostos para garantir adequada qualidade ambiental no território 

legalmente aceitável, devendo os impactos ambientais serem analisados de acordo com o 

binômio caracterizado pela tipologia de empreendimento e pela localização do projeto. 

Sánchez (2006) afirma que a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) deve contemplar 

a análise da viabilidade ambiental de diversas alternativas locacionais previamente ao 

detalhamento do projeto, porém, o MPU (2004), relata que é comum a existência da análise 

de viabilidade ambiental para poucas ou apenas uma alternativa locacional em estudos de 

impacto ambiental, o que reflete, como explica Moretto (2008), que as tomadas de decisão 

acerca da localidade do empreendimento, estejam ocorrendo mesmo antes do processo de 

avaliação de impacto ambiental. 

A AIA é um instrumento que, na visão de Souza et al. (2007), trata de um conjunto de 

procedimentos, marcadamente preventivos, dentro de um processo de controle ambiental e de 

estudo da viabilidade ambiental do empreendimento. Para Sánchez (2006), a formalização da 

AIA, enquanto procedimento a ser realizado previamente à tomada de certas decisões que 

possam degradar significativamente o ambiente, ocorreu no ano de 1969, em decorrência da 

Política Nacional de Meio Ambiente dos Estados Unidos, a National Environmental Policy 

Act (NEPA). 

Após a experiência norte americana, o emprego da AIA se disseminou pelo mundo, 

tanto em países desenvolvidos, quanto naqueles em desenvolvimento (GLASSON et a.l, 

2005). No Brasil, uma legislação relacionada à AIA surgiu em 1981, com a Lei 6.938 que 

estabeleceu os objetivos, as ações e os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente 
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(PNMA), criando-se a estrutura legal para que, em princípio, o meio ambiente pudesse ser 

considerado de maneira efetiva no processo decisório (SÁNCHEZ, 2006). 

Milaré (2006) descreve, ainda, que anos depois da PNMA, a primeira referência à AIA 

foi publicada, a Resolução CONAMA nº 1/1986, que regulamentou e estabeleceu as 

orientações básicas e as diretrizes gerais para a realização de um estudo de impacto ambiental 

(EIA) e de seu respectivo relatório de impacto ambiental (RIMA), principais elementos 

procedimentais da AIA, no país. 

A AIA surgiu com a intenção de evitar que um projeto, justificável sob o prisma 

econômico ou em relação a interesses imediatos de seu proponente, se revele posteriormente 

catastrófico para o meio ambiente (MILARÉ; BENJAMIN, 1993). Na visão de Sánchez 

(2006), o significado e os objetivos da avaliação de impactos ambientais dependem do 

propósito de sua utilização, assim como do foco de análise. Sendo assim, a AIA foi 

conceituada por diferentes autores. 

Primeiramente, Munn (1979) definiu a avaliação de impactos ambientais como uma 

atividade que busca identificar, prever, interpretar e comunicar informações sobre as 

consequências de uma determinada ação sobre a saúde e o bem-estar humanos. Munn (1979) 

se refere à necessidade de identificar e prever o impacto sobre o meio ambiente, a saúde e o 

bem-estar coletivo de planos, políticas, programas, projetos e procedimentos operacionais, 

bem como interpretá-los e comunicar aos interessados informações a respeito dos impactos 

analisados. 

Clark e Herington (1988) acrescentaram, ao conceito, o fato de que a AIA se trata de 

uma abordagem estruturada e um conjunto formal de procedimentos para assegurar que os 

fatores ambientais sejam levados em conta, em todos os níveis do processo decisório. Já 

Glasson et al. (2005), define a AIA como sendo um processo sistemático que examina, 

antecipadamente, as consequências ambientais de ações humanas. 

Apesar de existirem algumas diferenças na extensão e aplicação da avaliação 

ambiental entre os países devido às características próprias de cada país, Cashmore et al. 

(2004), enfatizam que são notáveis as semelhanças entre os diversos sistemas de AIA, uma 

vez que tem como norteador de todo o processo a análise da viabilidade ambiental de uma 

proposta, ou seja, em qualquer jurisdição a AIA é empregada para fundamentar decisões 

quanto à viabilidade ambiental de uma ação humana que possa afetar negativamente o meio 
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ambiente, buscando antecipar os possíveis danos oriundos de tal atividade, na tentativa de 

compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do 

meio ambiente (LAHLOU; CANTER, 1993; BROUSSARD; WHITAKER, 2009; 

PETERSON, 2011). 

Nesse contexto, a avaliação dos impactos ambientais, independente do sistema 

adotado por um país, desempenha funções como (THERIVEL, 2010): 

• Estimular os proponentes a conceber projetos ambientalmente menos agressivos; 

• Assegurar que as considerações ambientais sejam explicitamente tratadas e 

incorporadas ao processo decisório de forma igualitária com os demais critérios 

tradicionais da análise de projeto; 

• Antecipar, evitar, minimizar ou compensar os efeitos biofísicos, sociais ou outros 

efeitos negativos relevantes; 

• Proteger a produtividade e a capacidade dos sistemas naturais, como os processos 

ecológicos que mantém suas funções; 

• Evitar a licença de um projeto justificável do ponto de vista econômico, porém 

inviável ambientalmente. 

Existe uma grande diversidade de modelos para se aplicar os mecanismos de avaliação 

de impactos ambientais, entretanto, é possível definir a existência de três etapas mais 

frequentemente presentes nesse processo (CANTER, 1996; GLASSON et al., 2005; 

SÁNCHEZ, 2006). Essas três etapas correspondem a (SADLER et al., 2000; SÁNCHEZ, 

2006): 

• Etapa inicial: quando se procede a triagem para determinar se uma proposta deve 

ou não ser submetida à AIA, a definição do escopo para identificar os possíveis 

impactos, bem como as principais questões a serem abordadas ao longo do estudo 

de impactos ambientais; 

• Análise detalhada: engloba a elaboração do estudo de impacto ambiental (EIA), 

mitigação dos impactos para estabelecer medidas necessárias para evitar, minimizar 

ou compensar os impactos previstos e determinar a aceitabilidade dos impactos que 

não podem ser mitigados; 
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• Pós-aprovação: implementação do plano de gestão ambiental proposto no estudo de 

forma a garantir a execução das medidas de proteção ao meio ambiente 

estabelecidas. 

Para Sánchez (2006), a elaboração do estudo de impactos ambientais é a etapa que 

possui maior conteúdo técnico e científico do processo de AIA e, normalmente, é aquela que 

consome a maior parte do tempo e dos recursos. Lopes (2008), afirma que o EIA deve adotar 

uma sequência lógica de etapas, sendo que a forma como cada uma será realizada depende 

dos resultados obtidos nas etapas anteriores. Seguindo essa linha de raciocínio, McCold e 

Saulsbury (1998) explicam que a consecução e a ligação entre as diferentes fases, em uma 

sequência lógica e estruturada, é extremamente importante, uma vez que a falta de resultados 

de uma fase prévia poderá comprometer a qualidade do estudo. 

Sánchez (2006) e Oliveira et al. (2009) descrevem de maneira geral que a consecução 

de estudo de impactos ambientais se dá por meio do cumprimento das seguintes etapas 

(Figura 3): 

• Cadastro: envolve a elaboração do Termo de Referência, que deve conter as 

principais questões a serem tratadas no estudo de impacto ambiental, bem como os 

estudos necessários para o adequado tratamento dessas questões; 

• Caracterização do empreendimento: identifica, localiza, informa e sintetiza o 

empreendimento; 

• Área de influência: define opções locacionais e os limites da área geográfica a ser 

direta e indiretamente impactada; 

• Diagnóstico ambiental: caracteriza a situação ambiental atual da área de influência 

nos aspectos físicos, bióticos, socioeconômicos. Desta forma, será obtido um 

conhecimento da região antes da implantação do empreendimento, que servirá de 

referência para a avaliação dos impactos advindos da sua instalação e operação; 

• Análise dos impactos: identificação, medição e valoração dos impactos ambientais; 

positivos e negativos; diretos e indiretos; imediatos, a médio e longo prazos; 

temporários, permanentes e cíclicos, reversíveis e irreversíveis, do projeto e suas 

alternativas nas etapas de construção e operação, destacando os impactos a serem 

pesquisados em profundidade e justificando os demais; 
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• Medidas mitigadoras: definição das medidas mitigadoras para cada um dos 

impactos previstos, justificativa dos impactos que não podem ser evitados ou 

mitigados e da eficiência das medidas propostas; 

• Plano de Controle e Monitoramento: elaboração de programa de monitoramento 

dos impactos, indicando os fatores ambientais e parâmetros a serem considerados; 

• Relatório de Impacto Ambiental (RIMA): preparação do RIMA informando de 

forma objetiva e facilmente compreensível os resultados do EIA, devendo ser 

elaborado de acordo com o disposto na Resolução CONAMA. 

Figura 3 - Etapas de um Estudo de Impactos Ambientais (EIA) 

 

Fonte: Oliveita et al. (2009) 

 

2.4 Ecologia Industrial 

 

A palavra Ecologia tem origem grega, o termo ECO é originário de “oikos”, que 

significa casa e LOGIA de “logos”, que quer dizer estudo. Por tanto, Ecologia é o estudo da 

casa, e por casa entende-se por ambiente em que se vive. Ernst Haeckel, em 1869, foi o 
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primeiro a usar a palavra para designar o estudo das relações entre os seres vivos e o ambiente 

em que vivem. 

Um artigo apresentado em 1977 pelo geoquímico norte-americano Preston Cloud, no 

Encontro Anual da Associação Geológica Alemã, pode ser considerado uma das primeiras 

referências ao uso da expressão “Ecossistema Industrial”. Anteriormente, alguns ecologistas 

já haviam desenvolvido a percepção de que os sistemas industriais eram subsistemas da 

biosfera, pois, uma vez que demandavam recursos da mesma, deveriam ser analisados 

conjuntamente, sendo participantes dos ciclos biogeoquímicos (MARINHO, 2001). 

Ainda na década de 70, o Ministério do Comércio Internacional e da Indústria do 

Japão (Ministry of International Trade and Industry – MITI), criou o Conselho da Estrutura 

Industrial, objetivando a redução dos recursos naturais na economia japonesa. Os líderes 

governamentais do Japão reconheceram o intercâmbio de materiais entre indústrias como 

forma de atingir o desenvolvimento sustentável e, em 1973, recomendaram oficialmente uma 

nova política de desenvolvimento, baseada em princípios ecológicos. Em função do apoio 

governamental, no ano de 2000, foi estimada a existência de sessenta parques ecoindustriais 

no Japão (VEIGA, 2000). 

Baseados no conceito de Ecologia, Frosch e Gallopoulos (1989) criaram o conceito de 

Ecossistema Industrial que diz que os resíduos gerados por uma empresa deveriam ser 

utilizados como insumos por outra, sendo assim, nenhum resíduo impactaria negativamente 

um sistema natural. Esse conceito levou a um terceiro, a Ecologia Industrial. 

Nesse sentido, Ecologia Industrial é o estudo da interação entre o meio ambiente e os 

sistemas produtivos e está baseada no princípio de que um sistema industrial poderia ter o 

fluxo de matéria e energia circulando em um ciclo fechado, assim como ocorre no ciclo da 

biosfera, no lugar de um ciclo linear (TANIMOTO, 2004), como se observa na Figura 4. 
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Figura 4 - Fluxos industriais 

 

Fonte: Tanimoto (2004) 

O objetivo da Ecologia Industrial para Grimberg (2005) é a otimização dos recursos 

naturais e minimização da quantidade de rejeitos gerada, através da integração do sistema 

produtivo industrial com o meio ambiente. As unidades de produção de um sistema industrial 

devem estar integradas e não isoladas. Sendo assim, as empresas poderiam utilizar seus 

resíduos como matéria-prima e reutilizar os produtos depois de utilizados, criando um novo 

ciclo de vida para os materiais descartados. 

A Ecologia Industrial se fundamenta em conhecer o funcionamento de um sistema 

industrial e sua interação com a biosfera e, a partir do conhecimento disponível sobre o meio 

ambiente, determinar como o sistema industrial pode ser reestruturado para torná-lo 

compatível com o funcionamento do meio ambiente onde atua (JACOBI, 2006). Assim sendo, 

Richards et al. (1994) avaliam que a Ecologia Industrial considera processos unitários e 

indústrias como sistemas integrados ao invés de componentes isolados. 

Chertow (2000) e Lowe (2001) sugerem que alguns instrumentos sejam utilizados para 

que seja possível o desenvolvimento da Ecologia Industrial, dentre os quais se destacam a 

Simbiose Industrial e Eco Parque Industrial. Segundo TANIMOTO (2004), esses 

instrumentos são utilizados de acordo com a área de abrangência, como apresentado na Figura 

5. 
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Figura 5 - Áreas de abrangência da Ecologia Industrial 

 

Fonte: Tanimoto (2004) 

Erkman et al., (2001) afirma que, apesar de não haver uma definição exata, muitos 

autores concordam com três elementos essenciais da Ecologia Industrial: 

1) É uma visão sistêmica, compreensível e integrada, de todos os componentes da 

economia industrial e de suas relações com a biosfera; 

2) Enfatiza o substrato biofísico das atividades humanas, o complexo padrão de fluxos 

de entrada e saída de um sistema industrial, em contraste com as abordagens correntes que 

consideram unicamente valores econômicos, principalmente em termos de unidades 

monetárias abstratas ou, alternativamente, de fluxos de energia; 

3) Considera a dinâmica tecnológica, a evolução de longo prazo de conjuntos de 

tecnologias chave como elemento crucial, porém não exclusivo, da transição do atual sistema 

insustentável para um ecossistema industrial sustentável. 

Dentro do quadro de Ecologia Industrial, Erkman et al., (2001) apresenta quatro 

desafios a serem vencidos: 

1) Valorização sistemática dos resíduos e subprodutos: Assim como na cadeia 

alimentar do ecossistema natural, deve-se criar uma rede de intercâmbio de matéria no 

sistema industrial, para que os resíduos se tornem fontes de matéria-prima e insumos em outra 

cadeia produtiva. A reciclagem é apenas um dos aspectos que deveria ser abordada na 

estratégia de recuperação da matéria. 

2) Minimização das perdas causadas pela dispersão: Produtos como fertilizantes, 

pesticidas, pneus e solventes são parcial ou inteiramente dispersos no ambiente quando do seu 
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uso. Novos produtos e serviços deveriam ser projetados para minimizar a sua dispersão ou 

pelo menos eliminar o efeito nocivo da sua presença no meio ambiente. 

3) Desmaterialização da economia: Minimizar o fluxo material para uma mesma 

unidade de serviço ou produto. É possível, através do desenvolvimento tecnológico, obter 

mais serviço de uma quantidade menor de matéria produzindo produtos mais leves ou com 

um melhor reaproveitamento após o uso. Contudo, existe o apelo consumista de se aumentar a 

produção de bens não duráveis com o consequente aumento da geração de resíduos. No 

entanto, a desmaterialização não é aplicável somente para produtos de consumo, mas também 

para infraestruturas de sistemas industriais (exemplo: edificações e estradas). 

4) Descarbonização da economia: Desde a Revolução Industrial, o combustível fóssil 

(principalmente o carvão mineral, óleo e gás) tem sido elemento crucial da matriz energética 

dos sistemas industriais. No entanto, a fonte de energia fóssil tem sido também a principal 

causa de muitos problemas ambientais tal como mudanças climáticas, chuva ácida, smog 

fotoquímico e derramamento de óleo. A composição da matriz energética mundial deveria se 

tornar menos nociva ao meio ambiente através da redução do uso de hidrocarbonetos, 

tratamento adequado de gases de combustão e incentivo ao uso de energia de fontes 

renováveis. 

 

2.4.1 Simbiose Industrial 

 

Os sistemas industriais tradicionais apresentam um fluxo linear de matéria, ou seja, os 

recursos naturais são utilizados nos processos produtivos e retornam ao meio ambiente sob a 

forma de resíduos, sem qualquer reaproveitamento no processo (CASTELLO BRANCO; 

MAÑAS, 2009). 

Frosch (1996) descreve que os resíduos gerados pelas indústrias deveriam ser vistos 

mais como subprodutos do que como perdas indesejáveis. Ainda segundo o mesmo autor, a 

integração entre diferentes indústrias deve se dar de forma que os resíduos e subprodutos 

gerados por uma indústria, que acabariam se transformando em rejeitos a serem tratados, 

possam servir de matérias primas para outras, reduzindo assim, a disposição de resíduos na 
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natureza. Da mesma forma, a sua utilização como matéria prima reduz a demanda por novos 

recursos naturais e a depreciação do meio ambiente. 

Na biologia, Simbiose é o nome utilizado para descrever relações mutuamente 

vantajosas entre dois organismos, onde a soma dos esforços conjuntos dos seres supera a 

soma dos esforços individuais. Já a Simbiose Industrial, análoga ao ecossistema natural, 

busca, então, integrar duas ou mais indústrias, de forma que a circulação de materiais, 

informações e serviços entre elas, torne a relação benéfica para ambas. A proposta da 

Simbiose Industrial é tornar cíclico o fluxo de materiais e energia das indústrias, onde os 

resíduos não são descartados e sim reinseridos na cadeia produtiva como insumos (MOTTA, 

2013). 

A Simbiose Industrial (SI) é um importante instrumento da Ecologia Industrial na 

minimização dos rejeitos. Lowe (2001) define cinco princípios da Ecologia Industrial, e 

destaca a analogia entre Ecologia Industrial e Simbiose Industrial, afirmando que a primeira 

representa um campo de estudo e pesquisa, e a segunda uma possível maneira de utilizar os 

princípios daquela. 

A SI pode resultar em ganhos para as empresas participantes nas três bases da 

sustentabilidade: economia, sociedade e meio ambiente (RICHARDS et al. (1994): 

 Ganhos econômicos pela redução dos custos de matéria prima com inclusão de 

resíduos ou subprodutos de outra indústria, ou com a geração de receita pela venda de 

resíduos ou subprodutos não desejados; 

 Ganhos ambientais pela possível redução de emissões de gases efeito estufa com o 

transporte de materiais, compartilhamento de sobras energéticas (vapor), redução da 

disposição de resíduos industriais e redução do uso de recursos naturais através do 

reaproveitamento de materiais ainda passíveis de uso; 

 Ganhos sociais pelo possível aumento de relações comerciais entre as empresas, sendo 

transformadas aqui em geração de impostos para governos locais, assim como a 

criação de serviços de transporte, consultoria e outros, estimulando uma demanda 

geral de mão de obra. 
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CAPÍTULO 3 - MÉTODO DE PESQUISA 

 

Nesta seção, são abordados os procedimentos utilizados para alcançar o objetivo 

proposto pelo trabalho. De acordo com Silva e Menezes (2001), o método escolhido está 

relacionado com os objetivos da pesquisa, a fim de atender a finalidade do projeto.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Vários critérios para classificar os métodos de pesquisa são descritos na literatura 

(TURRIONI; MELLO, 2012). 

Quanto à natureza, a pesquisa caracterizou-se como aplicada. De acordo com Barros e 

Lehfeld (2000), a pesquisa aplicada tem como motivação a necessidade de produzir 

conhecimento para aplicação de seus resultados, com o objetivo de contribuir para fins 

práticos, visando à solução mais ou menos imediata do problema encontrado na realidade. 

Appolinário (2004) salienta que pesquisas aplicadas têm o objetivo de resolver problemas ou 

necessidades concretas e imediatas. 

 Com relação à abordagem do problema, foi classificada como qualitativa e 

quantitativa. Na pesquisa qualitativa, de acordo com Dantas e Cavalcante (2011), seus 

objetivos são a observação, a descrição, a compreensão e o significado. Já na pesquisa 

quantitativa, as informações são colhidas por meio de questionário estruturado com perguntas 

claras e objetivas. 

No que se refere aos objetivos, a pesquisa foi considerada exploratória, que, nas 

palavras de Vilaça (2010), permite uma maior familiaridade entre o pesquisador e o tema 

pesquisado, visto que este ainda é pouco conhecido, pouco explorado.  

Em se tratando de método científico, prevaleceu o indutivo que, para chegar ao 

conhecimento ou demonstração da verdade, parte de fatos comprovados, e tira uma conclusão 

genérica (VILAÇA, 2010). 

Por fim, do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa enquadrou-se como 

estudo de caso, que Appolinário (2004) trata como uma abordagem metodológica de 

investigação especialmente adequada quando procuramos compreender, explorar ou descrever 
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acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão simultaneamente envolvidos diversos 

fatores. O Quadro 5 apresenta a classificação geral da pesquisa. 

Quadro 5 - Caracterização da pesquisa 

NATUREZA ABORDAGEM OBJETIVOS MÉTODO TÉCNICA 

APLICADA 

QUALITATIVA E 

QUANTITATIVA 

EXPLORATÓRIA INDUTIVO 

ESTUDO 

DE 

CASO 

Fonte: Autora (2015) 

 

3.2 Procedimento da pesquisa 

 

O procedimento da pesquisa se desenvolveu a partir de três etapas. A primeira etapa se 

constituiu na pesquisa bibliográfica que permitiu conhecer as contribuições científicas 

relevantes sobre resíduos sólidos, mais especificamente resíduos da construção civil incluindo 

a legislação pertinente, viabilidade econômica e viabilidade ambiental. No entendimento de 

Ruiz (2002) qualquer espécie de pesquisa, em qualquer área, supõe e exige a pesquisa 

bibliográfica prévia, quer à maneira de atividade exploratória, quer para o estabelecimento do 

status quaestionis, quer para justificar os objetivos e contribuições da própria pesquisa. 

Uma pesquisa bibliográfica, nas palavras de Gil (2002), se inicia com uma prospecção 

da bibliografia relevante já publicada em forma de livros, revistas, publicações avulsas e 

imprensa escrita, ou seja, é desenvolvida com base em material já elaborado. A finalidade da 

pesquisa bibliográfica é colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi 

escrito sobre determinado assunto. 

De posse do conhecimento adquirido na pesquisa bibliográfica, a segunda etapa 

consistiu na coleta e aplicação dos dados necessários para realização das análises de 

viabilidade ambiental, por meio de estudo de impactos ambientais (EIA), e viabilidade 

econômica, através de técnicas como VPL, TIR e payback. 

