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Resumo: Este trabalho aborda a crise econômica e ambiental no ramo da construção civil e a busca 

de alternativas para minimizar seus impactos ambientais. O estudo apresenta melhorias aplicáveis a 

canteiros de obras e edificação, para redução de impacto ambiental, visando interferir o mínimo 

possível no meio ambiente, preservando os diversos recursos naturais abrangentes deste setor através 

da gestão de resíduos e utilização de ferramentas e metodologias, tais como “Produção mais Limpa” 

(P + L). Além da redução do impacto ambiental, a utilização destas ferramentas pode auxiliar 

também as construtoras que buscam por certificações ambientais, tais como, “Selo Azul”, “AQUA” e 

“Leed”. Escrito com base no trabalho acadêmico “Proposta de melhorias ecoeficientes para obra de 

construção civil de condomínio multifamiliar do município de Canoas/RS”, este estudo apresenta 

resultados feitos em construção do programa minha casa minha vida, na cidade de Canoas/RS.  Para 

isso foi utilizado a metodologia de levantamento de dados, feito através de observação simples e 

pesquisa exploratória através de entrevista in loco. Foi realizado um diagnóstico com informações da 

situação atual da empresa e apontado as possíveis melhorias a serem aplicadas. O estudo mostrou 

que algumas melhorias ambientais são de fácil aplicabilidade e que tem grande potencial de trazer 

benefícios econômicos para construtora, tais como a reutilização dos resíduos de RCD para 

utilização em sub-base. Constatou-se a importância do descarte correto dos resíduos e do seu 

reaproveitamento, e a importância da conscientização ambiental, não somente durante o processo de 

construção, como no pós-obra. 
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ECO-EFFICIENT IMPROVEMENTS FOR CIVIL CONSTRUCTION: 

IMPLEMENTATION OF WORK AND ENVIRONMENTAL 

PERFORMANCE OF CONSTRUCTIONS 
 

 

 

Abstract: This work addresses the economic and environmental crisis in the construction industry and 

the search for alternatives to minimize its environmental impacts. The study presents improvements 

applicable to construction sites and construction, to reduce environmental impact, aiming to interfere 

as little as possible in the environment, preserving the diverse natural resources of this sector through 

waste management and use of tools and methodologies such as " Cleaner Production "(P + L). In 

addition to reducing environmental impact, the use of these tools can also help builders looking for 

environmental certifications, such as "Blue Seal", "AQUA" and "Leed". Written on the basis of the 



 

 

academic paper "Proposal of eco-efficient improvements for the construction of multi-family 

condominium construction in the municipality of Canoas / RS", this study presents results made in 

construction of the My House My Life program in the city of Canoas / RS. For this, the methodology of 

data collection was used, done through simple observation and exploratory research through 

interview in loco. A diagnosis was made with information on the current situation of the company and 

indicated the possible improvements to be applied. The study showed that some environmental 

improvements are easy to apply and have great potential to bring economic benefits to builders, such 

as the reuse of RCD waste for sub-base use. The importance of correct disposal of waste and its reuse, 

and the importance of environmental awareness, were emphasized, not only during the construction 

process, but also in the post-construction period. 

 

Keywords: Waste Management, Civil Construction, P + L, Blue Seal, Environmental Certification. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o estudo realizado por Amorim (2014), pode-se afirmar que o setor da 

construção civil teve um crescimento na última década de 52,10%, o que representa um crescimento 

médio anual de 4,28%. Considerando os últimos 20 anos, o avanço anual foi de 2,82%. Entre 1994 e 

2013, a construção civil brasileira cresceu 74,25%, sendo que o auge do desenvolvimento neste 

período foi registrado no ano de 2010, quando o PIB brasileiro da construção civil teve alta de 11,6%. 

Levando em conta esse crescimento da construção civil, entre 2010 e 2014, verifica-se a 

necessidade de atenção aos recursos ambientais utilizados para este setor. Segundo John (2000) a 

construção civil é responsável pelo consumo de entre 15 e 50% dos recursos naturais extraídos, sendo 

66% de toda a madeira extraída, 40% da energia consumida e 16% da água potável, levando em conta 

todo ciclo de vida da edificação, que se inicia na fabricação dos materiais de construção, passa pelo 

transporte dos mesmos até o sítio das construções, pela obra propriamente dita, prolongando-se pela 

vida útil da edificação até a demolição e deposição final dos materiais. 

