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Abertura de uma usina de reciclagem de RCD

• Desenvolvimento de um plano de negócios e pesquisa de
opinião

• Análise de viabilidade econômica
• Adequação do projeto às condições do mercado
• Possível redução do custo de investimentoPossível redução do custo de investimento



Abertura de uma usina de reciclagem de RCD
EXEMPLO DE ESTIMATIVA FINANCEIRA

• PREMISSAS:

• Capacidade nominal de produção: 100 t/h (venda 200 t/dia)• Capacidade nominal de produção: 100 t/h (venda 200 t/dia)
• Investimento previsto: R$1.500.000

P édi d d d R$21 00 ³ ( f t )• Preço médio de venda de R$21,00 o m³ (sem frete)
• Previsão de venda nula nos 3 primeiros meses, crescendo

200 ³ ê té ti i á i d 5000 ³/ ê200 m³ por mês até atingir o máximo de 5000 m³/mês
• Taxa de financiamento: 6,5% ao ano
• EPP – Simples Nacional



Abertura de uma usina de reciclagem de RCD
EXEMPLO DE ESTIMATIVA FINANCEIRA

RESULTADOS

100 t/h

TIR: Payback: Break even: Receita líquida:TIR:
2,8% a.m

Payback:
35meses

Break‐even:
2200 m³/mês

Receita líquida:
R$60.000,00



Abertura de uma usina de reciclagem de RCD

• Principais fatores que influem na viabilidade econômica de
i i d d i luma usina privada de reciclagem:

V l b d l bi t d RCD– Valor cobrado pelo recebimento de RCD
– Natureza do RCD obtido e qualidade do produto gerado
– Possibilidade de consumo de material pelo setor público
– Possibilidade de venda do material triado
– Análise dos materiais concorrentes
– Localização da usina



Abertura de uma usina de reciclagem de RCD

• Setores envolvidos na reciclagem de RCD

g

– Empresas de remoção de RCD: destino correto, CTR
– Órgãos públicos: uso preferencial de reciclados
– Construtoras e demolidoras: triagem em canteiro,

demolição seletiva, destino correto, consumo
– ABRECON



Abertura de uma usina de reciclagem de RCD

• Aspectos relativos ao projeto da usina de reciclagem

– Área necessária: em função da produção da usina.
Ex: capacidade de 50 t/h: no mínimo, 10.000 m2

– Local: lei de uso do solo, mercado local, facilidade de
acesso de caminhões, impacto na vizinhança.
NBR 15114/04 l l– NBR 15114/04: local para o armazenamento
temporário de resíduos não recicláveis, com cobertura
para resíduos classe Dpara resíduos classe D

– Sistemas de controle de poeira



Á

Abertura de uma usina de reciclagem de RCD

– Área coberta para evitar molhagem excessiva do RCD
pela chuva

– Transportador de correia de materiais graúdos deve ser
fechado lateralmente



Ofi i

Abertura de uma usina de reciclagem de RCD
– Oficina

– Demais instalações: escritórioDemais instalações: escritório,
refeitório, guarita de controle,
banheiro, almoxarifado, oficina
e estacionamentoe estacionamento.



Ab t d i d i l d RCDAbertura de uma usina de reciclagem de RCD
• Aspectos relativos ao licenciamento da usina – Meio Ambiente

Licenças 
Ambientais 

Estágio de 
Obtenção Requisitos Básicos 

Comprovação de viabilidade técnica e
Licença 

Prévia – LP 
(2 anos)

Fase preliminar de 
planejamento do 
empreendimento

Comprovação de viabilidade técnica e 
ambiental do projeto (fases locacional, de 

instalação e operação), observadas as 
diretrizes de planejamento e zoneamento(2 anos) empreendimento diretrizes de planejamento e zoneamento 

ambientais e sem prejuízo do atendimento aos 
planos de uso e ocupação do solo. 

Licença de Início da Implantação das especificações e exigênciasLicença de 
Instalação – 
LI (3 anos) 

Início da 
implantação do 

empreendimento 

Implantação das especificações e exigências 
constantes do projeto executivo e da licença 

prévia. 

i i á i i i í i
Licença de 
Operação – 
LO (2 5

Início da atividade 
do

Vistorias necessárias para autorizar o início 
da atividade, incluindo a verificação do 

funcionamento dos equipamentos de controle 
bi l d i i ã iLO (2 a 5 

anos) 

do 
empreendimento ambiental e de monitorização e cumprimento

das demais exigências das licenças 
ambientais prévia e de instalação. 