Para proceder o EIA e as técnicas de viabilidade econômica, foi necessário o 

conhecimento da quantidade de resíduos da construção civil gerada pelas construtoras da 

região metropolitana de Natal cadastradas no SINDUSCON-RN, além de dados sobre o 
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destino dado aos resíduos, se as empresas realizam separação dos RCC nos próprios canteiros 

de obra e se utilizam agregados reciclados em suas construções. Tais dados foram coletados a 

partir de questionário elaborado pela autora. Além do questionário, elaborou-se uma carta de 

apresentação, que foi entregue à empresa como contato inicial, explicando o objetivo do 

estudo, enfatizando a importância da colaboração e descrevendo questões éticas referentes à 

pesquisa. O questionário e a carta de apresentação encontram-se no Anexo I. 

A região metropolitana de Natal conta com 60 empresas da construção civil para as 

quais foi enviado o questionário, obtendo-se um número de 46 respostas. Aplicando-se uma 

fórmula de amostragem para população finita, encontrou-se uma amostra de tamanho 45 para 

uma confiança de 90%, e assim considera-se que o número de retornos foi representativo. A 

fórmula utilizada foi: 

 

              n= 

 

Z
2
 x Px Q x N 

 

e
2
 x (N-1) + Z

2
 x P x Q 

Onde: 

  Onde:       Valor  

2) Z = Nível de Confiança 

 

90% 

3) P = Quantidade de Acerto esperado (%) 80% 

4) Q = Quantidade de Erro esperado (%) 20% 

5) N = População Total 

  

            60  

6) e = Nível de Precisão (%) 

 

5% 

        

Tamanho da amostra (n) 

= 45 

 

Os dados permitiram estimar o volume de produção da usina proposta e, 

consequentemente, a caracterização do objeto de estudo, ou seja, a usina de reciclagem de 

RCC proposta. 

A metodologia de estudo da viabilidade econômica da usina de beneficiamento de 

resíduos da construção civil foi apoiada, neste caso, em dois pontos basilares: a identificação 
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e caracterização do objeto de estudo e a aplicação do método escolhido para análise 

econômica. 

A identificação do objeto de estudo envolveu a caracterização do processo de 

reciclagem de RCC; a definição da localização; a descrição da infraestrutura necessária para 

seu funcionamento; as Licenças Prévia, de Instalação e de Operação; os produtos que serão 

produzidos pela usina e o volume de produção. Essas informações permitiram identificar o 

investimento inicial a ser desembolsado, os custos e receitas do processo, que permitiram 

encontrar o ponto de equilíbrio da empresa e construir os fluxos de caixa da usina para o 

período de 20 anos. 

A partir dos fluxos de caixa, elaborou-se a análise da viabilidade econômica, 

utilizando as fórmulas descritas no referencial teórico para encontrar o Valor Presente 

Líquido, Taxa Interna de Retorno e Payback. 

A identificação e caracterização do objeto de estudo também foi a base para a análise 

da viabilidade ambiental, permitindo estimar o tamanho do empreendimento e sua localização 

para definição da área de influência, diagnóstico ambiental (dividido em meio físico, meio 

biótico e meio antrópico), análise dos impactos positivos e negativos nas fases de implantação 

e funcionamento, determinação de medidas mitigadoras e de planos de monitoramento e 

controle. 

Com as análises econômica e ambiental é que foi possível demonstrar a viabilidade ou 

não da implantação da usina de reciclagem de resíduos da construção civil na região 

metropolitana de Natal, através de uma abordagem simbiótica. 
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CAPÍTULO 4 - PROPOSTA DE CRIAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM 

 

Como visto no referencial teórico deste estudo, Ecologia Industrial trabalha com uma 

abordagem do fluxo de resíduos no sistema industrial análogo ao observado no meio natural. 

Ou seja, trata da substituição do atual modelo, em que esse fluxo ocorre em um único sentido, 

para o modelo fechado, no qual os resíduos são aproveitados ao máximo, aproximando as 

indústrias da nulidade de emissões. Atendendo às expectativas conceituais da Ecologia 

Industrial, evocam-se as relações de Simbiose Industrial, marcadas pela ajuda mútua entre 

empresas, que intercambiam resíduos, energia e água, com resultados positivos tanto na 

redução dos impactos ambientais quanto na geração de vantagem competitiva para as 

empresas participantes. 

Apesar do aprimoramento legislativo como a Resolução n. 307 do CONAMA e a Lei 

Federal n. 12.305, a Construção Civil, se comporta, ainda, como grande geradora de impactos 

ambientais, quer seja pelo consumo de recursos naturais, pela modificação da paisagem ou 

pela geração de resíduos, utilizando áreas para deposição de entulhos de maneira inapropriada 

e, muitas vezes, irregular. A solução do problema envolve a lei, mas, também, a mudança de 

paradigma de produção e consumo.  

E sendo assim, entende-se que a abordagem da simbiose industrial adequa-se bastante 

a este setor industrial, possibilitando a minimização na fonte, reutilização e reciclagem.  

A reciclagem dos resíduos da construção para a confecção de agregados e consequente 

substituição dos agregados naturais pelos reciclados possibilitam minimizar os impactos tanto 

no que se refere ao consumo de recursos minerais, quanto pela eliminação dos resíduos que 

teriam de ser dispostos no ambiente. 

O cenário da construção civil na região metropolitana de Natal conta com 60 empresas 

cadastradas no SINDUSCON-RN, que pagam para a destinação dos RCC e esse resíduo é 

disposto no Aterro Sanitário de Massaranduba, situado no município de Ceará-Mirim, de 

responsabilidade da BRASECO e, em menor quantidade, nas usinas de reciclagem Duarte, 

situada no município de São José do Mipibu e na Usina Ecobrit, situada em São Gonçalo do 

Amarante. Essas empresas reciclam cerca de 2.000 m³ por mês, incluindo resíduos recolhidos 

pela URBANA, responsável pela limpeza pública de Natal, em eco pontos e em terrenos 

baldios. 
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De acordo com essas usinas de reciclagem, os resíduos que chegam não são separados 

e as construtoras não compram o agregado reciclado produzido, sendo os produtos vendidos 

para revendedores de materiais de construção, para obras particulares ou utilizadas pela 

própria prefeitura.  

Nesse cenário, apesar das duas recicladoras, observa-se que a maioria dos resíduos 

produzidos não é reutilizada, o que caracteriza o modelo predominantemente linear da cadeia 

produtiva da construção civil. 

Por outro lado, tomando-se a perspectiva da ecologia industrial observa-se a 

possibilidade de fechamento da cadeia produtiva, onde os resíduos voltam ao processo como 

insumos. O processo de simbiose industrial, que objetiva envolver indústrias por meio do 

intercâmbio físico dos mais variados recursos, subprodutos, materiais e resíduos é um recurso 

para o fechamento da cadeia. 

A simbiose industrial na construção civil é importante para que haja cooperação entre 

as empresas, oferecendo melhorias no uso dos recursos, em conjunto com os benefícios 

ambientais e econômicos associados.  

É com esta abordagem de simbiose que se pretende uma cooperação entre as empresas 

cadastradas no SINDUSCON-RN da região metropolitana de Natal, para a implantação de 

uma usina de reciclagem de resíduos da construção civil, a RCC Reciclagem (RCCR). Como 

metas, o empreendimento apresenta os seguintes eixos: 

• Absorver os resíduos gerados pelas construtoras, evitando a deposição em aterros 

(regulares ou não); 

• Transformar os resíduos em agregados reciclados, de forma que o material possa 

ser reutilizado; 

• Gerar empregos diretos e indiretos, refletindo nos aspectos socioeconômicos da 

região envolvida. 

Das 60 empresas cadastradas no sindicato, 46 participaram do estudo respondendo o 

questionário presente no Anexo I. Desse questionário, obteve-se a quantidade de RCC gerada 

por mês pelas empresas respondentes, sendo o total de 5.185 m³, em média 0,125m³ ou 150 

kg de resíduos por metro quadrado construído. 
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O questionário revelou, também, que 17 empresas destinam seus resíduos para usinas 

de reciclagem existentes e 13 realizam separação na obra antes da destinação, separando 

classe A dos demais. Observou-se, ainda, que apenas 9 empresas afirmaram utilizar agregados 

reciclados em suas obras, somando um total de 532 m³ por mês, sendo a bica corrida o 

agregado mais utilizado. 

Apesar da baixa quantidade de empresas que destinam seus resíduos para reciclagem e 

utilizam os agregados reciclados, todas as empresas consideram que esse material é adequado 

para uso em diversos tipos de obras, principalmente para obras de base e sub-base de 

pavimentos, reforço e subleito de pavimentos, além de regularização de vias não 

pavimentadas, aterros e acerto topográfico de terrenos e a maioria considera, também, que a 

qualidade do agregado reciclado está relacionada com a separação dos resíduos na obra. 

Como visto no referencial teórico deste trabalho, a Tabela 1, que traz a composição 

média dos materiais de RCC de obras no Brasil, aponta que 92% dos resíduos é classe A, 

dessa forma, dos 5.185 m³ gerados, 4.770,2 m³ deverão ser destinados a RCCR. Levando em 

consideração que, mesmo com as empresas realizando separação na obra, uma parcela de 

resíduos não classe A ainda chegue a usina, portanto, dos 4.770,2 m³, estima-se que 95% será 

efetivamente reciclado, ou seja, o volume de produção da RCC Reciclagem será de 4.531,7 

m³ por mês. 

A usina, sendo uma cooperativa das construtoras, além de minimizar despesas com 

destinação dos resíduos por parte das mesmas, também visa promover o envolvimento e 

comprometimento das empresas para a correta separação de seus resíduos na própria obra, 

evitando-se ao máximo que resíduos contaminantes sejam misturados aos resíduos Classe A.  

Dentro desta proposta de cooperação, o material é levado até a RCCR e as 

construtoras não deverão pagar para a destinação desses resíduos, o que ocorre para a 

destinação em outras usinas, como é o caso das já existentes. 

A usina de reciclagem receberá os resíduos gerados e transformará em agregados 

reciclados, servindo de insumos para as próprias construtoras cooperadas, podendo o 

excedente ser comercializado para obras particulares e lojas de materiais de construção. Além 

dos benefícios ao meio ambiente advindos da reciclagem, outros benefícios para as empresas 

são esperados, os quais serão buscados nos estudos de viabilidade ambiental e viabilidade 

econômica. 
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O material das classes B, C e D que chegar até a usina será separado e terá destinação 

adequada. O gesso, embora exista tecnologia para sua reciclagem, não será inicialmente 

reciclado pela RCCR, portanto, será encaminhado a uma área de armazenamento temporário 

para posterior viabilização do reaproveitamento. 

Outros resíduos classe B, como madeiras, metais, papel/papelão, plástico e vidro serão 

enviados a empresas, cooperativas ou associações que os comercializam ou reciclam. O 

material orgânico, por sua vez, deverá ser usado para compostagem. Já tintas e solventes, 

resíduos classe D, serão enviados a aterros licenciados para recepção de resíduos perigosos ou 

para empresas especializadas em sua reciclagem. 

Para que seja possível a realização destes estudos, deve-se descrever algumas 

informações importantes do projeto de instalação de uma usina desta natureza, tais como o 

volume de RCC, a localização e o processo produtivo. Estas informações são apresentadas na 

sequência. 

 

4.1 Caracterização do Processo de Reciclagem de RCC 

 

O processo produtivo tem início com o recebimento e estocagem da matéria-prima. 

Nesse caso a matéria-prima são os RCC que chegam à Usina através de caminhões 

transportadores de depósitos coletores. Estes veículos, ao ingressarem na recepção, passam 

por uma balança e são vistoriados, pelo responsável pela fiscalização, através de inspeção 

visual do material a ser recebido, para registro de alguns dados e acatamento do resíduo. 

Entre os dados registrados destacam-se: nome da empresa transportadora, quantidade e 

tipo de material recebido, data e hora de ingresso do veículo, empresa de origem dos resíduos, 

dados, estes, devidamente arquivados pela usina. Este e outros procedimentos de 

acompanhamento e controle da produção são realizados em observância ao que preceitua a 

NBR/ABNT nº. 15.114/2004, obrigando as Usinas de Reciclagem a adotarem procedimentos 

que garantam, ao final, controle da qualidade dos produtos gerados e até mesmo do material 

rejeitado, garantindo, assim, que o processo de reciclagem não venha a provocar agressão ao 

meio ambiente. Após a identificação inicial, o caminhão segue até a área de deposição do 

RCC, realizando o descarregamento. 
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Depois da fase de recepção, a próxima etapa consiste da separação e classificação dos 

resíduos recebidos. Com uma pá carregadeira, o material recebido é espalhado com o objetivo 

de, manualmente, haver a retirada dos materiais não considerados Classe A ou contaminantes, 

tais como: plástico, madeira, aço, papel e gesso. 

Os resíduos que não são Classe A, após segregados, são armazenados, recebendo 

tratamento e destinação adequados. Normalmente, 3 ou 4 funcionários trabalham na área de 

segregação e depois de separar, também executam a tarefa de fragmentação do material 

graúdo, já que resíduos de grande volume não devem ser dispostos diretamente no 

alimentador. Utilizando-se a pá carregadeira, o material é, então, transferido para ao 

equipamento de reciclagem. 

Com a deposição da matéria-prima no alimentador vibratório (primeiro elemento do 

equipamento), tem início as etapas de britagem e peneiramento, que se constitui em vibração, 

peneiramento e cominuição, todas executadas automaticamente pelo equipamento. Passando 

pelo alimentador, o material segue para o britador, onde é triturado. Do britador o material 

segue numa pequena esteira rolante equipada com separador magnético, onde é efetuada a 

separação de resíduos de ferro que não foram identificados na triagem e, consequentemente, 

incluídos ao material britado. 

Após essa separação inicial, o material é encaminhado à peneira vibratória, que 

executa a separação do material em granulometrias selecionadas. Da peneira, cada uma das 

frações é transportada para o seu respectivo pátio de estocagem por meio de uma esteira 

transportadora convencional, de velocidade constante. A Figura 6 apresenta um esquema do 

processo de reciclagem de resíduos da usina. 
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Figura 6 - Esquema do processo de reciclagem 

 

Fonte: Autora (2016) 

 

4.2 Localização 

 

A Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil deverá ser localizada em um 

terreno com área aproximada de 11.000 m² compreendendo a área ocupada por equipamentos, 

escritório, pátio para recebimento e triagem do RCC, locais para estoque dos agregados 

reciclados e dos demais materiais não considerados Classe A, e vias de circulação.  

Determinar fatores relevantes em relação à localização é de grande importância, pois 

influencia na capacidade de geração de lucros da empresa, nos impactos ambientais que 

podem ser gerados e, portanto, na sua possibilidade de se manter firme e competitiva no 

mercado. Esses fatores podem ser entendidos como tudo aquilo que de alguma forma pode 

influenciar na escolha do local para o desenvolvimento das atividades produtivas, podendo ser 

de natureza econômica ou não. 

Alguns fatores determinantes na escolha do local da Usina são: 
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a) Custo e eficiência dos transportes - o custo de transporte de matéria-prima e dos 

produtos acabados deve ser levado em conta. Neste caso, a distância entre o empreendimento 

e seus fornecedores e clientes é um fator determinante em relação à localização, em termos de 

custos, de tempo gasto e de impacto ambiental ocasionado pela queima de combustível; 

b) Áreas de mercados - o mercado influi diretamente na escolha locacional. A 

localização mais próxima dos geradores de RCC e do mercado consumidor conduz a uma 

maior rentabilidade do empreendimento, primeiramente pelos reflexos nos custos de 

transportes. Outro fator que deve ser considerado é a existência ou não de competição em 

determinado mercado.  

c) Disponibilidade da mão de obra – verifica-se a existência de mão de obra disponível 

nas regiões próximas ao local do empreendimento, dadas as especificidades do negócio. Além 

disso, como existe grande disponibilidade de mão de obra, o empreendimento não deve lidar 

com escassez nem com aumentos salariais não justificados. Ou seja, a mão de obra também 

tem que ser avaliada em termos de quantidade e qualidade; 

d) Custo da terra - no caso das plantas industriais, que necessitam de grandes áreas 

para sua implantação, o custo da terra pode consistir em um fator decisivo. As áreas situadas 

próximas dos grandes centros urbanos podem apresentar valores mais elevados, o que se 

relaciona diretamente à disponibilidades de infraestrutura e serviços; 

e) Vias de acesso e de comunicação – a localização próxima a uma estrada de 

rodagem, e a proximidade do centro urbano, pode determinar menores custos de transportes, 

restringido o número de alternativas válidas para a escolha do terreno; 

f) Serviços públicos – entre os serviços públicos importantes para a realização das 

atividades da empresa estão a infraestrutura urbana de esgotamento sanitário, energia elétrica, 

linhas telefônicas, coleta de lixo, transportes coletivos e suprimento de água potável. 

Considerando esses fatores, o terreno escolhido para a implantação da usina encontra-

se próximo à BR 304, denominada Reta Tabajara, local de concentração industrial da região 

metropolitana de Natal, pois, como outras Usinas da região da grande Natal encontram-se 

mais afastadas, o fato desta Usina estar mais próxima do centro urbano gera uma vantagem. 
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A proximidade com o centro urbano significa, também, proximidade com as 

construtoras, que são os fornecedores dos insumos do proceso produtivo da usina e 

consumidores de seus produtos. 

 

4.3 Infraestrutura 

 

Para as operações da usina de reciclagem se faz necessária a seguinte infraestrutura 

que será detalhada: 

- Terreno com 11.000 m² que compreenderá uma balança para pesagem dos 

caminhões, pátio para disposição do RCC recebido, área para alocação das máquinas de 

reciclagem, local para os agregados produzidos e para retroescavadeira e caminhões; 

- Uma sede administrativa composta por um escritório, um banheiro e um refeitório, 

somando uma área estimada de 80m²; 

- Equipamento completo para a reciclagem do RCC, apresentado na Tabela 4, que 

descreve os componentes que fazem parte de um equipamento com capacidade para reciclar 

até 80 ton/h de RCC, relação obtida com a Mapre Equipamentos Ltda., empresa fabricante 

dos equipamentos de reciclagem (Tabela 4); 

Tabela 4 - Componentes do equipamento de reciclagem 

EQUIPAMENTO DE RECICLAGEM 

1 - Alimentador vibratório 280/80 com motor 

2 - Peneira vibratória 4000 x 1500 x 01 deck - com motor e trilhos 

3 - Transportadora 24'' x 15mts - Retirada finos 

4 - Transportador 15'' x 15 mts - peneira até correia de triagem 

5 - Moega de distribuição de resíduo para catação 

6 - Transportador 42'' x 12 mts - especial para catação 

7 - Plataforma metálica do alimentador e peneira 

8 - Plataforma metálica da unidade de triagem 

9 - Comando elétrico completo 

Fonte: Mapre Equipamentos Ltda., 2016 

- Uma balança para pesagem dos caminhões na entrada e saída da usina; 
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- Maquinário para trabalhar com os resíduos (entrega de agregados reciclados e no 

processo de produção), que para o volume a ser trabalhado serão uma retroescavadeira e dois 

caminhões caçamba; 

- Móveis e equipamentos para a área administrativa, que inclui mesas, cadeiras, 

armários, computadores, impressora multifuncional, telefone, ar condicionado, geladeira, 

fogão e micro-ondas. 

 

4.4 Licença 

 

Para que inicie suas operações, faz-se necessário que as recicladoras de RCC passem 

pelas fases de planejamento da atividade e instalação do empreendimento, nas quais se 

exigem o requerimento das licenças ambientais, junto ao Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA), para a instalação e, posteriormente, operação: 

- Licença Prévia (LP): concedida na etapa preliminar do projeto, contém os requisitos 

básicos e condicionantes a serem atendidos nas suas fases de localização, instalação e 

operação, observando-se a viabilidade ambiental do empreendimento nas fases subsequentes 

do licenciamento; 

- Licença de Instalação (LI): autoriza o início da implantação do empreendimento, de 

acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, 

incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes; 

- Licença de Operação (LO): concedida após as verificações necessárias, para facultar 

o início da atividade requerida e o funcionamento de seus equipamentos de controle de 

poluição, de acordo com o previsto nas licenças prévia e de instalação. 

Os valores das licenças ambientais baseiam-se de acordo com o ramo de atividade e 

porte da empresa. Para uma usina de reciclagem de resíduos da construção civil classificada 

como de pequeno porte, a licença ambiental não importará valores à empresa. 

 

4.5 Produtos 
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Todo agregado reciclado produzido pela Usina de reciclagem deverá ser consumido 

pelas próprias construtoras cadastradas no SINDUSCON-RN, utilizando-o nas obras em 

execução. As empresas também não desembolsarão a quantia paga à usina para recebimento 

dos resíduos. Os agregados reciclados que serão produzidos são descritos a seguir, com seus 

respectivos preços de venda, valores compatíveis com os praticados no mercado de agregados 

reciclados: 

• Areia reciclada (Figura 7) 

Produto obtido diretamente da britagem de resíduos de concreto. Dimensão máxima 

inferior a 2,8 mm, apresentando partículas duras e ásperas, duráveis e isentas de materiais 

estranhos que possam interferir na reação de endurecimento do cimento. Seu uso é 

recomendado para argamassa de assentamento de alvenaria de vedação, contrapisos, blocos, 

tijolos de vedação e solo-cimento. A areia reciclada deve ser vendida por R$ 15,00/m³. 

Figura 7 - Areia reciclada 

 
Fonte: Autora (2016) 

 

 

• Bica corrida (Figura 8) 

Produto obtido diretamente da britagem de resíduos da construção civil (telhas, tijolos, 

reboco, etc) com dimensão de aproximadamente 25 mm. É usada para melhoria das condições 

de rolamento de estradas não pavimentadas (cascalhamento), obras de base, sub-base ou 

reforço do subleito de pavimentação de vias, obras de base e sub-base de pátios industriais e 

aterros e acerto topográfico de terrenos. O preço desse material é de R$ 22,00/m³. 
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Figura 8 - Bica corrida 

 
     Fonte: Autora (2016) 

 

 

• Brita reciclada (Figura 9) 

Produto obtido diretamente da britagem de resíduos de concreto da construção. Possui 

dimensão de até 25 mm, apresentando partículas duras e ásperas, duráveis e isentas de 

materiais estranhos que possam interferir na reação de endurecimento do cimento. Pode ser 

utilizada para fabricação de concretos não estruturais, drenagens, em camadas para cobertura 

de solo de estacionamentos, pisos e contrapisos. Seu preço é de R$ 30,00/m³. 