O volume de resíduos de entulho de construção gerado é elevado. Devido a isso, é 

importante levar em consideração a redução do consumo ao longo da execução do empreendimento. 

Os tipos de materiais que são desperdiçados em todo um processo de construção de um 

condomínio habitacional são diversos. Santos, et.al (2010), aponta dentre os principais os tijolos, no 

levantamento das alvenarias; ferragens, na montagem das armaduras das estruturas; peças cerâmicas, 

nos revestimentos de pisos e paredes, enfatizando que o cimento, por ser um dos materiais básicos da 

construção civil, se utilizado erroneamente, passa a ser um dos líderes em desperdício. 

Um meio de buscar a redução dessas perdas é a aplicação das ferramentas da metodologia 

de Produção Mais Limpa (PmaisL). Segundo Seiffert (2011) a metodologia de PmaisL baseia-se na 

busca da origem do problema, com foco na redução da geração de resíduos, emissões e efluentes 

durante o processo, trazendo também, como beneficio, a redução dos custos, pois além de possibilitar 

um melhor controle dos recursos naturais utilizados, reduz os custos de descarte dos resíduos, 

emissões. 

Contudo, este estudo tem como objetivo, apresentar melhorias e aplicações de 

ferramentas na gestão de resíduos da construção civil, visando a redução do impacto ambiental 

causado pelo mesmo, através da utilização de metodologias ambientais.  

 

 

 

 

 

 



 

 

2. REFERENCIAL TEORICO 
 

2.1. Construção Civil e o Meio Ambiente 
 

Devido à grande influência da indústria da construção civil no desenvolvimento 

econômico e social do Brasil, os impactos gerados por ela vêm ganhando cada vez mais importância. 

Ao se tratar da participação do setor no quesito meio ambiente, no Brasil, a dificuldade de preservá-lo 

pode ser ainda agravada pelos grandes desafios que a indústria da construção deve enfrentar em 

termos de infraestrutura para transporte, comunicação, abastecimento de água, energia, saneamento, 

atividades comerciais e industriais (DEGANI, 2003).  

Segundo o Agopyan, et.al (2011) o impacto ambiental da Construção Civil depende de 

toda uma cadeia produtiva: extração de matérias-primas; produção e transporte de materiais e 

componentes; concepção e projetos; execução (construção), práticas de uso e manutenção e, ao final 

da vida útil, a demolição/desmontagem, além da destinação de resíduos gerados ao longo da vida útil. 

Na fase de execução das construções, ocorre a geração significativa de resíduos. O volume é agravado 

pelas perdas dos processos ainda não otimizados. 

Durante o uso e a manutenção, temos um constante consumo de energia e mais geração 

de resíduos. Por fim na etapa de demolição, são gerados grandes volumes de resíduos. 

O Ministério do Meio Ambiente (2016), levanta que a indústria da construção é o setor de 

atividades humanas que mais consome recursos naturais e utiliza energia de forma intensiva, gerando 

consideráveis impactos ambientais. Além dos impactos relacionados ao consumo de matéria e energia, 

há aqueles associados à geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Estima-se que mais de 50% 

dos resíduos sólidos gerados pelo conjunto das atividades humanas sejam provenientes da construção. 

Tais aspectos ambientais, somados à qualidade de vida que o ambiente construído proporciona, 

sintetizam as relações entre construção e meio ambiente. 

De acordo com Mendes (2013): 
 

“Estima-se internacionalmente que entre 40% e 75% dos recursos 

naturais existentes são consumidos por esse setor, resultando assim em 

uma enorme geração de resíduos. Só no Brasil, a construção gera 

cerca de 25% do total de resíduos da indústria. ” 
 

Com base em estudos do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (2009), observa-

se que o consumo de material depende muito das perdas do processo de execução. Essas perdas podem 

ocorrer por diversos motivos, sendo os principais: 

a) Baixa qualidade do produto; 

b) Falta de capacitação dos profissionais na sua aplicação; 

c) Falta de detalhamento de projetos; 

d) Embalagens não apropriadas; 

e) Estocagem incorreta; 

f) Manuseio da obra. 

 

2.2. Gestão de Resíduos da Construção Civil 
 

Resíduos sólidos da construção são as sobras de materiais utilizados na construção ou 

demolição de obras públicas ou civis.  