Ab t d i d i l d RCDAbertura de uma usina de reciclagem de RCD

• Antes de solicitar a LP:
– Conhecer a vizinhança;Conhecer a vizinhança;
– Verificar a lei de uso do solo;
– Verificar a possível existência de área contaminada;p ;
– Verificar a disponibilidade de água, energia e coleta de lixo
– Alugar ou comprar o terreno;
– Obter um “De acordo” no órgão municipal;
– Prever no projeto da usina a existência de dispositivos para

t l d i ã d t i l ti l d (MP)controle de emissão de material particulado (MP)
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Abertura de uma usina de reciclagem de RCD

• Estimativa de investimento e obtenção de financiamentos

C t iá l l l á ( l d d ) t– Custo variável: local, área (alugada ou comprada), porte
da usina, materiais a serem produzidos, fabricante dos
equipamentos e se estes serão novos ou usados

– Linhas de Financiamento: BNDES, Caixa Econômica
Federal Banco do Brasil Bradesco etcFederal, Banco do Brasil, Bradesco, etc.



Estimativa de investimento: produção 100 m³/h

Item Atividade Valor 
1 Taxas de licenciamento 5.000,00

2 
Obras civis e projetos (escritório, refeitório, 
vestiário e banheiros, instalações elétricas, 

hidráulicas e telefonia)
40.000,00 

hidráulicas e telefonia)

3 Bases dos equipamentos 50.000,00 
4 Instalação elétrica das máquinas 15.000,00ç q ,

5 Móveis de escritório (mesas, armários, 
cadeiras, computador e fax) 5.000,00 

6 Ferramentas básicas 5.000,00

7 Cabine primária de energia 20.000,00 

8 Pá d i (2) 260 000 008 Pá carregadeira (2) 260.000,00

9 Equipamentos novos de britagem 1.000.000,00
10 Aportes financeiros 100 000 0010 Aportes financeiros 100.000,00

 Total R$1.500.000 



EQUIPAMENTOS DE RECICLAGEM

Britadores de mandíbulasBritadores de mandíbulas
– BM

Utilizado como britadorUtilizado como britador
primário (ou único). 
Mandíbula móvel faz
movimento de queixo
comprimindo resíduos contra 
a mandíbula fixa.
Redução entre 3:1 e 4:1

MANDÍBULAS.avi MANDÍBULAS 2.mpg

14



Britadores de impacto

EQUIPAMENTOS DE RECICLAGEM

Britadores de impacto

Britagem ocorre pelo lançamento
d íd t ldos resíduos por martelos
giratórios para choque contra 
placas metálicas móveis e fixas
numa câmara. Redução entre 
6:1 e 8:1.

IMPACTOR 1.avi Brechen.avi
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EQUIPAMENTOS DE RECICLAGEM

• Alimentador vibratório



Transportador de correia

EQUIPAMENTOS DE RECICLAGEM

• Transportador de correia



EQUIPAMENTOS DE RECICLAGEM

• Separador magnético



EQUIPAMENTOS DE RECICLAGEM

• Peneira vibratória



EQUIPAMENTOS DE RECICLAGEM MÓVEIS

20RM demolition waste.mp4 CS3600_Video_01.mpg



EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA BRITAGEM PRIMÁRIA

2120140129_165750.mp4



EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA MELHORIA DA QUALIDADE

Fonte: LAPROM / UFRGS

sso pass 8 mm durante o e
do, gesso graúdo, papel, plástico isopor durante o ensaio 20

Fonte: LAPROM / UFRGS
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EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA MELHORIA DA QUALIDADE
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OPERAÇÃO DE USINAS DE RECICLAGEMOPERAÇÃO DE USINAS DE RECICLAGEM 

Conselho

Gerente de
Produção

Gerente
Administrativo

Té i

Produção
(1)

S á i V d S C d

Administrativo
(1)

Técnico em
Operações

(1)

Secretária
(1)

Vendas
(1)

Segurança
(2)

Contador
(1)

Operador de
Carregadeira

(1)

Operador de
Britagem

(1)

Porteiro
(1)

Laboratorista
(1)

(2)(1)

Triagem

(1)(2)

g
(6)



OPERAÇÃO DE USINAS DE RECICLAGEM 

• Recebimento do RCD na usina
– Cobrança de taxaç

– Caso a usina não seja ATT: restrições no resíduo recebidoj ç
para evitar a presença de materiais contaminantes (gesso,
terra, madeira, amianto, matéria orgânica, etc.)

– Controle de recebimento na entrada e descarga do RCD

Urbem 008.avi



OPERAÇÃO DE USINAS 
DE RECICLAGEM  -

Controle de Transporte de 
Resíduos – CTR – conforme 

NBR 15116
CTR

Urbem 008.avi



OPERAÇÃO DE USINAS DE RECICLAGEM 

• Classificação visual

Cerâmico ou Misto Concreto



• Triagem do RCD
OPERAÇÃO DE USINAS DE RECICLAGEM 

• Triagem do RCD
– Remoção manual de metais, betume, selante, plástico,

madeira, papel, vidro, etc., p p , ,

– Pode ser realizada no canteiro, na ATT ou na usina

– Materiais leves e de pequena dimensão podem ser retirados
lpor lavagem

Fração removida deve ser estocada temporariamente até– Fração removida deve ser estocada temporariamente até
sua destinação correta: vendida, doada ou levada para um
aterro



OPERAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM

Controle de poeira

Urbem 064 avi
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Urbem 064.avi



MATERIAIS BÁSICOS PRODUZIDOS



ARGAMASSAS PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIAS, 
REVESTIMENTO DE PAREDES E CONTRAPISOS



SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO – CONTROLE TECNOLÓGICO



Agregado reciclado 
classe A Normas de ensaios 

NBR 15116/04 
Agregado AgregadoGraúdo Miúdo Agregado 

graúdo 
Agregado 

miúdo 

Não uniformidade e 

Composição granulométrica bem graduado com 
coeficiente de 

uniformidade Cu > 10 

NBR 7181 

Dimensão máxima característica  63 mm NBR NM 248 

Índice de forma  3 - NBR 7809 - 

Teor de material < 0,42 mm Entre 10% e 40% NBR 7181 

Materiais não minerais 
de mesmas 2Contaminantes de mesmas 

características 
2 

Materiais não minerais 
d í i 3

Anexo A 
da Norma 

Anexo B 
da Norma 

– teores 
máximos em 

relação à 
de características 

distintas 
3 massa do 

agregado 
reciclado (%) Sulfatos 2 NBR 9917

1) São exemplos de materiais não minerais: madeira, plástico, betume, materiais 
carbonizados, vidros e vidrados cerâmicos 



Aplicação ISC (CBR) 
 % 

Expansibilidade 
% 

Energia de 
compactação 

Material para 
execução de reforço 

de subleito
 12  1,0 Normal 

de subleito 
Material para 
execução de 
i i i  20  1 0 Intermediáriarevestimento primário 
e sub-base 

 20  1,0 Intermediária 

Material para I t diá ip
execução de base de 

pavimento 
 60  0,5 Intermediária 

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



CONCRETO SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL –
CONTROLE TECNOLÓGICO

NBR 15116



Agregado reciclado 
classe A Normas de ensaios 

ARC ARMNBR 15116/04 A AARC ARMNBR 15116/04
Graú

do 
Miú
do 

Graú
do 

Miú
do 

Agregado 
graúdo 

Agregado 
miúdo 

T d f t à b A ATeor de fragmentos à base 
de cimento e rochas (%)  90 - < 90 - Anexo A 

da Norma - 

Absorção de água (%)  7  12  12  17 NBR NM NBR NM Absorção de água (%)  7  12  12  17 53 30 
Teor de material < 75 m 

(%)  10  15  10  20 NBR NM 46 ( )
Cloretos 1 
Sulfatos 1 NBR 9917 

Materiais não Anexo A Anexo B da
Contaminan
tes – teores Materiais não 

minerais 1 2 Anexo A 
da Norma

Anexo B da 
Norma 

Torrões de 
argila 2 NBR 7218

máximos em 
relação à 
massa do 

argilaagregado 
reciclado 

(%) 
Teor total 
máximo de 3 - 

contaminantes
1) São exemplos de materiais não minerais: madeira, plástico, betume, materiais 

carbonizados, vidros e vidrados cerâmicos 



MERCADO DE AGREGADOS RECICLADOS 

Produto SegmentoProduto Segmento

Brita corrida  Setor público, empresas de pavimentação, contenções. 
Areia  Construtoras e autoconstrutores: 0,13 m3/m2 construído em 

argamassas de assentamento e contrapiso, mais perdas no 
processo.  

 Setor público: passeios, praças, manutenção de obras públicas 
em geral.

Pedrisco  Fábricas de artefatos de concreto: consumo próximo de 20 m3 de 
pedrisco misto por dia, por empresa de pequeno porte (3000 
bl /di )blocos/dia).

 Empresas de pavimentação e saneamento. 
 Setor público 

B ita Const to as e a toconst to es conc etos não est t aisBrita  Construtoras e autoconstrutores: concretos não estruturais
 Setor público: pavimentação e obras de manutenção em geral. 
 Empresas de pavimentação e saneamento. 

Rachão  Setor público: pavimentação e sistemas de drenagemRachão  Setor público: pavimentação e sistemas de drenagem
 Empresas de pavimentação e saneamento 

 



Desafios - Consumo

d úblResistência cultural Se o poder público 
participar 

i d

Resistência cultural

consumindo ou 
apoiando o 

ã

Falta de conhecimento e 
informações técnicas

consumo, a questão 
da destinação de 

íd d
Inexistência de legislação 

resíduos e da 
comercialização de 

d i l d

g ç
em municípios

agregados reciclados 
será resolvida.Políticas de consumos 

efetivas



Contatos

Leonardo F R MirandaLeonardo F. R. Miranda

Tel: (41) 9932-9010 / 3361-3364Tel: (41) 9932 9010 / 3361 3364

Email: lfrmiranda@ig.com.br@ g

Skype: lfrmiranda