Figura 9 - Brita reciclada 

 
  Fonte: Autora (2016) 

 

• Pedrisco/cascalhinho (Figura 10) 

Produto obtido diretamente da britagem de resíduos de concreto da construção civil, 

apresentando dimensão de 12 mm. É utilizado na fabricação de artefatos de concreto (blocos 

de vedação, manilhas de esgoto entre outros), pisos e contrapisos. O preço de venda do 

cascalhinho é de R$ 40,00/m³. 
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Figura 10 - Pedrisco/cascalhinho 

 
   Fonte: Autora (2016) 

 

• Pedra reciclada (rachão) (Figura 11) 

Produto obtido diretamente da britagem de resíduos de concreto da construção civil, 

com dimensão máxima a 150 mm. Tem um uso recomendado para terraplenagem, drenagens, 

aterros, pavimentação de vias e alicerce. O preço de venda do rachão é de R$ 50,00/m³. 

Figura 11 - Pedra reciclada (rachão) 

 
    Fonte: Autora (2016) 

 

É importante frisar que a produção da RCCR será de 4.531,7 m³ de RCC mensais. 

Esses agregados reciclados serão consumidos pelas construtoras cooperadas, representando 

um benefício ambiental e econômico. Benefício ambiental, por se tratar de produtos que 

substituirão agregados naturais, evitando exploração dos mesmos e, também, evitando que 

mais resíduos sejam lançados no meio ambiente. Benefício econômico para as empresas 

consumidoras, pois insumos reciclados apresentam até metade do preço dos insumos naturais. 

Caracterizado o processo produtivo da usina e estabelecidos fatores como localização 

e infraestrutura, busca-se verificar a viabilidade ambiental e econômica do empreendimento. 
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

5.1 Investimento Inicial 

 

Tomando-se por base a infraestrutura e a localização propostas para a Usina de 

Reciclagem de RCC pode-se partir para o estudo de viabilidade econômica do mesmo. 

O investimento inicial da usina envolve a aquisição do terreno, as edificações, a 

equipagem do escritório, a aquisição do conjunto de equipamentos de reciclagem, os 

equipamentos para transporte dos materiais e a balança. 

Para a aquisição do terreno, através de pesquisa imobiliária, verificou-se que o valor 

do m² de um terreno no distrito industrial de Macaíba, local proposto para implantação da 

RCCR, é de R$ 68,42, portanto, o valor do investimento com aquisição do imóvel de 11.000 

m² é de R$ 752.620,00. 

O gasto com a parte da edificação da área admisnistrativa foi estipulado com base no 

Custo Unitário Básico (CUB). O CUB/m² reflete o custo básico de uma construção, tendo em 

sua composição custos relativos a materiais de construção, mão de obra, despesas 

administrativas e aluguel de equipamentos, o qual varia conforme o tipo de edificação e 

padrão de acabamento como mostra a Figura 12. 

Figura 12 - Custo Unitário Básico por m² 

 
Fonte: SINDUSCON-RN (2016) 
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Neste caso, o CUB aplicável é o Comercial Andares Livre (CAL) padrão normal, cujo 

valor fornecido pelo SINDUSCON-RN em janeiro de 2016, é de R$ 1.324,55. Dessa forma, o 

gasto com as edificações são de R$ 105.964,00. 

Para equipar a área administrativa, fez-se pesquisa junto as empresa JN Ambientes 

Planejados, Nagem e Atacadão dos Eletros. Concluiu-se, então, que para um escritório 

composto por mesas, cadeiras, armários, computadores, impressora multifuncional, telefone e 

ar condicionado, o gasto associado seria de R$ 17.500,00. Para o refeitório, considerando-se a 

necessidade de mesa, cadeiras, armário, geladeira, fogão e microondas, os gastos seriam de 

R$ 14.260,00. A Tabela 5 mostra os gastos com aquisição do imóvel, com edificações do 

escritório, banheiro e cozinha e com móveis e equipamentos para escritório e cozinha. 

Tabela 5 - Gastos com aquisição do terreno, edificações e aquisição de móveis e 

equipamentos 

ITEM ÁREA m² VALOR (m²) 

TERRENO 11.000 752.620,00 

ESCRITÓRIO, COZINHA, 

BANHEIRO 
80 105.964,00 

MÓVEIS (ESCRITÓRIO) 
 

17.500,00 

MÓVEIS (COZINHA) 
 

14.260,00 

TOTAL   890.344,00 

     Fonte: Autora (2016) 

Os Investimentos com equipamentos para o desenvolvimento das atividades de 

reciclagem são (Tabela 6): 

- R$ 498.000,00 para o equipamento completo de reciclagem, dados da empresa 

fabricante Mapre Equipamentos Ltda; 

- Balança para pesagem dos caminhões, orçada no valor de R$ 25.000,00 pela empresa 

Balanças Açôres; 

- R$ 215.000,00 com a aquisição de uma retroescavadeira da marca JCB (valor obtido 

em consulta à empresa J. M. Equipamentos); 
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- R$ 370.000,00 para compra de dois caminhões, marca Volvo, com 4 cilindros, valor 

obtido com a empresa Volvo Cars; 

- R$ 44.000,00 com a implementação de componentes para transporte de caçamba 

com capacidade de 6m³ para cada um dos caminhões, valor estabelecido pela empresa 

Implementos Rodoviários São Paulo. 

Tabela 6 - Gasto inicial com equipamentos para realização das atividades da usina 

ITEM VALOR 

EQUIPAMENTOS DE 

RECICLAGEM R$      498.000,00 

BALANÇA R$      25.000,00 

RETROESCAVADEIRA  R$     215.000,00  

CAMINHÕES  R$     370.000,00  

COMPONENTES P/ CAÇAMBA  R$      44.000,00  

TOTAL  R$    1.152.000,00  

     Fonte: Autora (2016) 

Calculou-se, também, a Necessidade de Capital de Giro (NCG), que é uma parte do 

investimento que compõe uma reserva de recursos que serão utilizados para suprir as 

necessidades financeiras da empresa. Geralmente é calculado como a subtração entre os 

Ativos Circulantes Operacionais (ACO) e os Passivos Circulantes Operacionais (PCO). Os 

ACO são compostos principalmente por estoque de matéria-prima e duplicatas a receber de 

clientes, já os PCO abrangem especialmente os salários mais encargos sociais, pagamentos a 

fornecedores de matéria-prima e impostos. 

No caso da RCCR, não há desembolso de valor para fornecedores, já que os insumos 

são os resíduos da construção civil. Portanto, para esse cenário de empresas de reciclagem, 

Jadovski (2005) estima uma Necessidade de Capital de Giro de 15% dos gastos variáveis da 

usina. 

Os gastos variáveis da RCC Reciclagem são compostos pelo combustível da 

retroescavadeira e dos caminhões e pela energia dos equipamentos de reciclagem, que somam 
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R$ 346.166,40, como será demonstrado mais adiante no tópico de custos e receitas. 

Tomando-se 15% desse valor, tem-se uma NCG de R$ 51.924,96. 

 

5.2 Custos e Receitas 

 

5.2.1 Custos 

 

São considerados custos os gastos relativos à produção dos agregados reciclados, 

como mão de obra, energia consumida pelos equipamentos de reciclagem, combustível da 

retroescavadeira e depreciação.  

A mão de obra e a depreciação das máquinas são custos fixos, já a energia e 

combustível são considerados custos variáveis, pois estão ligados ao volume de produção. Já 

as despesas são gastos relativos à administração da empresa, como mão de obra 

administrativa, combustível dos caminhões de entrega do produto final e outras despesas 

gerais com o escritório.  

Por apresentar um faturamento bruto anual inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e 

seiscentos mil reais), a empresa pode ser optante pelo Simples Nacional, regime 

compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006. Abrange a participação de todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios). 

As obrigações trabalhistas de uma empresa optante pelo Simples Nacional incluem, 

ainda, auxílio transporte, calculado em R$120,00 de acordo com valor do transporte na região 

metropolitana de Natal, que é utilizável em todas as formas de transporte coletivo público 

urbano ou, ainda, intermunicipal e interestadual com características semelhantes ao urbano, 

operado diretamente pelo poder público ou mediante delegação, em linhas regulares e com 

tarifas fixadas pela autoridade competente, e o valor dos seguintes encargos sociais: FGTS 

(8%); 13º Salário (8,3%); Férias remuneradas e adicional de 1/3 (um terço) constitucional 

(11,1%). A equipe de funcionários da usina e seus respectivos salários, com encargos sociais, 

deve contar com o que especifica o Tabela 7. 
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Tabela 7 - Quadro de funcionários da usina 

CARGO QUANTIDADE 
CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

SALÁRIO 

BASE 

SALÁRIO 

COM 

ENCARGOS 

SALÁRIO 

TOTAL 

GERENTE 1 44 hrs 
R$ 

1.556,00 
R$ 2.278,34 

 R$       

2.278,34  

SECRETARIA 3 44 hrs R$ 880,00 R$ 1.241,12 
 R$       

3.723,36  

OPERADOR DE 

MÁQUINA 
2 44 hrs R$ 880,00 R$ 1.417,12 

 R$       

2.834,24  

MOTORISTA 3 44 hrs R$ 880,00 R$ 1.417,12 
 R$       

4.251,36  

SERVENTE 3 44 hrs R$ 880,00 R$ 1.417,12 
 R$       

4.251,36  

TOTAL MENSAL 11       
 R$ 17.338,66  

TOTAL ANUAL 
    

 R$ 208.063,92 

Fonte: Autora (2016) 

O quadro de pessoal deve ser qualificado para atender a estrutura operacional da 

empresa e do nível de atividades pretendido para seu funcionamento. Vale destacar que o 

salário deve estar de acordo com cada categoria, devendo-se observar as decisões acordadas 

em convenções coletivas. Para os cargos ligados à produção, que estão em contato com o 

ruído das máquinas e poeira do material, deve-se considerar também o adicional de 

insalubridade equivalente a 20% do salário mínimo nacional. 

No caso da usina, não são considerados custos com matéria-prima, já que os resíduos 

produzidos pelas construtoras transformam-se em insumos do processo, não havendo 

desembolso para compra de matéria-prima.  

Para o cálculo do gasto com combustível, os fatores a serem considerados são o 

consumo médio de combustível por hora, bem como o preço por litro do combustível. Para a 

retroescavadeira, considerando uma semana de trabalho não inglesa, com jornada de 8 horas 

por dia de segunda a sexta mais 4 horas nos sábados, são 44 horas de funcionamento semanais 

e 176 horas no mês. O preço do litro do diesel é de R$ 2,99, a média de consumo de 

combustível da retroescavadeira é de 12,5 litros por hora, totalizando 2.200 litros por mês, o 

que equivale a um gasto mensal de R$ 6.578,00 e anual de R$ 78.936,00. 
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O valor gasto com combustível dos caminhões foi calculado com base no volume de 

4.770,2 m³ de resíduos gerados que deverá ser destinado à usina e a produção mensal 

alcançada pela usina diante do volume de RCC recebido das construtoras, que é de 4.531 m³ 

de agregados reciclados produzidos. 

Dessa forma, como um caminhão tem capacidade de transportar 6 m³, o número de 

viagens ao mês é 795 para recolher os resíduos e 755 para entrega de agregados reciclados, 

percorrendo uma distância média entre a usina e os canteiros de obra de 24 quilômetros por 

entrega, resultando em um total de 37.200 km por mês. Com um consumo de combustível de 

6km/L, a quantidade de litros por mês é de 6.200, que, ao preço de R$ 2,99, soma R$ 

18.538,00 e R$ 222.456,00 ao ano. 

Os gastos relativos ao consumo de energia elétrica do equipamento de reciclagem são 

obtidos a partir do custo kWh (Quilowatt-hora) e pela quantidade consumida. O equipamento 

de reciclagem consome em média 40kWh/h para reciclar cerca de 30 toneladas por hora, que 

é o nível previsto de atividade inicial da usina. Adotando que, em média, 1 metro cúbico (m³) 

de agregado reciclado corresponde a 1,2 toneladas, a produção mensal de 4.531,7 m³ equivale 

a 5.438,04 toneladas. O valor do kWh é de R$ 0,53 e foi obtido junto a Companhia Energética 

do Rio Grande do Norte (COSERN). Dessa forma, com o equipamento operando 44 horas por 

semana e 176 horas mensais, o consumo é de 7.040 kWh culminando em um gasto de R$ 

3.731,20 por mês e R$ 44.774,40 anual. 

Deve se considerar, ainda, o custo relacionado à depreciação dos equipamentos. De 

acordo com informação da empresa fornecedora, as máquinas de reciclagem tem um tempo de 

vida de 20 anos, dessa forma, como o custo de aquisição do equipamento é de R$ 498.000,00, 

a depreciação será de R$ 24.900,00 por ano. 

As despesas administrativas, incluindo energia do escritório, água, materiais de 

escritório, material de limpeza e manutenção de equipamentos, de acordo com dados 

fornecidos por outra usina de reciclagem, apresenta um valor em torno de R$ 4.000,00 por 

mês, o que soma R$ 48.000,00 no ano. 

 

5.2.2 Receitas 
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Os produtos resultantes do processo produtivo da RCCR e seus respectivos preços de 

venda encontram-se na Tabela 8. 

Tabela 8 - Preço de venda dos agregados reciclados 

PRODUTO PREÇO/M³ 

AREIA RECICLADA  R$                      15,00  

BICA CORRIDA  R$                      22,00  

BRITA RECICLADA  R$                      30,00  

PEDRISCO  R$                      40,00  

PEDRA RECICLADA  R$                      50,00  

     Fonte: Autora (2016) 

O agregado reciclado com maior volume de produção no mercado é a bica corrida, que 

pode substituir outros agregados, como brita reciclada, cascalhinho e rachão, em determinadas 

aplicações, principalmente piso, contrapiso, drenagem e cobertura de solo, dessa forma, 

optou-se, nesse estudo, por considerar a brita reciclada como o insumo correspondente a todos 

os tipos de agregados, usando seu preço nos cálculos de viabilidade. 

A usina produzirá um total de 4.531,7 m³ de agregados reciclado por mês, usando o 

preço da bica corrida como base, tem-se uma receita bruta mensal de R$ 99.697,00 e um total 

de R$ 1.196.368,80 no ano.  

Cosiderando-se essa receita bruta anual, como já visto anteriormente, a usina deverá 

ser optante pelo Simples Nacional, e, assim sendo, para uma receita bruta contida no intervalo 

de R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00, a alíquota de impostos adotada é de 8,86%. 

No que se refere à estimativa de crescimento da produção da usina, pode-se considerar 

que está diretamente relacionada com o aumento das construções que é consequência do 

crescimento populacional. Desse modo, como o índice de crescimento anual da população da 

região metropolitana de Natal, no período de 2000 a 2010, foi de 1,77%, segundo dados do 

IBGE (2016), este mesmo índice pode ser utilizado como fator de acréscimo ao volume anual 

de agregado reciclado para projetar um cenário para a empresa num período de 20 anos 

(tempo de vida útil estimado pelo fabricante do equipamento de reciclagem). A Tabela 9 

mostra a estimativa da evolução da Receita Bruta Anual da Usina em função do aumento 

populacional. 

Nessa evolução estimada da Receita Bruta Anual da Usina em 20 anos, foi 

considerada apenas a influência do aumento populacional sobre o volume produzido, 

desprezando-se a evolução do preço unitário do agregado reciclado, que cresce anualmente, 
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acompanhando os índices de mercado e a taxa de inflação. Portanto, os valores da Receita 

Bruta estão estimados dentro de uma menor expectativa de incremento anual possível de ser 

considerada. 

Tabela 9 -  Evolução da Receita Bruta Anual 

ANO VALOR (R$) ANO VALOR (R$) 

1 R$ 1.196.368,80 11 R$ 1.425.813,83 

2 R$ 1.217.544,53 12 R$ 1.451.050,74 

3 R$ 1.239.095,07 13 R$ 1.476.734,34 

4 R$ 1.261.027,05 14 R$ 1.502.872,53 

5 R$ 1.283.347,23 15 R$ 1.529.473,38 

6 R$ 1.306.062,47 16 R$ 1.556.545,06 

7 R$ 1.329.179,78 17 R$ 1.584.095,90 

8 R$ 1.352.706,26 18 R$ 1.612.134,40 

9 R$ 1.376.649,16 19 R$ 1.640.669,18 

10 R$ 1.401.015,85 20 R$ 1.669.709,02 

    Fonte: Autora (2016) 

 

5.2.3 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 

 

De posse de dados referentes aos custos e receitas da empresa, é possível construir a 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), com o objetivo principal de apresentar de 

forma vertical e resumida o resultado apurado em relação ao conjunto de operações realizadas 

num determinado período, aqui considerado o período de um ano (Tabela 10). 

Tabela 10 - Demonstração do Resultado do Exercício 

  Receita/Faturamento Bruto (RB)  R$    1.196.368,80  

(-) Deduções/Impostos sobre Vendas (DIV)  R$       105.998,28  

(=) Receita/Faturamento Líquido (RL)  R$    1.090.370,52  

(-) Custo dos Produtos Vendidos (CPV)  R$       346.166,40  

  Custo Variável Total (CVT)    R$       123.710,40  

  Despesa Variável Total (DVT)    R$       222.456,00  

(=) Margem de Contribuição Total (MCT)  R$       744.204,12  

(-) Gastos Fixos do Período (GFP)  R$       280.963,92  

  Custo Fixo Total (CFT)    R$       126.932,64  

  Despesa Fixa Total (DFT)    R$       154.031,28  

(=) Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda (LAIR)  R$       463.240,20  

  Imposto de Renda (IR)  R$                        -    

  Lucro Líquido (LL)  R$       463.240,20  

     Fonte: Autora (2016)  
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5.3 Ponto de Equilíbrio 

 

Ponto de equilíbrio é o ponto onde a empresa começa a apresentar lucro. Significa que 

neste ponto todos os gastos fixos foram supridos pela margem de contribuição da quantidade 

pré-determinada. Com o uso do ponto de equilíbrio é possível apurar o nível de vendas que 

precisa ser mantido para liquidar os custos fixos operacionais e também mensurar a 

lucratividade em diversos níveis de vendas. 

Para calcular o Ponto de Equilíbrio Econômico, basta dividir os custos e despesas 

fixas pelo índice da margem de contribuição. Para calcular o índice da margem de 

contribuição, primeiramente calcula-se a margem de contribuição unitária, subtraindo-se do 

preço de venda unitário os custos e despesas variáveis unitárias. Conhecendo a margem de 

contribuição unitária, divide-se seu valor pelo preço de venda, o percentual encontrado é o 

índice da margem de contribuição. 

A margem de contribuição unitária da usina é: R$ 22,00 – R$ 6,08 = R$ 15,92. O 

índice da margem de contribuição, portanto, é R$ 15,92/R$ 22,00 = 0,72 ou 72%. De posse 

desse valor, pode-se, então, calcular o ponto de equilíbrio. No período de um mês, os custos e 

despesas fixas somam a quantia de R$ 23.413,66, dividindo pela margem de contribuição de 

72%, tem-se o valor de R$ 32.518,97. Ou seja, a empresa precisará vender 1.478,13 m³ de 

agregados reciclados, faturando R$ 32.518,97 para chegar ao Ponto de Equilíbrio e pagar 

todos os seus custos e despesas. A partir deste ponto, cada produto que for vendido 

contribuirá para o acumulo de lucros. O Ponto de Equilíbrio da Usina encontra-se no Tabela 

11. 

Tabela 11 - Ponto de Equilíbrio da RCCR 

Preço 

de 

venda 

Quantidade 

(m³) 
Custo 

Fixo Total  

Despesa 

Fixa Total  

Gasto 

Variável 

Unitário 

Gasto 

Variável 

Total  

Gasto Total do 

Período 
Receita 

Lucro 

Líquido 

 R$    

22,00  
0 

 R$       

10.577,72  

 R$            

12.835,94  

 R$      

4,27  

 R$                           

-    

 R$                   

23.413,66  

 R$                

-    

-R$  

23.413,66  

 R$    

22,00  
300 

 R$       

10.577,72  

 R$            

12.835,94  

 R$      

4,27  

 R$                

1.281,00  

 R$                   

24.694,66  

 R$     

6.600,00  

-R$  

18.094,66  

 R$    

22,00  
600 

 R$       

10.577,72  

 R$            

12.835,94  

 R$      

4,27  

 R$                

2.562,00  

 R$                   

25.975,66  

 R$   

13.200,00  

-R$  

12.775,66  

 R$    

22,00  
900 

 R$       

10.577,72  

 R$            

12.835,94  

 R$      

4,27  

 R$                

3.843,00  

 R$                   

27.256,66  

 R$   

19.800,00  

-R$    

7.456,66  



83 

 

 

 R$    

22,00  
1200 

 R$       

10.577,72  

 R$            

12.835,94  

 R$      

4,27  

 R$                

5.124,00  

 R$                   

28.537,66  

 R$   

26.400,00  

-R$    

2.137,66  

 R$    

22,00  
1500 

 R$       

10.577,72  

 R$            

12.835,94  

 R$      

4,27  

 R$                

6.405,00  

 R$                   

29.818,66  

 R$   

33.000,00  

 R$     

3.181,34  

 R$    

22,00  
1800 

 R$       

10.577,72  

 R$            

12.835,94  

 R$      

4,27  

 R$                

7.686,00  

 R$                   

31.099,66  

 R$   

39.600,00  

 R$     

8.500,34  

 R$    

22,00  
2100 

 R$       

10.577,72  

 R$            

12.835,94  

 R$      

4,27  

 R$                

8.967,00  

 R$                   

32.380,66  

 R$   

46.200,00  

 R$   

13.819,34  

 R$    

22,00  
2400 

 R$       

10.577,72  

 R$            

12.835,94  

 R$      

4,27  

 R$              

10.248,00  

 R$                   

33.661,66  

 R$   

52.800,00  

 R$   

19.138,34  

 R$    

22,00  
2700 

 R$       

10.577,72  

 R$            

12.835,94  

 R$      

4,27  

 R$              

11.529,00  

 R$                   

34.942,66  

 R$   

59.400,00  

 R$   

24.457,34  

 R$    

22,00  
3000 

 R$       

10.577,72  

 R$            

12.835,94  

 R$      

4,27  

 R$              

12.810,00  

 R$                   

36.223,66  

 R$   

66.000,00  

 R$   

29.776,34  

 R$    

22,00  
3300 

 R$       

10.577,72  

 R$            

12.835,94  

 R$      

4,27  

 R$              

14.091,00  

 R$                   

37.504,66  

 R$   

72.600,00  

 R$   

35.095,34  

 R$    

22,00  
3600 

 R$       

10.577,72  

 R$            

12.835,94  

 R$      

4,27  

 R$              

15.372,00  

 R$                   

38.785,66  

 R$   

79.200,00  

 R$   

40.414,34  

 R$    

22,00  
3900 

 R$       

10.577,72  

 R$            

12.835,94  

 R$      

4,27  

 R$              

16.653,00  

 R$                   

40.066,66  

 R$   

85.800,00  

 R$   

45.733,34  

 R$    

22,00  
4200 

 R$       

10.577,72  

 R$            

12.835,94  

 R$      

4,27  

 R$              

17.934,00  

 R$                   

41.347,66  

 R$   

92.400,00  

 R$   

51.052,34  

 R$    

22,00  
4500 

 R$       

10.577,72  

 R$            

12.835,94  

 R$      

4,27  

 R$              

19.215,00  

 R$                   

42.628,66  

 R$   

99.000,00  

 R$   

56.371,34  

Fonte: Autora (2016) 

A análise do Ponto de Equilíbrio permite concluir que a empresa precisa manter um 

nível de vendas de 1.500 m³ de agregados reciclados por mês para suprir seus custos e 

despesas fixos e obter lucro. 