Segundo a Resolução 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA (2002, 

p.95):  
 



 

 

“Os resíduos de construção civil são 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, 

caliças ou metralha.” 
 

Esta resolução define, também, o gerenciamento de resíduos como:  
 

“o sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar 

resíduos, incluindo planejamento, responsabilidades, práticas, 

procedimentos e recursos para desenvolver e implementar as 

ações necessárias ao cumprimento das etapas previstas em 

programas e planos.” 
 

Segundo a RESOLUÇÃO Nº 307, DE 5 DE JULHO DE 2002 e suas correlações, as 

classificações de resíduos da construção civil são: 

I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: a) 

de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, 

inclusive solos provenientes de terraplanagem; b) de construção, demolição, reformas e reparos de 

edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 

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

tubos, meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, 

papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliárias e gesso; (Redação 

dada pela Resolução nº 469/2015). 

III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação; (Redação dada 

pela Resolução n° 431/11). 

IV - Classe D - são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como 

tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de 

demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como 

telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. 

(Redação dada pela Resolução n° 348/04). 

Segundo Kuperman (2005), o gerenciamento adequado dos resíduos produzidos pela 

construção civil, incluindo a redução, utilização e reciclagem, tornará o processo construtivo mais 

rentável e competitivo, além de mais saudável. Só assim, poderemos realmente acreditar que o 

desenvolvimento sustentável fará parte de nossas vidas em um futuro muito breve. 

Conforme a cartilha da SMMA de Curitiba, "Plano de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos" (2010), existem diversas vantagens ao se separar os resíduos pertinentes da construção civil, 

sendo algumas delas:  

Separação na fonte garante a qualidade dos resíduos e reduz os custos de beneficiamento; 

Diminuição dos custos de remoção dos resíduos; 

Reciclagem de alguns materiais na própria obra, outros separados para a coleta municipal 

e para a informal (coletores de material reciclável); 

Identificação dos pontos de desperdício. 

Organização no canteiro de obras. 



 

 

Como forma de facilitar a implementação do gerenciamento de resíduos existem algumas 

ferramentas, certificações e metodologias, como por exemplo a Produção mais Limpa (PmaisL) e os 

selos de sustentabilidade de obras de construção civil. 
 

2.3. Produção Mais Limpa 
 

Segundo Ceotto (2008) prédios ecoeficientes são mais rentáveis devido aos ganhos de 

uma construção de empreendimentos residenciais sustentáveis, tais como redução dos custos de 

operação e manutenção, maior velocidade de venda e valorização do imóvel, comprovam viabilidade e 

vantagens de investir em canteiro de obras e empreendimentos ecoeficientes.  

Um meio de buscar por esse tipo de construção, seria a aplicação das ferramentas da 

metodologia de Produção Mais Limpa (PmaisL). 

Segundo Seiffert (2011) a metodologia de PmaisL baseia-se na busca da origem do 

problema, com foco na redução da geração de resíduos, emissões e efluentes durante o processo, 

trazendo também, como beneficio, a redução dos custos, pois além de possibilitar um melhor controle 

dos recursos naturais utilizados, reduz os custos de descarte dos resíduos, emissões.  

Segundo Henriques e Quelhas (2007) a tecnologia de PmaisL é um exemplo de como os 

recursos naturais podem ser utilizados em prol do desenvolvimento sustentável. Diminuir os 

desperdícios implica em maior eficiência no processo industrial e menores investimentos para 

soluções de problemas ambientais. Em contrapartida, reduzir a poluição através do uso racional de 

matérias-primas significa uma opção ambiental e econômica definitiva, conforme afirmam os autores. 

Assim, o processo de transformação de matérias-primas e insumos em produtos, e não em resíduos, 

tornam uma empresa mais competitiva. 

Entende-se, portanto, que produção mais limpa pode ser considerada como um novo 

modelo de produção que concilia crescimento econômico e social da indústria, estabelecendo uma 

sequência de prioridades a serem seguidas: redução, prevenção, reuso e reciclagem, tratamento com 

recuperação de materiais e energias, tratamento e disposição final (NASCIMENTO et al., 2008). 

A Metodologia PmaisL conforme Barbieri (2006), abrange 03 níveis, conforme Figura 

01. 
 

Figura 01: Fluxograma dos Níveis da metodologia de Produção mais Limpa. 

 
Fonte: CNTL/SENAI-RS apud BARBIERI, 2006 



 

 

Benefícios da implementação da PmaisL 

Levando em conta que a PmaisL tem como foco principal a minimização de resíduos na 

fonte, Lora (2000) descreve os benefícios decorrentes, sendo eles não só econômicos, como 

ambientais e sociais: 

O controle de resíduos na fonte leva à diminuição radical da quantidade. 

Consequentemente, se reduz custos de produção devido à utilização mais eficiente das 

matérias-primas e da energia, bem como custos de tratamento; 

A prevenção de resíduos, diferentemente do tratamento de resíduos, implica em benefício 

econômico, tornando-a mais atrativa para as empresas; 

Melhoria da imagem ambiental; 

Maior facilidade em cumprir as novas leis e regulamentos ambientais, o que implica em 

um novo segmento de mercado; 

 

2.4. Certificações Ambientais para o Setor de Construção Civil 

 

Em âmbito internacional, existem diversas certificações, que visam a sustentabilidade do 

ramo da construção civil, dentre as quais o LEED-NC (Leadership in Energy and Environment Design 

– New Constructions) e o HQE (Haute Qualité Environnementale). O LEED-NC é o certificado de 

construção sustentável desenvolvido nos EUA para novas construções, e é pautado, em sua quase 

totalidade, nas questões ambientais, tendo uma influência internacional, sendo aplicado em diversos 

países, inclusive no Brasil. O HQE foi desenvolvido na França, e é um processo de gestão de projeto 

que visa a qualidade ambiental do empreendimento, aceitando soluções que tragam economia ao 

projeto (VALENTE, 2009; DALLA COSTA e MORAES, 2012).  

Segundo a Fundação Vanzolini (2010) e Magnani (2011), no Brasil, já existem dois tipos 

de processos de certificação adaptados à realidade local:  

01. Selo AQUA (Alta Qualidade Ambiental): Lançado em 2008 foi o primeiro selo que 

levou em conta as especificidades do Brasil para elaborar seus 14 critérios - que avaliam a gestão 

ambiental das obras e as especificidades técnicas e arquitetônicas. 

02. Selo Casa Azul, da CEF: Lançada em 2010, tem como objetivo reconhecer e 

incentivar projetos que demonstrem suas contribuições à redução de impactos ambientais, sendo de 

adesão voluntária.  

 

3. METODOLOGIA 

 

A primeira etapa da metodologia para o desenvolvimento deste estudo foi baseada  

pesquisa exploratória (GIL, 1994) por entrevista in loco, cujos entrevistados foram engenheiros 

responsáveis pelos respectivos setores de modo a identificar a situação atual da construtora 

relativamente às questões ambientais. Em um segundo momento, foi feita visita técnica para 

levantamento de dados e assim identificar e registrar as possíveis melhorias de ecoeficiência e de 

otimização de processos para a obra em estudo.  

Foi aplicado o método de entrevista in loco, e apresentado de forma eletrônica via e-mail, 

com questões abertas, onde foi definido o direcionamento da pesquisa. 

O diagnostico dos projetos, licenças, certificações e registros de dados em geral, foi 

realizado por consulta direta aos documentos originais com a autorização da empresa. O diagnóstico 

da obra foi realizado in loco. Este diagnóstico foi realizado através de visita técnica e contou com o 

levantamento de informação para identificação de possíveis melhorias da gestão ambiental do canteiro 

de obra e do edifício do condomínio Multifamiliar, estando estes localizados na cidade de Canoas/RS, 

de médio padrão. 

Algumas melhorias são relativas ao pós-obra, outras para a etapa de execução. 



 

 

Com base no Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) e 

indicadores de controle de geração de resíduos já feitos pela empresa e atualmente controlados pela 

autora deste, foi feito o levantamento necessário para estudo de melhorias.  

Foram identificados os processos para possíveis melhorias, e em seguida sugerido 

adequações que seriam necessárias para implementação das mesmas. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através da pesquisa feita com engenheiros responsáveis, foi identificado que a 

construtora em estudo já possui certificação da ISO 9001 e no PBQP-H, mas que possui interesse em 

se adequar a atender também o Selo Amigo do Reciclador (Selo Municipal da Cidade de Canoas) e ao 

Selo Casa Azul (Caixa Econômica Federal). Com base nesse interesse por parte de construtora, segue 

sugestões de adequações que ira auxiliar e facilitar em uma busca futura a essas certificações.   