 

5.4 Fluxo de Caixa 

 

O Fluxo de Caixa representa os valores de entrada e saída do caixa no período 

considerado e estrutura-se como mostra o Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Estrutura do Fluxo de Caixa 

Fluxo de Caixa 

(+) Receita Bruta 

      (-) Impostos e Deduções sobre Receita Bruta  

(=) Receita Líquida 

      (-) Custos Variáveis Desembolsáveis  

      (-) Despesas Variáveis Desembolsáveis  
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(=) Margem de Contribuição Total 

      (-) Custos Fixos Desembolsáveis (sem Depreciação)  

      (-) Despesas Fixas Desembolsáveis (sem Depreciação) 

(=) Lucro Operacional Antes de Juros, Imposto de Renda, Depreciação e Amortização 

      (-) Depreciação 

(=) Lucro Operacional Antes de Juros e Imposto de Renda 

      (-) Impostos Incidentes sobre Renda 

(=) Lucro Operacional Líquido Depois do Imposto de Renda 

      (+) Depreciação 

(=) Fluxo de Caixa Operacional 

      (-) Investimento em Ativos Permanentes 

      (-) Necessidade de Capital de Giro 

      (+) Capital de Giro Recuperado 

      (+) Valor Residual do Ativo Vendido  

(=) Fluxo de Caixa Livre 

Fonte: Autora (2016) 

O Fluxo de Caixa foi calculado considerando o horizonte de 20 anos, período relativo 

ao tempo de vida dos equipamentos de reciclagem. Primeiramente, no ano 0, apresenta-se o 

investimento em ativos permanentes, a partir do ano 1, os custos e receitas, são 

contabilizados. O Fluxo de Caixa da usina para os 20 anos encontra-se na Tabela 12. 

A receita bruta, como explicada anteriormente, cresce em função da geração de 

resíduos, que por sua vez está diretamente ligada ao crescimento populacional. Como grande 

parte dos gastos também está relacionada a geração de resíduos e, consequentemente, ao 

volume de produção da RCCR, considerou-se a mesma taxa de crescimento para os custos e 

despesas, ou seja, 1,77% ao ano. 
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Tabela 12 - Valores dos Fluxos de Caixa de 20 anos da RCCR 

ANO RECEITA BRUTA RECEITA LÍQUIDA GASTOS TOTAIS FLUXO DE CAIXA 

1  R$      1.196.368,80   R$         1.090.370,52   R$          602.230,32   R$           436.215,24 

2  R$      1.217.544,53   R$         1.109.670,08   R$          612.889,80   R$           496.780,29  

3  R$      1.239.095,07   R$         1.129.311,24   R$          623.737,95   R$           505.573,30  

4  R$      1.261.027,05   R$         1.149.300,05   R$          634.778,11   R$           514.521,94  

5  R$      1.283.347,23   R$         1.169.642,66   R$          646.013,68   R$           523.628,98  

6  R$      1.306.062,47   R$         1.190.345,34   R$          657.448,12   R$           532.897,22  

7  R$      1.329.179,78   R$         1.211.414,45   R$          669.084,95   R$           542.329,50  

8  R$      1.352.706,26   R$         1.232.856,49   R$          680.927,76   R$           551.928,73  

9  R$      1.376.649,16   R$         1.254.678,05   R$          692.980,18   R$           561.697,87  

10  R$      1.401.015,85   R$         1.276.885,85   R$          705.245,93   R$           571.639,92  

11  R$      1.425.813,83   R$         1.299.486,73   R$          717.728,78   R$           581.757,95  

12  R$      1.451.050,74   R$         1.322.487,64   R$          730.432,58   R$           592.055,06  

13  R$      1.476.734,34   R$         1.345.895,67   R$          743.361,24   R$           602.534,44  

14  R$      1.502.872,53   R$         1.369.718,03   R$          756.518,73   R$           613.199,30  

15  R$      1.529.473,38   R$         1.393.962,04   R$          769.909,11   R$           624.052,92  

16  R$      1.556.545,06   R$         1.418.635,16   R$          783.536,50   R$           635.098,66  

17  R$      1.584.095,90   R$         1.443.745,01   R$          797.405,10   R$           646.339,91  

18  R$      1.612.134,40   R$         1.469.299,29   R$          811.519,17   R$           657.780,12  

19  R$      1.640.669,18   R$         1.495.305,89   R$          825.883,06   R$           669.422,83  

20  R$      1.669.709,02   R$         1.521.772,80   R$          840.501,19   R$           733.196,57  

Fonte: Autora (2016) 

 

5.5 Análise de Viabilidade 

 

5.5.1 Cenário 1 

 

Com base nos Fluxos de Caixa, torna-se possível calcular o Valor Presente Líquido – 

VPL, a Taxa Interna de Retorno Modificada ou MTIR e o payback descontado. Para tanto, 

também é necessário estimar a Taxa Mínima de Atratividade – TMA. 

A TMA foi determina tomando por base o Custo de Oportunidade do Capital (Taxa 

Selic). Segundo Samanez (2009) o custo de oportunidade do capital pode funcionar como um 

limite mínimo para o retorno dos investimentos, abaixo do qual estes não deveram ser feitos, 

pois a empresa experimentará uma queda em seu valor de mercado. Assim, espera-se que o 
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retorno do investimento ocorra a uma taxa superior a Taxa Selic. Portanto, para a análise de 

viabilidade econômica da usina, a TMA estabelecida é de 14%. 

O VPL que é o valor obtido pela atualização dos fluxos de caixa descontados pela 

TMA e em seguida descontado o montante do investimento inicial apresentou valor de R$ R$ 

1.494.727,40. 

Para determinar a viabilidade do projeto através da análise deste indicador, é 

necessário que o VPL seja maior que zero, condição esta atingida pela análise do resultado 

final, ou seja VPL: R$   1.494.727,40 > 0. Pela análise deste indicador, o projeto apresenta-se 

viável economicamente, demonstrando que com a atualização dos fluxos de caixa e o 

desconto do investimento inicial, têm-se o retorno da TMA e resultado positivo de recursos 

financeiros. 

A TIR encontrada do projeto é de 25% superior a TMA de 14%, porém, essa taxa 

pressupõe que os fluxos de caixa serão reinvestidos a mesma taxa do projeto, não 

considerando a TMA. Uma maneira de corrigir essa característica é aplicar a TIR modificada, 

ou MTIR. A MTIR permite a utilização da TMA, que capitaliza os fluxos de caixa gerados até 

o final da vida útil do projeto. 

A MTIR encontrada foi de 17%, também superior a TMA de 14%. Pela análise deste 

indicador, o projeto apresenta-se viável economicamente demonstrando que a taxa de retorno 

é alcançada, tornando o projeto atrativo. 

O indicador payback representa o período necessário para recuperação do capital 

investido inicialmente, dados os fluxos de caixa. 

O payback simples, que não leva em consideração o valor do dinheiro no tempo, ou 

seja, o saldo dos fluxos de caixa não são atualizados, indica a recuperação do capital investido 

após 4 anos e 2 meses. Considerando que a vida útil do projeto foi estabelecida em 20 anos, 

tem-se que a recuperação do capital investido se dá após 21,0% da vida útil do projeto. 

Ao se analisar o retorno pelo método do payback descontado, deve-se descontar os 

fluxos de caixa líquido do projeto pela TMA em cada período, considerando o valor do 

dinheiro no tempo, como mostra a Tabela 13. Nesse caso, a recuperação do capital se dá após 

6 anos e 6 meses. Ao analisar o período de recuperação do capital em função da vida útil do 

projeto, observa-se que o mesmo é obtido após 33,0% deste período. 
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Tabela 13 - Valor Presente dos Fluxos de Caixa 

ANO FLC VP FLC SALDO 

0 -R$       2.042.344,00  -R$       2.042.344,00  -R$        2.042.344,00  

1  R$           436.215,24   R$           382.644,95  -R$        1.659.699,05  

2  R$           496.780,29   R$           382.256,30  -R$        1.277.442,75  

3  R$           505.573,30   R$           341.247,57  -R$           936.195,18  

4  R$           514.521,94   R$           304.638,30  -R$           631.556,88  

5  R$           523.628,98   R$           271.956,49  -R$           359.600,39  

6  R$           532.897,22   R$           242.780,80  -R$           116.819,59  

7  R$           542.329,50   R$           216.735,11   R$             99.915,52  

8  R$           551.928,73   R$           193.483,61   R$           293.399,13  

9  R$           561.697,87   R$           172.726,56   R$           466.125,69  

10  R$           571.639,92   R$           154.196,33   R$           620.322,01  

11  R$           581.757,95   R$           137.654,04   R$           757.976,05  

12  R$           592.055,06   R$           122.886,42   R$           880.862,47  

13  R$           602.534,44   R$           109.703,08   R$           990.565,55  

14  R$           613.199,30   R$             97.934,05   R$        1.088.499,60  

15  R$           624.052,92   R$             87.427,62   R$        1.175.927,22  

16  R$           635.098,66   R$             78.048,32   R$        1.253.975,54  

17  R$           646.339,91   R$             69.675,24   R$        1.323.650,79  

18  R$           657.780,12   R$             62.200,43   R$        1.385.851,22  

19  R$           669.422,83   R$             55.527,53   R$        1.441.378,75  

20  R$           733.196,57   R$             53.348,65   R$        1.494.727,40  

Fonte: Autora (2016) 

 Pela análise dos dois indicadores o projeto apresenta-se viável economicamente 

demonstrando recuperação do capital investido. 

 

5.5.2 Cenário 2 

 

Apesar da projeção da quantidade de resíduos que as empresas deverão destinar à 

RCCR (apresentada no Capítulo 4 e utilizada para os cálculos do Cenário 1), deve-se 

considerar que, inicialmente, a quantidade de resíduos que a Usina de Reciclagem receberá, 

não corresponderá à quantidade total produzida, devido à cultura das empresas de não realizar 

a deposição final de seus resíduos de forma adequada. 

Atualmente na região metropolitana de Natal, outras plantas de reciclagem recebem 

das empresas, em média, 3.900 m³ de RCC por mês. Portanto, em um segundo cenário, os 
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cálculos para a análise da viabilidade econômica irão considerar o volume de resíduos que as 

empresas já destinam às recicladoras. A Demonstração do Resultado do Exercício e o Fluxo 

de Caixa para os próximos 20 anos, calculados com base na quantidade de resíduos que 

atualmente já é recebida pelas usinas, encontram-se nas Tabelas 14 e 15, respectivamente. 

Tabela 14 - Demonstração do Resultado do Exercício (Cenário 2) 

  Receita/Faturamento Bruto (RB)  R$    1.029.600,00  

(-) Deduções/Impostos sobre Vendas (DIV)  R$         91.222,56  

(=) Receita/Faturamento Líquido (RL)  R$       938.377,44  

(-) Custo dos Produtos Vendidos (CPV)  R$       346.166,40  

  Custo Variável Total (CVT)    R$       123.710,40  

  Despesa Variável Total (DVT)    R$       222.456,00  

(=) Margem de Contribuição Total (MCT)  R$       592.211,04  

(-) Gastos Fixos do Período (GFP)  R$       280.963,92  

  Custo Fixo Total (CFT)    R$       126.932,64  

  Despesa Fixa Total (DFT)    R$       154.031,28  

(=) Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda (LAIR)  R$       311.247,12  

  Imposto de Renda (IR)  R$                        -    

  Lucro Líquido (LL)  R$       311.247,12  

Fonte: Autora (2016) 

 

Tabela 15 - Valores dos Fluxos de Caixa de 20 anos (Cenário 2) 

ANO RECEITA BRUTA RECEITA LÍQUIDA GASTOS TOTAIS FLUXO DE CAIXA 

1  R$      1.029.600,00   R$            938.377,44   R$          602.230,32   R$           284.222,16  

2  R$      1.047.823,92   R$            954.986,72   R$          612.889,80   R$           342.096,92  

3  R$      1.066.370,40   R$            971.889,99   R$          623.737,95   R$           348.152,04  

4  R$      1.085.245,16   R$            989.092,44   R$          634.778,11   R$           354.314,33  

5  R$      1.104.454,00   R$         1.006.599,37   R$          646.013,68   R$           360.585,69  

6  R$      1.124.002,83   R$         1.024.416,18   R$          657.448,12   R$           366.968,06  

7  R$      1.143.897,68   R$         1.042.548,35   R$          669.084,95   R$           373.463,40  

8  R$      1.164.144,67   R$         1.061.001,46   R$          680.927,76   R$           380.073,70  

9  R$      1.184.750,03   R$         1.079.781,18   R$          692.980,18   R$           386.801,00  

10  R$      1.205.720,11   R$         1.098.893,31   R$          705.245,93   R$           393.647,38  

11  R$      1.227.061,36   R$         1.118.343,72   R$          717.728,78   R$           400.614,94  

12  R$      1.248.780,34   R$         1.138.138,40   R$          730.432,58   R$           407.705,82  

13  R$      1.270.883,75   R$         1.158.283,45   R$          743.361,24   R$           414.922,22  

14  R$      1.293.378,40   R$         1.178.785,07   R$          756.518,73   R$           422.266,34  

15  R$      1.316.271,19   R$         1.199.649,57   R$          769.909,11   R$           429.740,45  

16  R$      1.339.569,19   R$         1.220.883,36   R$          783.536,50   R$           437.346,86  

17  R$      1.363.279,57   R$         1.242.493,00   R$          797.405,10   R$           445.087,90  

18  R$      1.387.409,62   R$         1.264.485,13   R$          811.519,17   R$           452.965,95  

19  R$      1.411.966,77   R$         1.286.866,51   R$          825.883,06   R$           460.983,45  
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20  R$      1.436.958,58   R$         1.309.644,05   R$          840.501,19   R$           521.067,82  

Fonte: Autora (2016) 

De posse dos fluxos de caixa, é possível calcular o Valor Presente Líquido, Taxa 

Interna de Retorno Modificada e payback descontado para o novo cenário. 

O novo VPL apresentou o valor de R$ 380.377,16. De acordo com a forma de 

interpretação desse indicador, como o valor é maior que zero, o investimento pode ser 

considerado viável. 

Em se tratando da MTIR, no novo cenário a taxa de retorno é de 15% ao ano, maior 

que a Taxa Mínima de Atratividade já estabelecida de 14%. Portanto, de acordo com esse 

indicador, o projeto também é viável. 

Já com relação ao payback descontado, o Valor Presente dos Fluxos de Caixam 

encontram-se na Tabela 16. 

Tabela 16 - Valor Presente dos Fluxos de Caixa (Cenário 2) 

ANO FLC VP FLC SALDO 

0 -R$       2.042.344,00  -R$       2.042.344,00  -R$        2.042.344,00  

1  R$           284.222,16   R$           249.317,68  -R$        1.793.026,32  

2  R$           342.096,92   R$           263.232,47  -R$        1.529.793,84  

3  R$           348.152,04   R$           234.992,71  -R$        1.294.801,13  

4  R$           354.314,33   R$           209.782,53  -R$        1.085.018,60  

5  R$           360.585,69   R$           187.276,91  -R$           897.741,69  

6  R$           366.968,06   R$           167.185,71  -R$           730.555,98  

7  R$           373.463,40   R$           149.249,91  -R$           581.306,07  

8  R$           380.073,70   R$           133.238,28  -R$           448.067,79  

9  R$           386.801,00   R$           118.944,38  -R$           329.123,41  

10  R$           393.647,38   R$           106.183,94  -R$           222.939,47  

11  R$           400.614,94   R$             94.792,46  -R$           128.147,01  

12  R$           407.705,82   R$             84.623,05  -R$             43.523,96  

13  R$           414.922,22   R$             75.544,63   R$             32.020,68  

14  R$           422.266,34   R$             67.440,15   R$             99.460,83  

15  R$           429.740,45   R$             60.205,13   R$           159.665,95  

16  R$           437.346,86   R$             53.746,28   R$           213.412,23  

17  R$           445.087,90   R$             47.980,34   R$           261.392,57  

18  R$           452.965,95   R$             42.832,97   R$           304.225,55  

19  R$           460.983,45   R$             38.237,82   R$           342.463,37  

20  R$           521.067,82   R$             37.913,79   R$           380.377,16  

Fonte: Autora (2016) 
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O tempo de retorno do investimento é de 12 anos e 5 meses, mais de 60% do tempo do 

projeto, sendo consideravelmente maior que o tempo de retorno apresentado no Cenário 1, de 

apenas 6 anos e 6 meses. 
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CAPÍTULO 6 – ANÁLISE DA VIABILIDADE AMBIENTAL 

 

As etapas apresentadas neste estudo de viabilidade ambiental seguem as de um 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) que reflete as informações obtidas pelo Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) para o licenciamento de um empreendimento, neste caso, da Usina 

de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil, a RCC Reciclagem. 

O Estudo de Impacto Ambiental apresenta as seguintes etapas: cadastro; 

caracterização do empreendimento; área de influência; diagnóstico ambiental; análise dos 

impactos; medidas mitigadoras; monitoramento; e o Relatório de Impacto Ambiental. 

O relatório tem como objetivo sintetizar os condicionantes físicos, biológicos e 

antrópicos das áreas de influência direta e indireta, assim como identificar os impactos 

ambientais significativos decorrentes da implantação da usina. Neste caso, não serão 

apresentadas as etapas de cadastro e caracterização do empreendimento, já que aqui não há a 

necessidade de identificar a empresa que executará as obras nem a empresa responsável pela 

elaboração do EIA/RIMA e a caracterização do empreendimento já foi apresentada no 

Capítulo 4.  

Para a efetiva realização da proposta de criação da usina, o Estudo deverá ser 

apreciado junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) com o 

objetivo de promover a adequação do referido empreendimento, assim como de seus projetos 

complementares, sistema de esgotamento sanitário, abastecimento de água, drenagem das 

águas pluviais e geração de impactos, no tocante à sua respectiva área de implantação. 

Conforme objetivo deste trabalho, desenvolveu-se o Estudo de Impacto Ambiental 

realizando uma avaliação integrada das atividades da região, identificando os impactos 

ambientais e as ações necessárias para minimizar e evitar danos ao meio ambiente. Foi feita, 

ainda, a caracterização ambiental das áreas de influência, considerando os meios físico, 

biótico e antrópico. Os dados foram obtidos a partir da observação do local e de estudos 

prévios existentes sobre as características da região. 

 

6.1 Área de Influência 

 



93 

 

 

A área de influência do empreendimento compreende uma Área de Influência Direta 

(AID) e uma Área de Influência Indireta (AII), onde o conjunto das duas compõe a área de 

influência funcional.  

Sendo assim, a definição da área de estudo seguiu os procedimentos usuais de 

observação das características do empreendimento, das principais relações por ele 

estabelecidas com as diferentes regiões em que está inserido e, por fim, da repercussão destas 

relações nos vários elementos ambientais. 

O conceito de bacia hidrográfica como unidade de estudos ambientais aplica-se não 

apenas como espaço preferencial de análise, favorecendo a visualização dos processos 

humanos e naturais, mas como um limite geográfico onde se pode controlar melhor e manter a 

qualidade ambiental.  

Desta forma, embora a área da recicladora, que é de 11.000 m², possa ser considerada 

de pequena dimensão e abrangência, seguindo o que estabelece a legislação ambiental, foi 

incluída a Bacia do Rio Pitimbu na área de influência, devido à localização proposta para a 

RCCR, ser um terreno situado no distrito industrial de Macaíba, na reta Tabajara, as margens 

da BR 304, que faz parte da área da referida bacia. 

A bacia hidrográfica do rio Pitimbu, a montante da Lagoa do Jiqui, possui uma área de 

contribuição de aproximadamente 126,75km². Constitui um polígono irregular, cujo retângulo 

envolvente situa-se entre os paralelos 5°50’00” e 5°57’53” de latitude sul e os meridianos 

35°11’08” e 35°23’19” de longitude oeste. É formada territorialmente por parcelas dos 

municípios de Macaíba, Natal e Parnamirim, integrantes da Região Metropolitana de Natal, 

como mostra a Figura 13. 
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Figura 13 - Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Pitimbu 

 
Fonte: Moreira; Souza (1998) 

 

6.2 Diagnóstico Ambiental 

 

6.2.1 Meio Físico 

 

• Clima e condições meteorológicas 

O clima é um conjunto de fenômenos meteorológicos que definem a atmosfera de um 

lugar determinado. É um dos aspectos de suma importância e ao mesmo tempo, particular de 

cada região. Além de ser variável. tanto no espaço quanto no tempo, os elementos que o 

caracterizam pode afetar o homem diretamente ou em relação às atividades que desempenha. 