 

4.1. Dispositivos economizadores – bacia sanitária. 

 

Melhoria relacionada economia de consumo de água pós obra: 

 Troca de bacias sanitárias comuns por bacia sanitária dotada de sistema de 

descarga com volume nominal de seis litros e com duplo acionamento (3/6 L). 

Na obra em estudo seria necessária somente a troca das caixas acopladas, pois as bacias 

sanitárias utilizadas pela construtora já abrangem o necessário.  

O valor das caixas simples, sem acionamento duplo (3/6L), programadas para compra e 

instalação na obra 01, é de R$ 86,96 (Oitenta e seis mil noventa e seis centavos), sendo a diferença de 

valor, conforme contato telefônico com o fornecedor na data de 30 de maio de 2016 (Roca sanitários), 

por produto da mesma marca só que com acionamento duplo (3/6L), de R$23,00 (Vinte e três reais) 

por caixa acoplada, totalizando um investimento (incluindo: 240 banheiros, 01 por apartamentos, 01 

banheiro na guarida e 02 banheiros por salão de festas, sendo 02 salões de festa) de R$5.635,00 (Cinco 

mil seiscentos e trinta e cinco reais). Valores referentes a orçamentos em maio de 2016.    

Essa melhoria, além de atender um critério obrigatório do Selo Casa Azul, também 

poderá ser utilizada em material publicitário da empresa como forma de marketing, enfatizando a 

preocupação ambiental que a empresa tem, não somente durante a construção, como também no pós-

entrega, visando o bem estar do cliente e do meio ambiente.  

 

4.2. Iluminação natural de áreas comuns  

 

 Quanto a salubridade do ambiente, além de reduzir o consumo de energia 

mediante iluminação natural nas áreas comuns, escadas e corredores dos 

edifícios.  

Para melhorar o desempenho lumínico dos empreendimento sugerisse  aberturas nas áreas 

de uso comum, voltada para o exterior da edificação com área de 12,5% da área de piso do ambiente. 

Na obra em estudo, a partir do 2º pavimento das torres, cada uma, possuem 02 janelas de 

1,0m de altura por 0,9 de largura, e a área de piso do ambiente é de 17,24m², totalizando somente 

10,44% de abertura voltada para o exterior, referente a área do piso do ambiente, faltando assim, 

2,06% de abertura em cada pavimento com base no perceptual sugerido. 

Nesse caso, se substituíssemos ambas as janelas de cada pavimento, por janelas com 

medidas de 1,0m de altura por 1,20 de largura, já atenderíamos a este critério, atingiríamos um 

percentual de 12,76%. 

Mas por motivos de modulação, com base no tamanho do bloco de concreto utilizado 

atualmente nesta obra, visando evitar quebra, sugerimos a troca de somente uma das janelas, sendo 



 

 

substituída por uma nas medidas de 1,0m de altura por 1,35m de largura, sendo assim, atingiríamos 

um percentual de 13,5% de abertura voltada para o exterior, referente a área do piso do ambiente. 

O custo de cada janela, no tamanho que consta atualmente no projeto, é de R$294,00 

(duzentos e noventa e quatro reais), sendo necessária somente a troca de 04 janelas por torre 

(pavimentos 2º, 3º, 4º e 5º).  

Para atender ao critério 2.9 do Selo Casa Azul, foi contabilizada a diferença do 

investimento, conforme contato com fornecedor, de R$490,00 (Quatrocentos e noventa reais) por 

torre, sendo um total de 12 torres. O total do investimento para adequação em todo o empreendimento 

seria de somente R$5.880,00 (Cinco mil oitocentos e oitenta reais).  

É importante ressaltar que a obra terá um menor custo de material e mão de obra nas 

etapas de alvenaria, revestimentos e pintura da área que a janela maior irá abranger, sendo esse valor 

não descontado no custo total do investimento acima apresentado, por não conseguir acesso aos 

valores destes serviços pagos atualmente pela construtora. 

A alteração necessária se daria de forma simples conforme sugestão de alteração de 

projeto apresentada na figura 01. 

 

Figura1 - Sugestão de alteração de projeto para economia de energia elétrica. 