As atividades de arquitetura, construção civil e urbanismo, são bastante afetadas pelas 

condições climáticas, recomenda-se organizar os dados relativos aos elementos climáticos que 
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intervém preponderantemente no clima: a precipitação, os ventos, temperatura do ar e 

umidade relativa do ar. 

A Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte – EMPARN monitora o 

comportamento de inúmeras variáveis climatológicas no Estado através da Rede Telemétrica, 

composta por plataformas automáticas de coletas de dados. A caracterização do clima e 

condições meteorológicas na região de Natal é relativamente uniforme, com temperaturas 

elevadas ao longo de todo o ano. Essas condições são devidas a grande quantidade de 

radiação solar incidente sobre a superfície terrestre, associadas a altas taxas de nebulosidade, 

e de sua proximidade com o mar, induzindo em redução da amplitude térmica. 

O monitoramento das chuvas é feito pela EMPARN por meio de uma rede 

pluviométrica composta por mais de 220 pluviômetros instalados nos municípios do estado do 

Rio Grande do Norte.  

A precipitação média na região da grande Natal é de 1554,3 mm. Os meses de 

fevereiro a agosto representam a estação chuvosa, cujas precipitações totais mensais excedem 

100 mm. Os meses de setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro geralmente são 

considerados os meses mais secos, com o total de precipitação, em média, abaixo de 40 mm, 

como mostra a Figura 14, com a análise da precipitação acumulada por mês em Natal para o 

ano de 2015. 
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Figura 14 - Análise de precipitação acumulada por mês - Ano: 2015 

 
Fonte: EMPARN (2016) 

O vento em Natal foi estudado pelo Laboratório de Conforto Ambiental da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN pelos autores Araújo, Martins e 

Araújo (1998) com base nos dados coletados junto à Estação do Centro de Lançamentos da 

Barreira do Inferno – Ministério da Aeronáutica. No estudo constata-se que há uma relação 

entre a velocidade das massas de ar e a temperatura, onde: nas primeiras horas do dia (até às 

6h) há um decréscimo na velocidade dos ventos; num segundo momento correspondente ao 

segundo período identificado no comportamento de um dia típico de temperatura, que vai de 

6h até 12h, há um acréscimo nos valores da velocidade do vento; num terceiro momento 

(correspondente ao período de 12h até 18h), há uma estabilização nos valores da velocidade 

das massas de ar; e finalmente, em um último período que compreende as últimas horas do 

dia (de 18h até 00h), observa-se novamente um decréscimo nos valores da velocidade do ar. 

De acordo com o analisado, o período de abril a setembro, as velocidades dos ventos 

mínima e máxima - 2,2 e 5,0 m/s – ocorrem às 5h e 13h, respectivamente. Da mesma forma, 

no período de outubro a março, os valores mínimos e máximos – 3,7 e 5,2 m/s – ocorrem nos 
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mesmos horários do período anterior. Identifica-se ainda que as velocidades dos ventos, 

extremas (mínimas e máximas), basicamente, ocorrem nos mesmos horários dos valores 

extremos da temperatura e umidade do ar. 

A análise do comportamento da direção dos ventos mostra a predominância sudeste, a 

150 graus na direção das massas de ar e certa estabilidade ao longo das horas do dia. Observa-

se, no período de abril a setembro, uma tendência na direção sul (170 graus) nos primeiros 

horários do dia e certa estabilização a partir das 13h na direção de 160 graus. No período de 

outubro a março, já se observa a predominância a 130 graus na direção das massas de ar e 

certa estabilidade ao longo das horas do dia. 

Há uma relação entre as variações de temperatura em função da hora do dia para dois 

períodos durante o ano na região da grande Natal: no período de abril a setembro, registra-se 

uma temperatura mínima de 23°C e máxima de 28,7°C, nos horários das 5h e 13h, 

respectivamente. No período de outubro a março, as temperaturas mínimas e máximas de 

24,8°C e 30,8°C, ocorrem nos mesmos horários do período anterior. 

A EMPARN apresenta os dados em médias anuais, representadas nas Figuras 15, 16 e 

17, sendo temperaturas mínimas anuais em Natal entre 20° e 22°C; temperatura média anual 

entre 24° e 26°, e temperaturas máximas anuais entre 30° e 32°C. 

 

Figura 15 - Temperatura mínima do ar (°C) 

 
 Fonte: EMPARN (2016) 
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Figura 16 - Temperatura média do ar (°C) 

 
 Fonte: EMPARN (2016) 

 

Figura 17 - Temperatura máxima do ar (°C) 
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 Fonte: EMPARN (2016) 

Em relação à umidade relativa do ar no período de abril a setembro, Araújo (2000) 

observa que a umidade relativa do ar máxima é de 94% e a mínima é de 74% nos horários das 

6h e 13h, respectivamente. No período de outubro a março, as umidades relativas do ar 

máximas e mínimas são de 87% e 66%, nos horários das 6h e 13h, respectivamente, 

evidenciando o comportamento inverso da temperatura do ar. 

A região de estudo destaca-se por apresentar alta umidade relativa do ar e amplitude 

térmica pequena, tanto diária quanto sazonal. Possui duas épocas características anuais com 

pequena variação entre elas. A grande presença de nuvens diminui a radiação solar direta 

intensa, mas também não permite a reirradiação para o céu à noite, o que impede a queda 

acentuada de temperatura e provoca uma radiação solar difusa bastante intensa. A perda de 

calor por evaporação é dificultada, embora possa ser amenizada pelo movimento do ar. Os 

ventos são variáveis em velocidade, mas quase constantes na direção sudeste. 

Para maior aproveitamento dos recursos naturais em prol da economia de energia, 

recomenda-se tirar o máximo de proveito da ventilação dominante (quadrante sudeste) e 

utilizar elementos de proteção solar, a fim de reduzir a carga térmica sobre as fachadas. 

 

• Geologia 

A paisagem costeira do Rio Grande do norte, representada por feições 

geomorfológicas recentes, como falésias, estuários, baías, praias, manguezais, lagoas e dunas, 

é reconhecidamente frágil. A descrição da geologia da região estudada baseia-se nos estudos 

Oliveira (1994), Nunes (1996), IDEMA (1998), Moreira e Souza (1998) e Borges (2001). 

A estratigrafia da Grande Natal é constituída por rochas cristalinas do embasamento 

pré-cambriano, arenitos e calcários mesozoicos aflorantes, sedimentos areno-argilosos tércio-

quaternários atribuídos à Formação Barreiras e quaternários atribuídos à Formação Potengi, 

arenitos praias holocênicos, areias de dunas subrecentes e recentes, areias de praias, aluviões 

recentes e sedimentos indiscriminados de mangues depositados nos estuários. 

No tocante a cobertura sedimentar cenozoica, denominada Formação Barreiras, sabe-

se que a mesma possui a seguinte constituição: clásticos areno-argilosos, com seixos de 

quartzo e limonite granulometricamente mal selecionadas e fossilíferas de ambiente fluvial. A 
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Formação Barreiras repousa sobre embasamento cristalino pré-cambriano ou sobre depósitos 

cretáceos, sendo compostos por sedimentos arenosos variegados com fácies argilosas e linhas 

de seixos arredondados que evidenciam a atuação erosiva.  

Sobrepostos à Formação Barreiras encontram-se sedimentos arenosos, com pouca 

argila, friáveis, permeáveis e espessos, de coloração amarelo avermelhada, os quais chegam 

ao litoral nas falésias, sendo denominados de cobertura de alteração intempérica latossolizada 

e cobertura de alteração intempérica arenosa quartzosa. 

O relevo apresenta-se como resultante da interação de fatores climáticos, litológicos e 

tectônicos, dos quais resultaram as seguintes formas: terrenos com suaves ondulações, 

decorrentes da pediplanação sobre os sedimentos pliopleistocênicos da Formação Barreiras, 

com altitudes que variam entre 40 e 400m, no sentido do litoral para o interior. Essa unidade 

geomorfológica, caracterizada por terrenos com suaves ondulações, é classificada como de 

Superfície dos Tabuleiros. 

Na região adjacente à área de estudo, são identificados vales no rio Pitimbu e rio 

Pium. As unidades morfológicas encontradas na região da bacia hidrográfica do rio Pitimbu 

são dunas fixas, localizadas à margem esquerda do rio e Tabuleiros na outra margem. A 

Figura 18 apresenta a Carta Fisiográfica da Grande Natal para a região da bacia hidrográfica 

do rio Pitimbu. 

A característica pedológica da bacia hidrográfica do rio Pitimbu é de solos bastante 

intemperizados, relacionados ao clima da região e ao material de origem. É formada, 

basicamente pelas unidades a seguir descritas. 

A cobertura de alteração intempérica latossolizada (solo de tabuleiro) (Lv) abrange 

33% da bacia hidrográfica do rio Pitimbu. São solos muito profundos e permeáveis. 

Fortemente drenados, boa resistência à erosão e elevado grau de intemperismo. São solos 

ácidos e de baixa fertilidade natural, compreendendo solos com horizonte B latossólico (Bw). 

Aparecem, também, associados a outras unidades, em áreas cujo relevo apresenta-se plano a 

suavemente ondulado e são desenvolvidos a partir dos sedimentos da Formação Barreiras. 

Ocupando 55% da bacia estudada, encontra-se a cobertura de alteração intempérica arenosa 

podzolizada (solo de arisco) (AQp). 

A cobertura de alteração intempérica arenosa quartzosa (solo de arisco) (AQz) 

corresponde a 11% dessa bacia. Trata-se de solos muito arenosos, profundos, excessivamente 
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drenados, ácidos e de baixa fertilidade natural. Predominantemente encontrados em relevo 

plano, como nas planícies sedimentares costeiras, derivados dos sedimentos areno-quartzosos 

da Formação Barreiras. 

Por fim e em menor proporção, cerca de 1%, ocorre na parte oeste dessa bacia, uma 

associação de coberturas de alterações intempéricas podzolizada e litólica (solo de cascalho) 

(PV/LI). Caracterizam-se como solos rasos a medianamente profundos (100cm), arenosos, 

moderadamente drenados, ácidos, possuem baixa fertilidade natural e apresentam erosão 

ligeira. São desenvolvidas sobre rochas cristalinas granítica e gnáissica que encontram-se sob 

a camada pouco espessa de sedimentos da Formação Barreiras. A Figura 19 traz a carta de 

cobertura de alteração intempérica da grande Natal para a região da bacia hidrográfica do rio 

Pitimbu. 
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Figura 18 - Carta Fisiográfica da Bacia Hidrográfica do Rio Pitimbu 

 
Fonte: Nunes (1996) 
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Figura 19 - Carta de Cobertura de Alteração Intempérica da Grande Natal 

 
Fonte: Nunes (1996) 

 A hidrografia da Região Metropolitana de Natal está representada pelas bacias 

dos rios Ceará-Mirim, Potengi, Pitimbu, Jundiaí e Pium (Pirangi), cuja perenização, ao 

longo da costa, é atribuída à boa pluviosidade nessa faixa litorânea, bem como pela sua 

realimentação através das águas subterrâneas. 

O rio Pitimbu, foco deste trabalho, nasce no município de Macaíba e deságua no 

riacho Taborda (Cajupiranga), no município de Parnamirim. Esse rio recebe duas 

denominações ao logo do seu curso: a primeira, riacho Lamarão, refere-se ao trecho que 

se inicia em sua nascente e vai ao encontro da BR – 304. A segunda, riacho Ponte 

Velha, compreende o trecho que parte desse ponto e vai até o local onde desagua 

(riacho Taborda). Sua bacia hidrográfica possui uma área aproximada de 458,90km
2
. 

Seus limites são: ao norte, a bacia do rio Potengi; a leste, o oceano Atlântico; ao sul, a 

bacia do rio Trairi e a oeste, as bacias do Potengi e do Trairi. Localiza-se na Zona 

Homogênea do litoral oriental do Estado do Rio Grande do Norte, abrangendo parte dos 

municípios de Parnamirim, São José de Mipibu, Vera Cruz, Nísia Floresta, Macaíba e 

Natal. 

É importante destacar que a bacia hidrográfica do rio Pitimbu é uma sub-bacia 

da bacia hidrográfica do rio Pirangi. O Pitimbu possui como exutório a lagoa do Jiqui e 

sua bacia corresponde a 27,62 % da bacia hidrográfica do rio Pirangi (Figura 20). 
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Desde a nascente até a entrada da lagoa do Jiqui, o rio Pitimbu estende-se por 31 

quilômetros. Nos 13 quilômetros iniciais, constata-se que o rio corta áreas rurais 

pertencentes ao município de Macaíba. A partir daí, a proximidade com a periferia de 

Parnamirim e Natal, condiciona uma maior ocupação da bacia, verificando-se a 

presença de indústrias e de crescimento populacional em direção as suas margens. 

Nesse trecho, determinam-se alguns pontos nos quais há a intersecção do curso d’água 

com estradas, inclusive com as BR’s 101 e 304, configurando-se em locais onde a 

população circunvizinha dirige-se para utilizar suas águas para diversos fins (lavagem 

de roupas, recreação, banho de animais, entre outros). 

A drenagem dos cursos fluviais principais apresenta deflúvio durante o ano 

inteiro, estando esse caráter permanente associado a descargas climáticas do litoral 

oriental. As vazões e deflúvios variam de acordo com as estações da chuva e seca, 

ocorrendo maior quantidade de escoamento de águas dos cursos nos meses de junho e 

julho, a redução do volume da vazão até fevereiro e aumento de deflúvio a partir de 

março. 
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Figura 20 - Mapa da Bacia Hidrográfica do Rio Pitimbu 

 
Fonte: Borges (2001) 
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As condições de vazão da rede de drenagem fluvial da bacia em foco, mesmo 

nos períodos de pico de deflúvios, não transborda para os níveis de terraços, atingindo, 

no máximo, as planícies de várzeas, terrenos baixos e planos adjacentes aos canais dos 

rios e riachos, com alturas entre zero a dois metros acima dos níveis máximos de águas 

nos canais fluviais. 

O rio Pitimbu está enquadrado na Classe 2 da Resolução CONAMA nº 20/86, 

que classifica águas doces destinadas: 

a) ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário (esqui aquático, natação e mergulho); 

d) à irrigação de hortaliças e plantas frutíferas; 

e) à criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas à 

alimentação humana. 

Esse curso d’água encontra-se perene em toda sua extensão. A constância do 

nível de suas águas se deve à função regularizadora do armazenamento subterrâneo do 

aquífero Barreiras em toda sua bacia hidrográfica. Em virtude desse armazenamento, as 

variações anuais das precipitações pluviométricas são compensadas, verificando-se 

descarga aproximadamente constante das fontes que alimentam esse curso d’água. 

A água do aquífero Barreiras é considerada de excelente qualidade, com baixo 

teor de sódio e servindo para todos os fins. Não só pela excelência da água, mas também 

pelo volume armazenado, este aquífero apresenta importante potencial hídrico. 

O relevo da bacia hidrográfica do rio Pitimbu apresenta-se plano ou suavemente 

ondulado, com cotas variando em torno de 30 a no máximo 100m, o que dá uma 

declividade média próxima a 2,2 m/km. O rio Pitimbu apresenta, em alguns pontos do 

seu curso, uma profundidade de até 1,5m, mas em sua maior parte a profundidade não 

ultrapassa 0,50 metros. 

A bacia do Pitimbu apresenta uma baixa velocidade de escoamento, 

caracterizada pela drenagem pobre, curso quase retilíneo e grande extensão média de 

escoamento superficial. Soma-se a esses aspectos, o fato da referida bacia estar 

assentada em uma área de característica geomorfológica de tabuleiro, recoberta por 
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depósitos arenosos de origem marinha, fixados por vegetação (dunas fixas). Portanto, 

não se enquadra na categoria de bacias cuja área é propícia a enchentes. 

Subentende-se que o índice de infiltração será elevado, alimentando os seus 

mananciais subterrâneos, apesar de apresentar, provavelmente, um índice médio anual 

de evapotranspiração elevado, devido ao período de ocorrência de precipitação 

pluviométrica na região. Isso dá ao rio a característica de perene e mostra qual a 

importância dessa bacia para o sistema de captação e abastecimento de água da cidade 

de Natal. 

A lagoa do Jiqui, localizada a 13km de Natal, recebe as águas do rio Pitimbu que 

atravessa zonas urbanas e industriais, sendo também alimentada por águas do lençol 

subterrâneo. Desde o ano de 1960, a lagoa é utilizada como manancial para 

abastecimento público. Atualmente, a CAERN explora água desse manancial a uma 

vazão de 490L/s, visando atender a demanda de uma população estimada de 130.000 

habitantes da parte sul da cidade do Natal (zonas leste, oeste e sul), o que corresponde a 

30% da população dessa região. 

Além desse consumo, a EMPARN explora a lagoa para irrigação de culturas 

experimentais. Considera-se importante revelar que a utilização da lagoa do Jiqui é 

restrita à captação de água para abastecimento público, sendo proibida a pesca e a 

utilização para uso recreativo. 

A região da Grande Natal não dispõe de grandes cursos d’água devido as suas 

condições climáticas, características fisiográficas, feições geomorfológicas e 

características litológicas. No entanto, essa região é privilegiada em termos de 

disponibilidade hídrica subterrânea, com água de excelente qualidade e encontrada em 

forma de aquíferos livre, confinado e semiconfinado. 

A riqueza no manancial subterrâneo é atribuída tanto à velocidade de 

escoamento, que se renova sazonalmente, alimentando as lagoas costeiras, riachos e 

rios, através da infiltração rápida e direta das águas das chuvas, como também, 

constituindo-se em fonte permanente de recarga do aquífero Barreiras. 

Embora a qualidade da água natural do aquífero livre seja considerada excelente, 

é desaconselhável o seu uso para consumo humano devido à susceptibilidade desse 

aquífero à contaminação de suas águas, principalmente, por efluentes sanitários 

(sistemas individuais de fossas sépticas/sumidouros) e lagoas de captação de águas 
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pluviais, que também recebem esgotos domésticos, dentre outros efluentes, in natura, 

ligados clandestinamente às galerias destinadas à coleta exclusiva de águas pluviais, que 

por causa da superficialidade do lençol freático e suas características geológicas e 

pedológicas, poderá contaminar-se, originando ambientes de proliferação de 

microorganismos patogênicos, gerando riscos à população de contrair doenças através, 

sobretudo, da veiculação hídrica. 

O aquífero confinado ou semiconfinado é formado pelas sequências 

sedimentares da Formação Barreiras, constituída por sedimentos de textura variável, 

ocorrendo areias finas, médias e grossas, com intercalações de argilitos. Trata-se do 

principal aquífero da região de Natal, em função de sua utilização como manancial 

hídrico de grandes volumes de reservas periódicas, caracterizando sua potencialidade. 

Essas reservas estão intimamente relacionadas com as altas taxas de recarga do aquífero 

livre. 

Do ponto de vista hidrogeológico, a área onde está assentada a maior parte do 

Município de Natal é formada por um sistema hidráulico complexo e indiferenciado, 

denominado de sistema aquífero Dunas/Barreiras. Este é, em sua maior parte, do tipo 

livre e apresenta águas de excelente qualidade físico-química em suas condições 

naturais. As dunas exercem a função de uma unidade de transferência das águas de 

infiltração em direção aos níveis inferiores da Formação Barreiras. 

Portanto, construção de poços artesianos deve considerar os cuidados técnicos 

especiais fundamentais à proteção das águas subterrâneas contra os riscos de 

contaminação por efluentes sanitários e industriais. Como boa parte da região da grande 

Natal não possui um sistema adequado de esgotamento sanitário, os esgotos são 

lançados diretamente nos reservatórios da região. 

 

6.2.2 Meio Biótico 

 

O estudo do meio biótico baseou-se nas pesquisas de Costa (1995) que estudou a 

cobertura vegetal natural da região em análise, EcoNatal (1995), Fundação Norte-rio-

grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC, 1998) e Freitas (1999). 

• Ecossistemas terrestres e aquáticos 
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A vegetação natural que ocorre na bacia hidrográfica do rio Pitimbu é 

caracterizada como Savana Florestada e como Formações Pioneiras, onde predomina a 

restinga. A Savana Florestada ocorre com expressividade na parte da bacia que se 

estende desde a nascente do rio Pitimbu até sua foz e recobre áreas areníticas lixiviadas 

com solos profundos, de clima tropical eminentemente estacional. Tendo em vista o 

maior ou menor adensamento da vegetação, conforme as condições edáficas favoráveis, 

a savana florestada é dividida em savana florestada densa e savana florestada aberta. 

A savana florestada densa apresenta um porte maior e a cobertura do solo é 

maior, onde a vegetação forma um dossel contínuo, não permitindo a penetração de luz 

até o solo. A savana florestada aberta, por sua vez, apresenta um porte menor do que a 

anterior, as árvores estão mais espaçadas e não chegam a formar um dossel contínuo, 

onde é frequente a presença de um tapete graminoso em função da penetração de luz até 

o solo. 

Quanto às áreas de Formações Pioneiras, constituem-se nas primeiras 

comunidades vegetais que se estabelecem sobre os terrenos que, na área estudada, são 

as planícies fluviais. A formação pioneira mais expressiva envolve a restinga que é uma 

vegetação psamófila que está associada às dunas fixas. A vegetação tem um porte que 

dificilmente ultrapassa os dois metros de altura e cobre quase totalmente o solo. Há 

predominância de gêneros e de espécies de nanofanerófitos, que emprestam um caráter 

lenhoso à formação. 

A vegetação secundária resulta da intervenção humana para uso da terra, 

provocando, geralmente, a descaracterização da vegetação nativa, caracterizando, assim, 

uma regressão. Esse processo se dá através da sucessão de espécies que normalmente 

estão sequenciadas como terófitos, geófitos, caméfitos, nanofanerófitos, 

microfanerófitos e mesofanerófitos. 

Ao longo do rio Pitimbu é possível identificar pontos nos quais o espelho d’água 

encontra-se tomado por uma vegetação identificada como macrófita e ninfeáceas, 

semelhante à aguapé (Eichhornia Crassipes), indicando um relativo processo de 

eutrofização, que pode ter origem antrópica ou natural, bem como a indicação de que o 

solo adjacente encontra-se ácido. 