Fonte: Adaptado de Arquivo da Construtora (2018) 

 

4.3. Pavimentação com Resíduos da Construção e Demolição (RCD) 

 

Visando a utilização da metodologia P mais L no canteiro de obras, no Nivel 02, 

reciclagem interna, foi feito levantamento quanto ao descarte de resíduos que poderiam vir a ser 

utilizados na pavimentação.  

0,90m x 1,00m / 1,20m 

PROJETO 
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DE PROJETO 

1,35m x 1,00m / 1,20m 

0,90m x 1,00m / 1,20m 0,90m x 1,00m / 1,20m 



 

 

Para calcular uma possível economia da construtora, quanto ao aproveitamento de 

resíduos da construção na pavimentação, segue dados de geração de resíduos de reboco, concreto e 

cerâmico, com base em registros internos de controle de transporte de resíduos da construtora 

conforme quadro 01.  

 

Quadro 01: Quantidade de resíduos de caliça em m³ da obra, no período de 01 ano (Maio de 2015 a 

Abril de 2016).  

Mês Quantidade (m³) 

Maio/15 12 

Junho/15 28 

Julho/15 16 

Agosto/15 30 

Setembro/15 08 

Outubro/15 08 

Novembro/15 12 

Dezembro/15 12 

Janeiro/16 12 

Fevereiro/16 12 

Março/16 08 

Abril/16 08 

TOTAL (Período de 01 ano) 166 m³ 

MÉDIA 14 m³ por mês 

Fonte: O Autor (2016) 

 

Os dados de valores referente aos orçamentos apresentados neste trabalho são referentes 

aos mês de Maio de 2016. 

A construtora atualmente gasta para destinação correta destes resíduos, o valor de 

R$180,00 (cento e oitenta reais) a cada 04m³, sendo em média o gasto mensal atual da empresa de 

R$630,00 (seiscentos e trinta reais) e anual de 7.560,00 (sete mil, quinhentos e sessenta reais). 

A melhor forma de reutilização deste resíduo nesta obra seria na forma de sub-base para 

pavimentação. 

Se transformássemos esse resíduo em sub-base, teríamos em média 14m³ mensais para 

pavimentação, sendo o custo desse material de R$ 60,00 (sessenta reais) o m³, seria uma economia de 

R$840,00 (oitocentos e quarenta reais) mensais, somente em não precisar mais adquirir tal material. 

Foi feito contato com a empresa Trevo Locações que atualmente loca equipamentos para 

a obra em estudo, e identificado que possuem equipamento triturador de entulho, do modelo TE 2, e 

solicitado orçamento via e-mail no dia 30/05/2016. A locação mensal deste equipamento é de 

R$1.000,00 (um mil reais). Com base nessas informações foi elaborado um comparativo de custo e 

benefício conforme quadro 02. 

 

Quadro 02: Custo benefício de locação de equipamento TE 2. 

Locação mensal  R$   1.000,00    

Custo com descarte mensal (14m³) de RCD  R$      630,00  
 R$   1.470,00  

14m³ de Sub-Base / Custo de Sub-base (R$60,00m³)  R$      840,00  

      

Diferença mensal R$ =   R$      470,00  
 Fonte: O Autor (2016) 

 



 

 

Levando em consideração que o equipamento TE2, tem uma produção aproximada de 

2m³/h, nós precisaríamos utilizar o equipamento somente 7 horas, para triturar os 14m³ (média) de 

resíduos de RCD gerados por mês, e a empresa de locação não tem planos menores que R$1.000,00 

(um mil reais) por mês, sendo a locação mínima de 06 meses. Levando em consideração que teríamos 

mais um gasto com energia elétrica e de hora trabalhada do colaborador que irá operar o equipamento, 

talvez a locação não seria o melhor investimento para a construtora. 

Foi realizado também um orçamento com empresa para compra de um equipamento 

similar, sendo este equipamento, definido como reciclador de resíduos da construção civil Q 200RI, 

móvel, robusto e compacto, de manutenção simples e fácil, que trabalha sem necessidade de fixação, 

com sistema duplo de britagem para resíduos da classe A.  

Além da regulagem de abertura das mandíbulas de aço manganês, intercambiáveis, com 

sistema de classificação por telas metálicas, de fácil substituição, que permite triturar e separar em 

finos e brita o material processado, fornecido com sistema de separação em três frações. Acionado por 

motor elétrico blindado, de baixo consumo, o equipamento pode trabalhar isoladamente com 

alimentação manual, ou ser incorporado a um sistema de reciclagem com alimentação constante 

conforme figura 02 com a caracterização técnica do equipamento.  