Encontra-se, ainda, à margem do rio Pitimbu, a samambaia nativa (Pteridófitas) 

e a Embaúba (Cecropiáceas), bioindicadora de vegetação secundária e a Cecropia, que 
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indica que a área foi devastada. Salienta-se que a lagoa do Jiqui serve de habitat para 

várias espécies de animais que se utilizam da vegetação aquática e subaquática 

existente. Nessa vegetação predomina a águapé, além da presença de musgos e taboas. 

É válido afirmar que a flora constitui a base da cadeia alimentar. A importância 

da vegetação para a sobrevivência animal estende-se à proteção dos mesmos, tendo em 

vista que a cobertura vegetal formada pela copa das árvores perenifólias, seus troncos e 

ocos e o acúmulo de serapilheira no chão de uma dada floresta, servem de abrigo e 

proteção para os animais que nela vivem. 

Um estudo prévio catalogou animais encontrados na região da bacia do Pitimbu, 

como é o caso da raposa (Cerdocyon thous), que faz tocas nas raízes aéreas ou moitas 

densas. O Camaleão (Iguana iguana), a Cobra–verde (Philodryas olfersii) e a Cobra-de-

veado (Boa constrictor) podem ser encontradas caçando nas copas das árvores. 

Também, pode-se destacar o Carcará (Polyborus plancus), que pousa nas copas das 

árvores.  

Dos mamíferos destacados na área em análise, têm-se o Micoestrela-do-tufo-

branco (Callithrix jacchus), animal que se adapta bem em áreas degradadas ou em 

processo de recuperação, e o Preá (Galea spixii), que tem grande capacidade de 

reprodução, sendo suporte alimentar da raposa, como o seu principal predador terrestre 

da região. 

O levantamento faunístico realizado pela EcoNatal (1995), baseado 

exclusivamente em observações pessoais de campo e entrevista informal com 

moradores da Zona de Proteção ambiental-3 (ZPA-3) e circunvizinhança, consistiu de 

herpetofauna, ornitofauna e de mastofauna. Da herpetofauna, não foram identificadas 

espécies raras ou ameaçadas de extinção. Foram encontrados em maior número o jacaré, 

a Serpente-salamanta, Falsa-coral, Cobra-verde, Coral-verdadeira, Corricampo, bem 

como a Cobra-de-duas-cabeças, a Víbora, a Lagartixa, o Camaleão e o Calango. 

O citado levantamento expressa que, quanto à ornitofauna, obtiveram-se 

informações sobre a existência do Urubu-de-cabeça-preta, Rolinha-branca, Anum-preto, 

Anum-branco, Beija-flor-verde, Beija-flor-tesoura, Bem-te-vi, Lavandeira-de-cara-

branca, Concriz, Sibite, Vem-vem, Galo-de-campina, Bigodinho, constituindo espécies 

com muita mobilidade na região. No que se refere à mastofauna, incluem-se o Rato-

cachorro, Gambá, Sagui e vários morcegos. Acrescenta que essa fauna é relativamente 
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rara na ZPA-3, sendo mais comuns as famílias de Sagui. Quanto aos peixes, podem ser 

vistos o Muçum, Traíra, Cascudo, Piau, Jundiá, Cangatí, Maria doce, Bagre de água 

doce, e Bebel. 

 

6.2.3 Meio Antrópico 

 

Para o desenvolvimento deste tópico, as fontes de informação consideradas 

foram o IBGE (2014) e a prefeitura municipal, Natal (2014). 

• Aspectos históricos 

Natal surgiu com a ocupação portuguesa da barra do Potengi, a construção do 

forte Reis Magos no século XIV e a formação do núcleo central da cidade. Cidade Alta 

e Ribeira foram os seus primeiros bairros que nasceram naturalmente com a circulação 

de pessoas e mercadorias.  

Atualmente, a Cidade de Natal possui 36 bairros, divididos em quatro regiões 

administrativas. Cada um com suas peculiaridades, suas paisagens, sua população e suas 

diferentes necessidades. 

 

•  Infraestrutura 

Com relação à infraestrutura na área do entorno do empreendimento, esta é bem 

servida em termos de vias públicas de acesso, iluminação pública, abastecimentos de 

água, serviço de energia e telefonia. 

 

• Patrimônio Natural e Histórico 

O patrimônio mais significante encontrado na área de influência é a zona de 

Preservação Ambiental denominada ZPA3, que por suas prescrições urbanísticas 

estabelecidas por Lei garantiu uma densidade e ocupação ponderada. A instituição de 

Zona de proteção garante preservar o ecossistema advindo do rio Pitimbu. 

 

• Dinâmica socioeconômica 
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Estudos sobre a dinâmica populacional demonstram a alocação da população em 

determinado espaço geográfico, suas mudanças sem função de motivos variados, 

aumento normal da população, taxa de fecundidade, fatores migratórios, dentre outros 

está dando condições para uma reflexão sobre o contexto socioeconômico.  

O que tem se verificado nas últimas décadas são as transformações na forma de 

organização espacial na maioria dos municípios brasileiros. O município de Natal vem 

apresentando uma inversão quanto ao local de residência da população, que vem aos 

poucos deixando de ser hegemonicamente rural e passa por um processo de urbanização 

acelerada, tornando-se mais urbana no final da década de 2000. 

 

6.3 Análise dos Impactos 

 

6.3.1 Implantação 

 

Esta fase concentra grande parte das adversidades associadas ao 

empreendimento em razão de que serão desenvolvidas ações que atingem diretamente o 

meio ambiente, tanto o meio físico quanto o biótico e o antrópico. Nesta fase também é 

prevista uma gama de impactos positivos considerados na avaliação dos impactos 

ambientais. 

 

• Contratação de Construtora e Pessoal 

Em relação à contratação de construtora e pessoal, a oferta de empregos atrairá 

para a área um pequeno contingente de cerca de 30 trabalhadores ligados ao setor, entre 

eles engenheiro, operadores de máquina, pedreiros, serventes e auxiliares de pedreiro, 

carpinteiro, armador, encanador, eletricista, pintores e trabalhadores qualificados para 

montagem dos equipamentos de reciclagem, mas que promoverá mudança temporária 

no perfil da população quanto ao número de habitantes e quanto ao perfil social, 

econômico e cultural, destacando-se que, durante o período, aportará à área uma 

população predominantemente masculina. Considerando-se os aspectos sociais e 

econômicos das áreas de entorno do empreendimento, os efeitos gerados aos 
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componentes citados são prognosticados como adversos, embora que de pequena 

magnitude e curta duração. 

Esta ação atrairá mão de obra para a área do projeto, mobilizando trabalhadores 

das comunidades circunvizinhas e criando expectativas quanto à oferta de emprego e 

desenvolvimento de atividades informais para atender as demandas do pessoal 

envolvido diretamente com as obras da usina. Com estas expectativas, se prognostica 

um efeito emocional positivo, o que poderá contribuir de forma benéfica para a relação 

entre o empreendedor e população local. 

A contratação de pessoal, mesmo que temporária, resultará em pagamento de 

numerários, o que aumentará o poder aquisitivo das pessoas envolvidas, resultando em 

melhoria das condições econômicas e sociais dos empregados e dos seus familiares. Por 

sua vez o aumento do poder de compra gera dinamismo no mercado e arrecadação 

tributária. Tudo isso reflete positivamente nos parâmetros econômicos e sociais das 

áreas de influência do projeto. 

Os empregos diretos e indiretos criados com a implantação da usina e, 

consequentemente, ainda que em uma pequena quantidade, despertarão o consumo 

devido à geração de numerários regulares, dessa forma os trabalhadores contarão com 

salário para aquisição de seus bens. A contratação de construtora, de serviços e de 

trabalhadores resultará em circulação de moeda no mercado local, gerando efeitos 

positivos sobre os setores da economia. 

 

• Instalação do Canteiro de Obras 

A instalação do canteiro de obras resultará em alteração dos aspectos 

paisagísticos da área, gerando impactos visuais, principalmente por se considerar que as 

estruturas do canteiro são temporárias e que no local de trabalho, pela própria evolução 

da obra, ocorre uma instabilidade ambiental devido ao constante manejo de materiais e 

equipamentos. Esta desorganização gera desconforto ambiental, considerando-se que 

serão levantadas estruturas provisórias, construídos acessos, instalações sanitárias, 

oficinas e depósitos de materiais de construção civil, sendo os efeitos temporários. 

A ação resultará em instabilidade temporária das superfícies arenosas, havendo 

manejo de materiais e tráfego de veículos e equipamentos pesados. Os efeitos 
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prognosticados são temporários e reversíveis, já que, após a desmobilização do canteiro, 

as áreas degradadas serão recuperadas para se integrarem ao projeto como um todo. 

Os materiais consumidos no canteiro, os serviços e equipamentos locados e os 

salários pagos, refletirão em circulação de moeda no mercado, favorecendo os setores 

de comércio e serviços, o que, consequentemente, gera benefícios aos poder público 

pelo aumento de arrecadação tributária. 

A instalação do canteiro resultará em alteração localizada da dinâmica ambiental 

do ecossistema, uma vez que será restringido o trânsito da fauna na área, que será 

também afugentada pela movimentação de pessoas e equipamentos no local. Na 

alteração da dinâmica dos ecossistemas terrestres destacam-se, também, as alterações 

abióticas que tem influência na evolução de tais ecossistemas. A terraplenagem e 

pavimentação da superfície para instalação do canteiro de obras resultarão em 

destruição dos habitats de algumas espécies do grupo da entomofauna, podendo ocorrer, 

em pontos localizados, eliminação de condições ideais para sobrevivência de algumas 

espécies deste grupo. 

No canteiro serão instalados equipamentos de infraestrutura que refletirão em 

otimização das condições do ambiente de trabalho na área do empreendimento. Os 

efeitos gerados são de pequena magnitude, visto que são equipamentos provisórios. 

 

• Mobilização e Aquisição de Equipamentos e Materiais 

A mobilização de equipamentos e materiais para a área poderá alterar as 

condições de tráfego nas estradas de acesso, considerando que os equipamentos pesados 

são deslocados em velocidade lenta. Esta ação poderá gerar danos às estradas de acesso, 

bem como poderá decorrer em acidentes de trânsito, causando transtornos aos demais 

usuários das vias públicas.  

A locação, aquisição e o transporte dos equipamentos resultarão em maior 

circulação de moeda, o que, por conseguinte resulta em maior arrecadação tributária, 

gerando efeitos positivos na economia.  

O transporte dos materiais na estrada de acesso ocasionará lançamento de 

poeiras e emissão de ruídos e gases, o que refletirá negativamente sobre a qualidade do 

ar na área de influência direta da ação. 
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• Limpeza da Área 

A limpeza da área marca efetivamente o início da instalação do projeto e tem 

como objetivo a utilização do terreno para implantação da usina. Embora já bastante 

modificados, os processos naturais de evolução do ecossistema serão alterados, uma vez 

que a ação desencadeará alterações em série, destacando-se, além das mudanças 

bióticas, desestabilização na geodinâmica, o que interfere na morfogênese local. 

 

• Sistematização do Terreno 

A sistematização do terreno é uma ação que implica em alteração da cobertura 

do solo de tal modo que ocasiona certas modificações com relação às características 

geotécnicas do substrato. A ação será importante para a instalação dos equipamentos 

constituintes do projeto. 

A movimentação de materiais e o uso de equipamentos irão alterar a qualidade 

do ar na área do empreendimento e entorno mais próximo, em decorrência da emissão 

de poeiras, ruídos e gases. 

Os serviços de terraplenagem resultarão em destruição dos habitats de algumas 

espécies da entomofauna. Poderá ocorrer em pontos localizados eliminação de 

condições ideais para sobrevivência de algumas espécies deste grupo da fauna.  

O manejo de materiais e a presença de equipamentos e pessoas resultarão em 

alteração no ambiente natural e, consequentemente, nas relações bióticas na faixa 

terrestre. 

 

• Sistema de Abastecimento de Água 

O manejo de materiais e a introdução de tubulações e demais estruturas para 

armazenagem e distribuição de água, resultarão em alteração das feições morfológicas 

nos locais por onde passarão as estruturas do sistema proposto.  

Para implantação desse sistema serão necessárias escavações, tendo como efeito 

ambiental à instabilidade dos processos sedimentares. Estes efeitos são temporários, 

uma vez que, ao final da ação, os locais trabalhados deverão ser recuperados. No 
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entanto, o sistema não demandará o uso do manancial subterrâneo, pois o 

empreendimento será abastecido pelo sistema de atendimento público. 

Durante a implantação do sistema ocorrerá poluição sonora e alteração da 

qualidade do ar na área de influência direta em virtude da emissão de ruídos e gases 

decorrente do funcionamento dos equipamentos a serem utilizados, sendo este efeito de 

curta duração.  

A instalação do sistema de captação e distribuição de água para o 

empreendimento irá requerer serviços de mão de obra especializada e não especializada, 

devendo ser selecionada na área de influência do projeto. Isto refletirá em maior 

oportunidade de ocupação para a população local.  

Durante a instalação do sistema de abastecimento os operários envolvidos com a 

ação ficarão expostos a riscos de acidentes de trabalho ou prejuízo à saúde operacional. 

Além disto, a paisagem sofrerá degradação, refletindo em impactos visuais adversos, 

destacados principalmente pela exposição de materiais e equipamentos nos locais em 

atividade. 

 

• Sistema de Esgotamento Sanitário 

Para a implantação deste sistema serão executadas escavações e instaladas as 

estruturas da rede coletora, de modo a alterar a morfologia dos locais que abrigarão toda 

a infraestrutura do sistema. 

Em decorrência das escavações, os terrenos ficarão mais expostos à atuação dos 

ventos e das chuvas, o que intensificará a mobilidade das areias na área do projeto. 

Diante dessa situação, a geodinâmica será alterada durante a execução da ação.  

É previsível que ocorra durante a implantação deste sistema, alterações na 

qualidade do ar, uma vez que serão feitas escavações e manejados equipamentos, 

tubulações, materiais terrosos, entre outros. As alterações na qualidade do ar decorrerão 

do lançamento de poeiras, ruídos e gases, sendo estes efeitos temporários. Os serviços 

realizados para a implantação do sistema de esgotamento sanitário resultarão em 

destruição dos habitats de algumas espécies deste grupo da fauna. 

Ao final desta ação, a área ficará dotada de sistema de esgotamento sanitário 

compatível com as recomendações da engenharia sanitária e ambiental, o que refletirá 
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positivamente sobre o parâmetro citado, sendo de grande importância para o 

saneamento ambiental local. 

 

• Sistema de Eletrificação e Telefonia 

O tráfego de veículos e o manuseio de equipamentos para instalação da rede de 

eletrificação e telefonia causarão alterações na qualidade do ar nos locais de 

interferência da ação, destacando-se a emissão de ruídos. Este efeito é temporário e não 

significativo, ressaltando-se que os ruídos diminuem progressivamente à medida que se 

afastam do local em atividade. Esta ação requisitará serviços especializados, mobilizará 

a mão de obra capacitada para a área e ampliará a oferta de ocupação e renda na região. 

A implantação desses sistemas beneficiará a área com o fornecimento de energia 

elétrica com autonomia para a demanda do projeto e de telefonia que garantirá a devida 

comunicação. A instalação destes equipamentos refletirá na otimização dos serviços de 

infraestrutura da área de influência do empreendimento. 

Durante a implantação dos sistemas, a paisagem será impactada adversamente 

em decorrência do manuseio de materiais e equipamentos pesados nos locais em obras. 

Ressalta-se que a instalação de cabos subterrâneos, minimizará as alterações 

paisagísticas.  

A ligação de um ramal à rede de eletrificação empregará serviços especializados 

e materiais específicos. Além de a ação beneficiar a área com equipamento de 

infraestrutura, proporcionará o crescimento econômico local. 

 

• Instalação do equipamento de reciclagem e edificações 

O manejo de materiais e equipamentos irá interferir adversamente na qualidade 

do ar da área da usina e entorno mais próximo. A ocupação de uma parcela da área de 

domínio da vegetação implicará em supressão definitiva dos ecossistemas nestas áreas, 

sendo desta forma um impacto negativo, definitivo e de importância significativa. 

Os ruídos gerados durante a ação, a presença de trabalhadores, bem como as 

alterações no ambiente, afugentarão a fauna das áreas alteradas e do entorno para locais 

mais tranquilos, tendo os animais que se adaptar às novas condições de sobrevivência. 
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Durante a instalação do equipamento de reciclagem e construção das 

edificações, surgirão ofertas diversas de prestação de serviços temporários, gerando 

oportunidades de empregos indiretos para trabalhadores da área de influência funcional 

do empreendimento. As oportunidades de ocupação e renda atrairão trabalhadores para 

a área, alterando assim a mobilidade populacional com oscilações no contingente 

humano local. 

No decorrer da implantação, a paisagem se mostrará impactada pela 

instabilidade do ambiente em obras, com exposição de materiais de construção, 

equipamentos e trabalhadores. Nesta ação, serão mobilizados setores da economia, uma 

vez que se utilizarão produtos minerais, madeiras, materiais de construção civil em geral 

e materiais de consumo para administração e alimentação de operários durante a 

implantação da obra, favorecendo o comércio e, por conseguinte, o poder público pelo 

aumento de arrecadação tributária. 

 

• Aquisição de equipamentos e móveis 

Nessa fase, serão adquiridos os equipamentos necessários para o processo de 

reciclagem da usina, bem como móveis, equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos 

que serão utilizados nos escritório e refeitório. Essa ação irá refletir de forma positiva na 

economia. 

 

• Pavimentação 

A pavimentação será feita utilizando-se materiais terrosos, concretos e outros, o 

que acarretará mudanças nas características superficiais do terreno na área de influência 

direta do empreendimento. 

A pavimentação resultará em valorização do terreno, possibilitando o seu 

desenvolvimento urbanístico. Por outro lado, a impermeabilização parcial da superfície 

deverá gerar menor infiltração das águas pluviais, o que refletirá em alteração na taxa de 

recarga dos aquíferos e, consequentemente, em alteração no comportamento 

hidrogeológico local. Esta adversidade será minimizada em razão da não utilização 

direta dos recursos hídricos do local, uma vez que abastecimento da usina será através 

do sistema público. 
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Durante a execução da ação ocorrerá a emissão de ruídos e gases e o lançamento 

de poeiras decorrentes do manejo dos materiais e do manuseio dos equipamentos, 

resultando em alteração da qualidade do ar na área de influência direta da ação, sendo 

estes efeitos restritos e localizados, devendo desaparecer com o término das atividades.  

A pavimentação irá requerer o consumo de materiais, requisitará equipamentos e 

gerará empregos, favorecendo o comércio. 

 

• Desmobilização e limpeza geral da obra 

A ação evitará a exposição de resíduos nas áreas de entorno da construção, que 

podem ser transportados pelos ventos e contaminar os solos a serem conservados. Esta 

limpeza resultará na sanidade ambiental dos locais de trabalho e em melhoria das 

condições ambientais, o que refletirá em uso racional do terreno e evitará que os restos 

de materiais utilizados durante a construção sejam levados para as drenagens naturais ou 

lixiviados para os mananciais subterrâneos, o que refletirá em manutenção da qualidade 

dos recursos hídricos na área de interferência das obras. 

Para executar esta ação serão contratados serviços, o que resultará no consumo 

de materiais e emprego de equipamentos, e, por conseguinte, em recolhimento de 

tributos. Porém, a desmobilização implica em diminuição dos postos de trabalho 

imprescindíveis até a conclusão das obras. Assim, ocorrem nesta fase várias demissões, 

o que representa a diminuição da renda da população afetada. 

 

6.3.2 Operação e Manutenção 

 

Nesta fase se desenvolverá as ações intrínsecas a operacionalização do 

empreendimento com a contratação de pessoal, aquisição de bens de consumo e 

equipamentos e a consolidação do empreendimento, propriamente dito. 

 

• Contratação de pessoal 

O empreendimento gerará empregos para 11 trabalhadores diretos, contribuindo 

para o aumento do número de empregos no município, ainda que em pequeno 
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percentual, ressaltando-se que uma parte dos trabalhadores poderá ser recrutada na área 

de influência do empreendimento.  

A contratação de pessoal direto e de empresas de serviços para a usina resultará 

em maior circulação de dinheiro no mercado local, o que beneficiará o poder público 

pela arrecadação de impostos, os quais retornarão em forma de benefícios sociais. 

 

• Aquisição de materiais 

Na fase de operação serão recebidos regularmente resíduos da construção civil 

como insumo para o processo de produção, bem como gêneros alimentícios, materiais 

de limpeza, de higiene e material de escritório. Sendo estas aquisições constantes e de 

longa duração. A ação refletirá de forma positiva na economia. 

 

• Funcionamento das instalações 

A emissão de ruídos das máquinas, de partículas de poeira no processo 

produtivo, bem como o tráfego de veículos na área durante o funcionamento da usina 

resultará em alteração da qualidade do ar na sua área de influência direta. Este efeito é 

de grande magnitude, dada a sua constância. 

Outro efeito negativo e de grande magnitude durante o funcionamento das 

instalações é o transporte de matéria-prima e de produto acabado. O transporte resulta 

em queima de combustível e emissão de partículas de poeira, alterando, também, a 

qualidade do ar. 

O processo de produção da usina será responsável pela reciclagem de 4.531,7 m³ 

de resíduos por mês, evitando que esse material seja levado para aterro sanitário ou seja 

deposto em encostas e terrenos baldios. Além disso, o consumo dos agregados 

reciclados também representa a substituição de materiais que seriam explorados de 

jazidas naturais. Esses fatores representam impactos positivos e de grande magnitude. 

 

• Sistema de abastecimento de água 

A área ficará dotada de um sistema eficiente que garantirá o suprimento de água 

para a utilização nos processos da empresa, sendo este sistema de grande relevância 
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para o funcionamento das atividades a serem desenvolvidas. O abastecimento de água 

ficará sob responsabilidade da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte 

- CAERN. 

 

• Sistema de drenagem 

A operação e manutenção da drenagem das águas superficiais refletirão no 

padrão de qualidade ambiental e sanitária da área e na qualidade da saúde dos 

colaboradores envolvidos. A drenagem das águas superficiais através de uma rede com 

configuração bem definida, integrando os objetivos do empreendimento aos 

condicionantes ambientais do meio, refletirá também em melhoria dos aspectos 

paisagísticos. 

 

6.4 Medidas Mitigadoras 

 

Considerando as ações para implantação da usina de reciclagem de resíduos da 

construção civil, significativamente durante as fases de implantação, e operação, são 

propostas as medidas mitigadoras a seguir. 

Ressalva-se, aqui, que a viabilidade ambiental do projeto depende da adoção de 

medidas mitigadoras, uma vez que as intervenções antropogênicas serão compensadas 

ou atenuadas, através de busca de métodos e materiais alternativos que gerem impactos 

mais brandos ou que possam minimizá-los, ou até mesmo que possam torná-los nulos. 

Nesse sentido, visando à integração da usina com o meio ambiente que o comportará, 

segue-se a proposição das medidas mitigadoras dos impactos ambientais. 

No que se refere à fase de operação, este estudo propõe a adoção de programas 

de controle específicos a serem adotados em caráter temporário ou permanente, os quais 

serão apresentados na forma de “Planos de Controle e Monitoramento Ambiental”. 

Na implantação das obras de construção civil (devidamente registrada junto ao 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Norte – 

CREA-RN e da prefeitura municipal local, entres outros órgãos competentes), serão 

observadas as normas de segurança no ambiente de trabalho e de proteção aos 
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trabalhadores, de saneamento do meio ambiente a ser ocupado e de controle da 

qualidade ambiental da área do empreendimento e entorno mais próximo. 

 

6.4.1 Fase de Implantação 

 

Antecedendo-se a esta fase ou durante a mesma, recomenda-se a execução das 

seguintes medidas: 

a) Delimitar toda a área da RCCR, recomendando-se a utilização de marcos 

de concreto tendo como referência a poligonal delimitadora da área física a ser 

ocupada e licenciada pelo IDEMA; 

b) Colocar placa referente ao licenciamento ambiental do empreendimento, 

na área de influência do canteiro de obras. Deverá ser utilizada a placa “modelo 

padrão do instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 

Grande do Norte – IDEMA”; 

c) Colocar placa de identificação da usina, na área de influência do canteiro 

de obras. Deverá ser utilizada a placa “modelo padrão do instituto de 

desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 

IDEMA”. Esta placa deverá ser fixada em local de boa visibilidade, de 

preferência na entrada principal da área do empreendimento; 

d) Colocar placa de identificação do empreendimento e do empreendedor, 

com os respectivos registros junto ao CREA-RN e da prefeitura municipal, Estas 

deverão conter informações importantes, destacando-se os seguintes dados: 

nome do empreendimento, nome do empreendedor, extensão da área ocupada, 

data de início das obras, data prevista para a sua conclusão; 

e) Colocar placas de sinalização em todos os lados da poligonal da área do 

empreendimento, indicando propriedade privada e proibindo a entrada de 

estranhos;  

f) Colocar placas de advertência nas estradas de acessos, quando estiverem 

sendo executadas obras ao longo destas ou no seu entorno.  
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• Contratação de Construtora/Pessoal 

Estas medidas deverão ser de responsabilidade dos empreendedores da usina de 

reciclagem e da empresa executante da obra, e são medidas de caráter corretivo.  

a) Na contratação de construtoras para implantação das obras, estas deverão 

ser informadas quanto às formas de atenuação e controle dos impactos 

ambientais adversos, propostas para a implantação da RCC Reciclagem; 

b) Deverão constar nos contratos estabelecidos com o empreendedor às 

responsabilidades da empresa executora quanto à atenuação e controle dos 

efeitos adversos gerados ao meio ambiente durante a obra, devendo a empresa 

executora recuperar as áreas alteradas durante ou logo após a ação; 

c) Informar aos trabalhadores quanto à periodicidade das contratações, 

regime de trabalho, direitos, garantias e deveres; 

d) Não requisitar forças de trabalho infantil ou menor de 18 anos, 

independentemente da função a ser desenvolvida. 

 

• Instalação do Canteiro de Obras 

O período de permanência das medidas mitigadoras relacionadas com as ações 

da instalação do canteiro de obras, que são basicamente de caráter preventivo, varia de 

acordo com a permanência do canteiro de obras no local, ou seja, durante a implantação 

do empreendimento. 

a) Construir o canteiro de obras de modo a oferecer condições sanitárias e 

ambientais adequadas aos trabalhadores; 

b) Implantar sistema de coleta de resíduos nas instalações do canteiro de 

obras. O resíduo coletado deverá ser conduzido a um destino final adequado; 

c) A água utilizada para consumo humano no canteiro de obras deverá 

apresentar-se dentro dos padrões de potabilidade; 

d) Os horários de trabalho deverão ser disciplinados, devendo ser 

programados de acordo com as leis trabalhistas vigente;  

e) O tráfego de veículos e equipamentos pesados nas vias de acesso ao local 

da usina deverá ser controlado e sinalizado, visando evitar acidentes de trânsito; 
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f) Instalar sinalização no canteiro de obras; 

g) Colocar placa indicativa de localização do canteiro de obras. 

 

• Mobilização de Equipamentos 

a) Durante o transporte dos equipamentos pesados, os veículos 

transportadores e os próprios equipamentos deverão permanecer sinalizados;  

b) Os equipamentos como tratores e pás mecânicas devem trafegar com 

faróis ligados, com as extremidades sinalizadas e em baixa velocidade;  

c) Recomenda-se a instalação de placas de sinalização ao longo da via 

principal de acesso, em conformidade com o Código Nacional de Trânsito, com 

vistas a controlar a circulação dos veículos e evitar acidentes. 

 

• Aquisição de Materiais 

a) Quando da aquisição de materiais arenosos ou pétreos de emprego 

imediato na construção civil, aceitar apenas aqueles proveniente de empresas 

devidamente licenciadas junto aos órgãos municipal, estadual e federal; 

b) Recomenda-se que os produtos alimentícios para suprir o canteiro de 

obras sejam adquiridos na área de influência funcional do empreendimento; 

c) Evitar a exploração de jazidas minerais e utilizar agregados reciclados 

nas obras. 

 

• Limpeza da Área 

A adoção das medidas fica a cargo da empresa que realizará a ação, sendo a 

responsabilidade do empreendedor, ressalvando que a limpeza do terreno deverá ser 

executada somente dentro da área da usina e nos trechos a serem trabalhados. 

a) Nas áreas onde não ocorrerá implantação de estruturas, a vegetação 

deverá ser preservada; 

b) Identificar as áreas não passíveis de uso através de placas padronizadas; 
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c) Na utilização de equipamentos mecânicos, deverão ser feitas previamente 

manutenção e regulagem destes, visando evitar emissão abusiva de ruídos e gases, 

bem como o derramamento de óleos e graxas na área do projeto; 

d) Todo o material resultante da ação de limpeza da área deverá ser 

removido imediatamente da área em atividade ou do seu entorno, e deverá ser 

destinado ao local adequado, que apresente condições técnicas e ambientais para 

recebê-lo. 

 

• Sistematização do Terreno 

As medidas mitigadoras propostas para execução desta ação são de caráter 

preventivo, cujo prazo de duração corresponderá ao tempo de execução da ação. 

a) Fazer o controle técnico dos trabalhos de terraplenagem, de forma que 

ocorra o equilíbrio no manejo dos materiais arenosos e terrosos, ressaltando-se 

que o projeto prevê cortes profundos para a adequação das estruturas e 

equipamentos de reciclagem à topografia local, minimizando as declividades e 

ressaltos, o que contribuirá também para o controle do escoamento das águas 

pluviais; 

b) Os equipamentos pesados utilizados durante estes serviços deverão estar 

regulados, no sentido de evitar emissões abusivas de gases e ruídos; 

c) A manutenção dos veículos deverá ser executada fora da área do projeto, 

em estabelecimento adequado, visando a evitar a contaminação dos solos por 

ocasionais derramamentos de óleos e graxas; 

d) Sempre que os terrenos que tiverem que sofrer escavações se mostrarem 

instáveis, deverá ser feita a proteção do local com a colocação de escoras, e os 

serviços de escavação deverão ser acompanhados e orientados por nivelamento 

topográfico, o que deverá prevenir alterações significativas no relevo. 

 

• Drenagem Superficial 

a) As características do sistema de drenagem superficial deverão levar em 

consideração a capacidade de escoamento superficial da área do projeto, e 
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principalmente, deverão ser definidas em função da declividade das vias de 

circulação; 

b) O sistema de drenagem das águas pluviais não deverá conduzir águas de 

esgotos sanitários, considerada como uma prática ilegal e antissanitária. 

 

• Sistema de Abastecimento de Água 

Para o abastecimento de água, o sistema deverá ser interligado ao sistema 

público conforme normas da concessionária local, que deverá garantir os padrões de 

potabilidade exigidos pela legislação. 

a) Os materiais arenosos manejados durante as escavações para montagem 

da tubulação deverão ser mantidos nas adjacências para preenchimento das valas 

e regularização topográfica do terreno.  

 

• Sistema de Esgotamento Sanitário 

As medidas mitigadoras a serem adotadas nesta ação devem resultar na redução, 

controle e eliminação satisfatória dos efluentes. 

a) Para concepção do sistema de esgotamento sanitário, deverão ser 

considerados os níveis do lençol freático do local, bem como as taxas de 

absorção do solo; 

b) O sistema de esgotamento sanitário deverá ser construído de forma a 

permitir uma manutenção prática e eficiente; 

c) A ação deverá ser executada por trabalhadores capacitados, devendo ter 

acompanhamento técnico permanente, pois estas obras ficarão em subsolo, o que 

dificultará a correção de falhas e reparos no arranjo instalado. 

 

• Sistema de Eletrificação 

a) O sistema de eletrificação da área do empreendimento deverá ser feito de acordo 

com as normas da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN; 

b) As instalações elétricas internas devem obedecer ao projeto aprovado pelo órgão 

competente, sendo que a execução deve ser inspecionada por técnico habilitado; 
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c) Todo o material utilizado no sistema de eletrificação deverá estar de acordo com 

normas da ABNT. 

 

• Sistema de Telefonia 

a) Os materiais utilizados no sistema de comunicação devem estar de 

acordo com as normas da ABNT; 

b) O sistema convencional de telefonia deverá ser instalado atendendo às 

normas da companhia telefônica concessionária; 

c) As instalações do sistema de comunicação deverão ser inspecionadas por 

técnico habilitado. 

 

• Construção e instalação de equipamentos 

a) Durante as operações de construção e instalação dos equipamentos de 

reciclagem deverão ser observadas as normas de segurança no trabalho; 

b) Sinalizar as áreas em fase de obras e advertir a população, proibindo a entrada de 

estranhos à área da usina de reciclagem, no intuito de evitar acidentes; 

c) Sempre que possível utilizar materiais de construção civil procedentes da própria 

área de influencia funcional do empreendimento, assegurando o retorno econômico 

para a região;  

d) Se possível, utilizar materiais reciclados na construção; 

e) Oferecer aos operários Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), a fim de 

minimizar os acidentes de trabalho; 

f) Fazer todo e qualquer depósito de materiais dentro da área em obras, evitando a 

exposição de materiais terrosos, cal, cimento e pedras nas margens das estradas de 

acesso e vias de circulação; 

g) Ao final das construções, deve-se proceder à remoção e destinação final 

adequada dos restos de material de construção e outros tipos de resíduos sólidos 

gerados durante esta fase; 
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• Pavimentação e Circulação 

O projeto de pavimentação e circulação das áreas de circulação internas da 

RCCR deverá atender às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT.  

a) Deverão ser conservadas áreas livres para infiltração das águas pluviais. 

Estas poderão ser revestidas com gramado; 

b) Na realização de aterramento deverá ser utilizado material adequado, 

devendo-se evitar a presença de materiais orgânicos e de composição muito 

argilosa. Não deverão ser utilizados solos orgânicos, uma vez que sua 

constituição confere ao material compactado baixa resistência ao cisalhamento e 

uma fraca erodibilidade; 

c) Para a pavimentação das áreas internas, poderão ser empregadas lajotas 

(pré-moldadas) de concreto ou de argila, rocha ornamental ou piso intertravado. 

 

• Desmobilização e Limpeza Geral da Obra 

a) A responsabilidade da desmobilização da obra ficará a cargo da empresa 

executora da obra; 

b) Deverão ser recolhidas do local todas as sobras de materiais e 

embalagens dos produtos utilizados durante a construção. Estes deverão ser 

destinados para a reciclagem ou ao aterro. 

c) Os operários envolvidos com a ação deverão receber orientação quanto 

ao descarte de materiais e quanto ao desenvolvimento do serviço, manuseio dos 

produtos e equipamentos a serem utilizados; 

d) Os operários envolvidos com a utilização de abrasivos e solventes 

deverão utilizar equipamentos de proteção individual, como botas, luvas e 

máscaras. 

 

6.4.2 Fase de Operação e Funcionamento 
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A fase de operação do empreendimento deverá ser acompanhada dos planos de 

controle e monitoramento ambiental propostos, que se adequam as seguintes medidas: 

a) Deverá ser instalado um sistema de aspersão de água para minimizar a 

poeira oriunda do processo produtivo; 

b) As vias de circulação da área da usina e as vias de acesso deverão ser 

pavimentadas de forma a diminuir a emissão de poeira e garantir a qualidade do 

ar; 

c) Os caminhões e retroescavadeira devem passar por manutenções 

preventivas. Com os transportes revisados, evita-se excesso de ruído e de 

consumo de combustível que podem ocorrer devido a quebras e desregulagens; 

d) Traçar as melhores rotas entre as construtoras e a usina, de forma a 

reduzir o consumo de combustível e, consequentemente a emissão de gases; 

e) A aquisição de materiais para mobília deverá, se possível, ser feita na 

área de influência funcional do empreendimento;  

f) As instalações deverão atender rigorosamente às condições sanitárias, 

como garantia do padrão de qualidade; 

g) Fazer regularmente manutenção do sistema de abastecimento de água 

implantado na área; 

h) Fazer regularmente manutenção do sistema de esgotamento sanitário;  

i) Monitorar o sistema de coleta e disposição final dos resíduos sólidos 

gerados na área;  

 

6.5 Planos de Controle e Monitoramento 

 

A adoção das medidas para o controle e monitoramento ambiental é reconhecida 

como de suma importância, visando à mitigação ou absorção dos impactos adversos e a 

maximização daqueles benéficos. Dado o porte e o potencial do empreendimento, a 

seguir são anunciados os Planos de Controle e Monitoramento Ambiental, preconizando 

um conjunto de medidas preventivas, de controle e de acompanhamento.  

• Plano de Proteção ao Trabalhador e Segurança do Ambiente de Trabalho;  
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• Plano de Controle dos Resíduos Sólidos;  

• Plano de Controle de Efluentes Domésticos;  

• Plano de Proteção das Águas Subterrâneas;  

• Plano de Educação Ambiental;  

• Plano de Preservação Ambiental.  

 

6.5.1 Plano de Proteção ao Trabalhador e Segurança do Trabalho 

 

O Plano de Proteção ao Trabalhador e a Segurança do Trabalho refere-se à etapa 

de construção e de operação do empreendimento, sendo de responsabilidade do 

empreendedor, tendo como base a legislação federal, nas relações com trabalhadores e 

ambiente de trabalho.  

Em caso de sublocação de serviços, deverá ficar consignado que as empresas 

sublocadas procederão a todos os cuidados devidos, em relação à segurança do 

trabalhador, seguindo fielmente o que está escrito na legislação específica. 

São relacionadas as principais normas de segurança do trabalho que envolve a 

etapa de implantação do empreendimento, tomadas da legislação brasileira, ressaltando-

se a Lei n°. 6.514/77, e as normas regulamentadoras aprovadas pela portaria n°. 3.214, 

as quais constituem a referência legal. 

Tal legislação estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e 

de organização, que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas 

preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho 

na indústria da construção. Relativamente à legislação, o início da obra deverá ser 

comunicado à Delegacia Regional do Trabalho. 

Consta na norma o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção (PCMAT), que estabelece a obrigatoriedade na elaboração e 

cumprimento do PCMAT nos estabelecimentos com vinte trabalhadores ou mais.  

Dentre os pontos principais do programa, destaca-se que os canteiros de obras 

devem dispor de: 

• Instalações sanitárias;  
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• Vestiário;  

• Alojamento;  

• Local de refeições;  

• Cozinha, quando houver preparo de refeições;  

• Lavanderia;  

• Área de lazer;  

• Ambulatório, quando se tratar de frentes de trabalho com cinquenta ou mais 

trabalhadores.  

Definições de características também constam na norma, como as determinações 

específicas das instalações sanitárias: 

• Ser mantidas em perfeito estado de conservação e higiene; 

• Ter portas de acesso que impeçam o devassamento e ser construídas de modo a 

manter o resguardo conveniente;  

• Ter paredes de material resistente e lavável, podendo ser de madeira;  

• Ter pisos impermeáveis, laváveis e de acabamento antiderrapante;  

• Não se ligar diretamente com os locais destinados às refeições;  

• Ser independente para homens e mulheres, quando necessário;  

• Ter ventilação e iluminação adequadas;  

• Ter instalações elétricas adequadamente protegidas; e,  

• Ter pé-direito mínimo de 2,50 metros, ou respeitando-se o que determina o Código 

de Obras do Município do posto de trabalho aos gabinetes sanitários, mictórios e 

lavatórios. 

A norma também reporta que todos os empregados devem receber treinamentos 

admissional e periódico, visando garantir a execução de suas atividades com segurança, 

como, por exemplo, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 

A CIPA nas empresas da indústria da construção deverá ser criada na empresa 

que possuir na mesma cidade 01 ou mais canteiros de obra ou frentes de trabalho com 

menos de 70 empregados, na forma de uma CIPA centralizada.  
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A CIPA centralizada será composta de representantes do empregador e dos 

empregados, devendo ter pelo menos 01 representante titular e 01 suplente, por grupo 

de até 50 empregados em cada canteiro de obra ou frente de trabalho, respeitando-se a 

paridade prevista na NR-5.  

A empresa que possuir 01 ou mais canteiros de obra ou frente de trabalho com 

70 ou mais empregados em cada estabelecimento fica obrigada a organizar uma CIPA 

por estabelecimento. 

A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado 

ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, de acordo com as 

disposições contidas na NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual. 

Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a não prejudicar o 

trânsito de pessoas e de trabalhadores, a circulação de materiais, o acesso aos 

equipamentos de combate a incêndio, não obstruir portas ou saídas de emergência e não 

provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou estruturas de sustentação, além 

do previsto em seu dimensionamento. As pilhas de materiais, a granel ou embalados, 

devem ter forma e altura que garantam a sua estabilidade e facilite o seu manuseio. 

É obrigatória a adoção de medidas que atendam, de forma eficaz, às 

necessidades de prevenção e combate a incêndio para os diversos setores, atividades, 

máquinas e equipamentos do canteiro de obras. O canteiro de obras deve ser sinalizado 

com o objetivo de:  

• Identificar os locais de apoio que compõem o canteiro de obras;  

• Indicar as saídas por meio de placas ou setas;  

• Manter comunicação através de avisos, cartazes ou similares;  

• Advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes móveis 

das máquinas e equipamentos;  

• Advertir quanto a risco de queda; 

• Alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI específico para atividade 

executada, com a devida sinalização e advertência próxima ao posto de trabalho;  

• Alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de materiais; 

• Identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis e explosivas. 
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O canteiro de obras deve sempre ser mantido organizado, limpo e desimpedido, 

notadamente nas vias de circulação. O resíduo gerado e quaisquer sobras de materiais 

devem ser regularmente coletados e removidos. Na remoção, devem ser tomados 

cuidados especiais, de forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos.  

Durante o funcionamento, o empreendedor, será o responsável direto pela 

proteção ao trabalhador e pela segurança do ambiente de trabalho. O empreendedor 

deverá reconhecer a legislação específica e ainda incluir, entre a proteção ao trabalhador 

e ao ambiente de trabalho, normas próprias, consubstanciando ao nível de plano de 

emergência e de plano de segurança, específicos para cada equipamento. 

O plano de emergência deverá incluir medidas relativas à forma de prevenção e 

ações disciplinares, visando a integridade do ambiente e das pessoas envolvidas. Em seu 

funcionamento, a usina também estará sujeita ao controle de algumas das normas 

regulamentadoras da Consolidação das Leis do Trabalho. A seguir são destacados 

alguns itens relevantes da norma: 

• As máquinas e os equipamentos que utilizem energia elétrica, fornecida por 

fonte externa, devem possuir chave geral, em local de fácil acesso e acondicionada em 

caixa que evite o seu acionamento acidental e protejam as suas partes energizadas;  

• O acionamento e o desligamento simultâneo, por único comando, de um 

conjunto de equipamentos de grande dimensão, devem ser precedidos de sinal de 

alarme;  

• As máquinas e equipamentos que utilizarem ou gerarem energia elétrica devem 

ser aterrados eletricamente, conforme consta na NR - 10, da Lei n°. 6.514, de 22/12/77, 

aprovada pela portaria n°. 3.214 de 08/06/78;  

• Os funcionários deverão ser preparados por técnicos especializados, sobre os 

procedimentos em caso de incêndios; 

• Deverão ser colocados extintores de incêndio, de acordo com as normas da 

ABNT, em locais de maiores riscos de acidentes; 

• Fazer a manutenção periódica dos extintores segundo as especificações 

contidas no lacre do aparelho. 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA consta da norma 

regulamentadora n°. 9, da portaria n°. 3.214 da Consolidação das Leis do Trabalho que 
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visa preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores, através da antecipação, 

reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais 

existentes, ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a 

proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 

Os riscos ambientais, para efeito da norma, são os agentes físicos, químicos e 

biológicos, existentes no ambiente de trabalho, e que, em função de sua natureza, 

concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde 

do trabalhador. Em sua estrutura, o PPRA deverá conter, no mínimo: 

• Planejamento com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma; 

• Estratégia e metodologia de ação; 

• Forma de registro, manutenção e divulgação dos dados; 

• Periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA.  

O desenvolvimento do PPRA deverá incluir as seguintes etapas: 

• Antecipação e reconhecimento dos riscos; 

• Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; 

• Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; 

• Implantação das medidas de controle e avaliação de sua eficácia; 

• Monitoramento da exposição aos riscos; 

• Registro e divulgação dos dados.  

 

6.5.2 Plano de Controle dos Resíduos Sólidos 

 

Visando manter sempre a área da usina dentro de um padrão ambiental de 

qualidade e alinhada ao objetivo da operação de suas atividades, este plano tem como 

objetivo principal apresentar medidas que equacionem os problemas ambientais 

provenientes dos resíduos sólidos gerados na área, fazendo de forma evidenciada a 

aplicação dos 3 R's (Redução, Reutilização e Reciclagem). 
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A metodologia envolve ações sequenciadas de separação, acondicionamento, 

transporte e disposição final adequada para o material que não possa ser reutilizado nos 

processos da usina. 

A identificação dos tipos de resíduos sólidos gerados se constitui em um dos 

fatores básicos para o equacionamento dos problemas que os mesmos trazem, de seu 

acondicionamento e disposição final. 

Os resíduos sólidos podem ser tanto de caráter orgânico quanto inorgânico. Os 

resíduos orgânicos são os decorrentes de restos de alimentação dos empregados e 

folhagens, que também podem chegar ao empreendimento através das caçambas que 

transportam os resíduos da construção civil; enquanto que os resíduos inorgânicos são 

basicamente os provenientes de atividades diversas, sendo, em geral: papéis, metais, 

vidros, plásticos, entre outros, que também podem chegar à usina, misturados aos RCC. 

O acondicionamento e a separação dos resíduos visa atender condições 

sanitárias, pelo controle de vetores e aspectos de bem-estar, proporcionando conforto e 

melhorando a estética local, além disso, facilita a destinação para outras empresas 

recicladoras específicas para cada tipo de material. O acondicionamento inadequado ou 

impróprio desses resíduos oferece os meios para proliferação e desenvolvimento 

principalmente de moscas, ratos e baratas, pondo em risco a saúde dos trabalhadores e 

aumenta o percentual de lixo destinado ao aterro. 

Os containeres para armazenamento dos resíduos pode seguir um dos seguintes 

tipo:  

 Estacionários: os recipientes depois de cheios são esvaziados em caminhões, por 

meio de dispositivos apropriados; 

 Intercambiáveis: os recipientes são móveis, ou seja, os cheios são substituídos 

por vazios e transportados por caminhões adequados. 

Também podem ser utilizadas lixeiras construídas em alvenaria onde serão 

colocados os depósitos de lixo, para acondicionamento temporário, ou seja, até a coleta. 

Os resíduos orgânicos deverão ser adequadamente acondicionados e 

encaminhados para uma central de compostagem, dessa forma evita-se que esse tipo de 

resíduo entre estado de putrefação no recipiente, evita-se odores, bem como acesso de 

transmissores de doenças. 
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A execução do plano ficará a cargo da gerência da usina, que inicialmente 

disponibilizará recursos cabíveis para a sua implementação, tendo como base maior 

manter sempre a área do empreendimento dentro de ambiente que apresente um padrão 

de qualidade ambiental satisfatório, oferecendo conforto e bem estar a todos. 

 

6.5.3 Plano de Controle dos Efluentes Domésticos 

 

O controle dos efluentes domésticos está diretamente relacionado com a 

utilização de um método de esgotamento sanitário capaz de conduzir e confinar os 

efluentes e dejetos de forma a manter a integridade dos parâmetros ambientais. O 

dimensionamento preciso irá refletir em segurança do sistema. 

O sistema de esgotamento sanitário proposto para a área é compatível com as 

características do terreno e deverá ser dimensionado em função do volume previsível de 

efluente a ser gerado. O monitoramento dos efluentes domésticos deverá priorizar as 

seguintes recomendações: 

• Utilizar um sistema de esgotamento sanitário compatível com as 

características geotécnicas do terreno e com o volume previsível do efluente a ser 

gerado; 

• Durante a operação do sistema de esgotamento sanitário, deverá ser feita 

uma rotina de frequência para inspeção das tubulações (poço de visita) para se 

verificar a operacionalização da condução dos esgotos através do sistema 

implantado; 

• Deverão ser elaborados e arquivados relatórios de inspeção. 

 

6.5.4 Plano de Controle e Proteção das Águas Subterrâneas 

 

O Plano de Proteção das Águas Subterrâneas tem como objetivo a conservação 

de áreas superficiais livres para infiltração das águas pluviais. Considerando-se que o 

abastecimento de água da área do projeto será feito através do atendimento publico pela 

concessionária local, desde já, ressalva-se que será garantida a manutenção das reservas 
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hídricas locais. O Plano de Proteção das Águas Subterrâneas atuará nas seguintes 

vertentes: 

• Implantação de sistema de esgotamento sanitário acompanhado de 

monitoramento ambiental; 

•  Implantação de um sistema de drenagem das águas pluviais na área da usina.  

A ocupação do terreno edificante deverá ser feita de acordo com as normas 

regulamentadoras de uso e ocupação do solo, respeitando os índices de ocupação do 

terreno, devendo as áreas livres no entorno das edificações ficarem com a superfície 

com boa capacidade de absorção, garantindo a manutenção de áreas livres não 

impermeabilizadas. 

A drenagem das águas superficiais deve ser orientada no sentido de assegurar o 

escoamento das águas, respeitando, o máximo possível, as condições naturais do meio, 

recomendando-se, portanto, a adoção de medidas preventivas, tais como proteger o 

caminho natural das águas e não utilizar pavimento nos canteiros e jardins. 

Deve ser elaborado o controle e o acompanhamento da qualidade das águas 

subterrâneas, tendo em vista as seguintes ações: 

• Construção de um poço de observação piezométrico, a jusante da área de 

infiltração dos efluentes domésticos;  

• Coleta de amostras para análise físico-química e bacteriológica de águas do 

piezômetro;  

• Recomenda-se que, na fase de funcionamento da usina, o acompanhamento da 

qualidade da água seja feito semestralmente.  

 

6.5.5 Plano de Educação Ambiental 

 

O Plano de Educação Ambiental a ser implantado na área da RCCR deverá ficar 

sob a responsabilidade da gerência e atingir os seguintes grupos: operários empregados 

na implantação, funcionários na fase de operação e público visitante. Destacam-se no 

Plano de Educação Ambiental: 
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• Disciplinar e orientar os funcionários, tendo como premissa a ética profissional 

na preparação da consciência social e a preservação ambiental na formulação dos 

conceitos do meio ambiente;  

• Promover a adoção de valores e atitudes que possibilitem a preservação e 

conservação de ambientes naturais;  

• Esclarecer os direitos e deveres dos cidadãos, do poder público e da iniciativa 

privada quanto às questões ambientais. 

 

6.5.6 Plano de Preservação Ambiental da Área 

 

Embora a área da usina não faça limite direto com as margens do rio Pitimbu, 

tida como Área de Preservação Permanente por força da Lei N° 4.771/65, da Resolução 

CONAMA N°. 303/02, e Lei Estadual 8.426/2003, é de suma importância a orientação 

dos envolvidos com o empreendimento para a preservação dos recursos ambientais nas 

proximidades da área protegida pela legislação ambiental.  

Com base no exposto, foi elaborado um plano como suporte à legislação 

ambiental pertinente, bem como às normas de uso e ocupação do solo. Sendo assim, são 

objetivos deste Plano: 

• Não permitir a exploração de recursos ambientais nas áreas de preservação 

permanente;  

• Realizar um programa de Educação Ambiental, para os funcionários, com 

objetivo de conscientizá-los sobre a importância da Área de Preservação Permanente 

para o meio ambiente;  

• Não permitir o uso da área para deposição de lixo ou outros materiais;  

• Recuperar as áreas degradadas durante as atividades de construção;  

• Não permitir a deposição de resíduos no entorno da área da usina, 

principalmente na faixa considerada como área a ser preservada;  

• Todo o material de descarte deverá ser transportado para local adequado;  

• Evitar que os operários da obra lancem lixo nas áreas de entorno do 

empreendimento.  
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÕES DAS ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A constatação da realidade ambiental da região metropolitana de Natal, 

requerendo ações no que se refere ao tratamento adequado e correta destinação dos 

resíduos, desencadeou a reflexão acerca da aplicação da ecologia industrial e da prática 

da simbiose como instrumento para minimização dos impactos negativos causados pela 

construção civil. 

Diante desse cenário, surgiu a proposta de implantação da usina de reciclagem 

na perspectiva da simbiose industrial, envolvendo uma cooperação entre as construtoras, 

a RCC Reciclagem (RCCR). O estudo ora concluído objetivou verificar a viabilidade 

econômica e ambiental da implantação desta usina. 

No que se refere à viabilidade econômica, apesar dos diversos métodos 

apresentados pela literatura para avaliação de investimento, este trabalho deu enfoque 

apenas aos mais frequentemente utilizados: Método do Valor Presente Líquido (VPL), 

Método da Taxa Interna de Retorno Modificada (MTIR) e Método do Tempo de 

Recuperação do Investimento (payback descontado). Vale ressaltar que esses métodos 

não devem ser analisados individualmente, uma vez que podem gerar distorções no 

resultados, devendo, portanto, ser avaliados em conjunto. Além disso, é importante 

levar em consideração o prazo projetado para realizar a avaliação, pois este influencia 

bastante no resultado, levando-se em consideração também que, quanto maior a 

projeção realizada, maior o erro, pois nem todas as variáveis que influenciam no 

processo são levadas em consideração. 

O Valor Presente Líquido - VPL encontrado, considerando um horizonte de 

planejamento de 20 anos, foi de R$ 1.494.727,40. O payback descontado calculado 

ficou em 6,6 anos, considerando, no cálculo, enquanto que a Taxa Interna de Retorno 

Modificada - MTIR foi calculada em 17% a.a, taxa superior á Taxa Mínima de 

Atratividade estabelecida, de 14% ao ano. Esses dados revelam que o empreendimento é 

economicamente viável e que o tempo de retorno do investimento inicial é de apenas 

33% do tempo do projeto analisado. O VPL, a MTIR e o payback também servem como 

fatores orientadores na tomada de decisão sobre implantar ou não a usina de reciclagem. 

Em um segundo cenário, considerando que inicialmente a quantidade de 

resíduos destinada à Usina de Reciclagem não corresponde ao valor total dos resíduos 
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produzidos pelas construtoras, foi estabelecido o volume de 3.900 m³ de RCC, 

equivalente à quantidade que as outras plantas de reciclagem da região recebem 

atualmente. A partir desse volume, encontrou-se um VPL de R$ 380.377,16 e uma 

MTIR de 15% ao ano. Como o VPL é um valor positivo e a MTIR maior que a TMA de 

14%, de acordo com esses indicadores, o projeto no Cenário 2, com uma redução da 

quantidade de resíduos, é viável. Já o payback descontado foi de 12 anos e 5 meses, um 

período de tempo longo para se obter o retorno do investimento, representando mais de 

60% do tempo total do projeto. 

Porém, é importante frisar que os benefícios econômicos estão além da 

viabilidade da Usina de Reciclagem em si, deve-se considerar, também, o gasto que as 

construtoras tem para destinar os RCC. Ao destinar seus resíduos para uma planta de 

reciclagem, a empresa desembolsa, em média, R$ 280,00 para uma caçamba de 6m³. Já 

na proposta de criação da RCCR, os gastos com transporte são da usina, não dos 

geradores, o que representa mais um benefício e incentivo econômico para as empresas. 

A usina deverá ser implantada de forma racional e planejada, acompanhada por 

órgãos públicos responsáveis pelo licenciamento, garantindo que sua instalação e 

operação aconteçam da forma mais saudável para o meio ambiente e meio social. 

Durante a implantação e operação da usina, a área de influência direta sofrerá 

alterações. Os impactos nos meios físico e biótico do local são pouco significativos, 

visto que, devido ao solo arenoso, a região tem flora de pouca variedade e fauna 

escassa. Por outro lado, estima-se que a usina reciclará um volume de 4.531,7 m³ de 

RCC por mês, sendo este impacto positivo de grande magnitude. Além disso, os 

impactos negativos que poderiam surgir foram tratados pelos planos de controle e 

monitoramento ambiental propostos neste estudo reforçando o caráter benéfico na 

instalação da usina, pois visam manter o padrão de qualidade ambiental da área. 

Conclui-se, portanto, que a RCC Reciclagem é viável em termos ambientais, 

sendo relevante recomendar o cumprimento rigoroso da legislação ambiental vigente 

nas esferas municipal, estadual e federal, adoção das medidas mitigadoras propostas, 

implementação dos programas de controle ambiental e comunicação com órgão 

ambiental competente caso ocorra qualquer necessidade de alteração nos projetos 

contemplados no licenciamento ambiental. 



142 

 

 

O modelo de produção baseado na simbiose industrial, como proposto com a 

implantação da usina, visa substituir o atual modelo linear da indústria da construção 

civil, que apresenta fortes influências nas esferas econômica, social e ambiental. Os 

impactos negativos no modelo linear aparecem tanto na fase de extração da matéria-

prima, quanto na fase final de deposição dos resíduos gerados. Com a reciclagem dos 

resíduos, esses impactos negativos são substituídos por impactos positivos ao evitar a 

exploração de jazidas naturais e ao reinserir os resíduos no processo, evitando que estes 

sejam destinados em locais inapropriados. A mudança da cadeia linear para a cadeia 

fechada é ilustrada na Figura 21. 

Figura 21 - Substituição da cadeia linear para a cadeia fechada 

 

Fonte: Autora (2016) 

A pesquisa permitiu reconhecer o cenário que a construção civil ocupa no Brasil, 

sendo responsável por uma parcela significativa do PIB, porém, responsável por 

grandes impactos ambientais gerados de diversas formas, dentre eles, modificação da 

paisagem, grande consumo de recursos naturais e destinação inadequada de resíduos. 

Estudar a indústria da construção civil revela informações em todas as searas, 

em especial a que é objeto deste estudo, a inadequação do gerenciamento dos seus 

resíduos, que, em consequência, desvaloriza-os e inutiliza-os. E, apesar dos comandos 

legais existentes no que tange à gestão dos RCC, detecta-se uma inobservância 

cometida pelos atores da referida cadeia produtiva. 
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A fase de obtenção dos dados foi particularmente difícil, devido ao grande 

número de informações de diferentes naturezas a ser considerado para a condução das 

análises. 

Como limitação do trabalho, destaca-se a ausência de uma análise de risco, de 

forma a amenizar o grau de incerteza envolvido na elaboração do projeto da usina. 

Outra limitação que pode ser citada é o retorno dos questionários por parte das 

empresas, esse retorno foi lento e apenas 46, das 60 empresas da população estudada 

retornaram as respostas. Entretanto, mesmo diante das limitações, entende-se que foi 

possível alcançar o objetivo proposto de propor a criação de uma usina de reciclagem de 

RCC na perspectiva da simbiose industrial, avaliando a sua viabilidade econômica e 

ambiental. 

Para trabalhos futuros, sugere-se que seja realizado um trabalho mais integrado 

com os atores da cadeia produtiva da construção civil, de forma a melhorar ainda mais o 

desempenho econômico e ambiental do setor, aumentando, também, a rede de simbiose, 

com a participação de mais empresas e com o aumento do fluxo de materiais e resíduos 

entre elas. 

As constatações da viabilidade aqui concluídas, associadas aos resultados a 

serem obtidos com novos estudos que venham a ser realizados nesta linha de pesquisa, 

poderão servir como balizamento para tomadas de decisões futuras por parte do setor da 

construção civil na cidade de Natal, que poderão promover a melhor gestão dos RCC, 

aumentar o volume produzido de agregado reciclado e fomentar o uso mais diferenciado 

e diversificado do agregado produzido, garantindo assim, não só o funcionamento 

permanente da Usina proposta, mas, acima de tudo, contribuindo cada vez mais para a 

preservação do meio ambiente. 
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ANEXO I 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

Pesquisa: Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil na Região 

Metropolitana de Natal numa Abordagem Simbiótica: Análise da Viabilidade 

Econômica e Ambiental 

 

Mestranda: IZABELLE VIRGÍNIA LOPES DE PAIVA 

Orientadora: CILIANA REGINA COLOMBO, Drª 

 

Objetivo do questionário: investigar aspectos referentes à produção de resíduos nas 

construções, sua destinação e opinião sobre a reciclagem e utilização dos agregados 

reciclados. 

 

 

1. Tamanho da empresa: 

1.1. Quantidade de funcionários: 

1.2. Quantidade de m² construídos por mês: 

1.3. Tipo de construção que executam 

  (  ) Residencial individual 

  (  ) Residencial coletivo 

  (  ) Comercial individual 

  (  ) Comercial coletivo 

  (  ) Outro: 

 

2. Qual a quantidade média de resíduos gerada pela empresa em m³? 

(   ) quantidade semanal    (   ) quantidade mensal 

  (  ) 0-5  

 (  ) 5-10 

 (  ) 10-15 

 (  ) 15-20 

 (  ) de 20 para mais ________ 

 

3. Qual a destinação dada aos resíduos gerados? 

 (  ) Desconheço 
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 (  ) Aterro sanitário de Ceará Mirim 

 (  ) Ecobrit usina de reciclagem 

 (  ) Duarte usina de reciclagem 

 (  ) Outra empresa recicladora (Nome:  )  

 

4. Realiza a separação dos resíduos na obra antes da destinação? 

 (  ) Não separa 

 (  ) Separa classe A (alvenaria, concreto, argamassas e solos) dos demais 

 (  ) Separa classes A e B (madeira, metal, plástico e papel) dos demais 

    (  ) Separa classes A, B e C ( produtos sem tecnologias disponíveis para a 

recuperação,   ex.:gesso) dos demais 

(  ) Separa todos os tipos de resíduos A, B, C e D (resíduos perigosos 

(tintas, óleos, solventes, etc) 

 

5. Realiza algum tipo de manejo ou reciclagem de resíduos na obra? 

 (  ) Não realiza 

 (  ) Realiza apenas separação 

 (  ) Realiza britagem 

 (  ) Realiza peneiramento 

 (  ) Realiza britagem e peneiramento 

 

6. Você considera o agregado reciclado: 

(  ) Inadequado para uso 

(  ) Adequado para argamassas de assentamento de alvenaria de vedação, 

contrapisos, solo-cimento, blocos e tijolos de vedação. 

    (  ) Adequado para fabricação de artefatos de concreto, como blocos de 

vedação, pisos intertravados, manilhas de esgoto, entre outros. 

 (  ) Adequado para fabricação de concretos não estruturais e obras de 

drenagens. 

 (  ) Adequado para obras de base e sub-base de pavimentos, reforço e 

subleito de pavimentos, além de regularização de vias não pavimentadas, aterros e 

acerto topográfico de terrenos. 

 (  ) Adequado para obras de pavimentação, drenagens e terraplenagem. 

 (  ) Adequado para outras aplicações. Quais: 
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7. A qualidade do agregado reciclado está relacionada com a separação dos resíduos na 

obra 

 (  ) Discordo totalmente 

 (  ) Discordo em parte 

 (  ) Não sei opinar 

 (  ) Concordo em parte 

 (  ) Concordo totalmente 

 

8. Utiliza agregado reciclado em suas obras? Sim (  ) Não (  ) 

Se Sim: 

 Que tipo de agregado reciclado é utilizado? 

 (  ) Rachão 

 (  ) Bica corrida 

 (  ) Brita reciclada 

 (  ) Cascalho 

 (  ) Areia 

 

  Qual a quantidade média mensal utilizada em m³? 

 (  ) 0-2 

 (  ) 2-5 

 (  ) 5-8 

 (  ) 8-10 

 (  ) de 10 para mais 

 

Utiliza para que finalidade? 

      (  ) Utiliza para argamassas de assentamento de alvenaria de vedação, 

contrapisos, solo-cimento, blocos e tijolos de vedação. 

   (  ) Utiliza para fabricação de artefatos de concreto, como blocos de 

vedação, pisos intertravados, manilhas de esgoto, entre outros. 

 (  ) Utiliza para fabricação de concretos não estruturais e obras de 

drenagens. 
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 (  ) Utiliza para obras de base e sub-base de pavimentos, reforço e 

subleito de pavimentos, além de regularização de vias não pavimentadas, aterros e 

acerto topográfico de terrenos. 

 (  ) Utiliza para obras de pavimentação, drenagens e terraplenagem. 

 (  ) Utiliza para outras plicações. Quais: 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

Pesquisa: Proposta de simbiose empresarial para criação de uma usina de reciclagem 

Resíduos da Construção Civil na região metropolitana de Natal: Análise da viabilidade 

econômica e ambiental. 

Mestranda: Izabelle Virgínia Lopes de Paiva 

Orientadora: Ciliana Regina Colombo, Dra. 
 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO  

Empresas 

   

Natal,  de  de 2015. 

 

Ilmo. Senhor 

• Diretor (Presidente) da Empresa X 

 

Até meados de janeiro de 2016 estou em fase de pesquisa de campo para 

dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da 

UFRN. O estudo tem o título provisório de “Proposta de simbiose empresarial para 

criação de uma usina de reciclagem Resíduos da Construção Civil na região 

metropolitana de Natal: Análise da viabilidade econômica e ambiental” e é orientado 

pela Doutora Ciliana Regina Colombo.  

O estudo tem como objetivo: Propor a criação de uma usina de reciclagem de 

RCC na perspectiva da simbiose empresarial, avaliando a sua viabilidade econômica e 

ambiental. 

Para alcançar o objetivo da pesquisa é de fundamental importância obter 

algumas informações das empresas de construção da cidade de Natal, assim sendo 

gostaria de contar com a sua colaboração solicitando a quem detenha as informações em 

sua empresa para responder ao questionário anexo. 

O questionário é simples e possível de ser respondido entre dez a vinte minutos. 

Saliento que este estudo segue preceitos éticos conforme segue:  

• as empresas aderem voluntariamente ao estudo após informadas sobre a sua natureza 

e circunstâncias que envolve o processo de estudo; 

• a identidade das empresas será protegida (não haverá informação direta de qualquer 

empresa e sim serão trabalhados os dados em conjunto de todas as empresas 

respondentes); 

• os resultados serão baseados nos dados sem distorções;  

• os resultados serão disponibilizados às empresas participantes que tiverem interesse 

nos mesmos. 

• a pesquisadora se propõe a apresentar os resultados em palestra organizada pelo 

SINDUSCON, se assim for de interesse do referido sindicato e dos empresários do 

setor. 
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 Atenciosamente,        

 

 

_______________________________ _______________________________ 

    Izabelle Virgínia Lopes de Paiva                   Ciliana Regina Colombo, Dra.  

                (Mestranda)           (Orientadora 

 

 

 

 

 