 

Figura 02: Caracterização técnica do equipamento Q 200RI. 

 
FONTE: Site Empresa REHNI (http://www.vegedry.com.br/queixada-200p.php. 2016) 

 

Levando em consideração o tempo médio de 04 anos de um empreendimento com 12 

torres como a estudada, teríamos ainda uma economia de R$24.284,00 (Vinte e quatro mil duzentos e 

oitenta e quatro reais) com a implementação deste equipamento, conforme apresentado no quadro 03.  

  

Quadro 03: Custo benefício de compra do equipamento Q 200 RI. 

Custo de compra do Equipamento Q200 RI  R$     37.900,00  

Custo de Transporte/Entrega do Equipamento  R$        1.800,00  

Custo de troca das mandíbulas a cada 16 meses (R$2.000,00) x 04 anos  R$        6.000,00  

Custo mensal de lubrificação de R$12,00 x 48 meses (04 anos)  R$           576,00  

Soma Custo Implantação e Manutenção:  R$       46.276,00 

 

(CONTINUA) 



 

 

Quadro 03: Custo benefício de compra do equipamento Q 200 RI. 
                              (CONCLUSÃO) 

Gasto anual com descarte de resíduo RCD R$ R$7.560,00 (168m³) x 04 anos  R$     30.240,00  

Custo com compra de 168m³ de sub-base por ano (R$60,00m³) x 04 anos  R$     40.320,00  

Soma Despesas a serem extintas:  R$     70.560,00 

   Diferença nos 04 anos =    R$     24.284,00  
    

Fonte: O Autor (2016) 

 

Não foi levado em conta o gasto com energia elétrica e nem com a hora trabalhada do 

colaborador que será responsável pelo equipamento, mas teríamos uma redução de gastos anual com o 

descarte de resíduos de RCD e compra de material para sub-base de pavimentação de R$6.071,00 (seis 

mil e setenta e um reais), sendo R$431,00 (quatrocentos e trinta e um reais) a mais do que a redução 

anual que teríamos com o equipamento locado. 

Para aplicabilidade deverá conter Memorial descritivo e projeto viário deste 

reaproveitamento, como sub-base, atendendo a NBR 15115 Agregados Reciclados de Resíduos da 

Construção Civil. Não teríamos custo, pois poderá ser feito por projetista da própria da empresa. 

A implantação de aproveitamento interno de resíduos RCD se enquadra no Nível 02 da 

metodologia de Produção Mais Limpa, já citada anteriormente.  

A aquisição de um equipamento próprio, além de ter mais opções de granulometria, por 

se tratar de um equipamento mais completo, seria que o mesmo poderia ser utilizado em outras obras 

da construtora e não somente na estudada, podendo aumentar a economia com o reaproveitamento 

deste resíduo, levando em conta que a geração média é de 14m³ mês, e se definido um local no 

canteiro de obras para armazenamento deste resíduo, o equipamento poderia ficar 2 meses em cada 

obra, atendendo assim não só a obra em estudo e atendendo também  a um dos critérios do Selo Casa 

Azul, e o mais importante, reaproveitando um resíduo de grande impacto ambiental, e deixando de 

utilizar matéria prima nova, podendo também a utilização dessa tecnologia ser utilizada para 

marketing ambiental da construtora. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo mostra vários benefícios para a construtora/ investidor que optar por utilizar 

ferramentas e metodologias ambientais. As mesmas conseguem trazer benefícios econômicos além do 

proposto beneficio ambiental.  

Algumas melhorias ambientais se mostram acessíveis para aplicabilidade imediata com 

possível retorno financeiro para o investido, tais como a implantação de reutilização dos resíduos RCD 

para utilização em pavimentação.  

Com a implementação de melhorias ambientais, visando a eficiência energética do 

edifício pós-obra, a empresa teria como vantagens, a utilização dessas benfeitorias como marketing e 

já estaria também melhor adequada caso tenha interesse em aderir a algum selo ambiental do ramo, 

sendo um diferencial de venda e um possível aumento da satisfação dos clientes com relação as 

características do produto e benefícios econômicos, por estarem adquirindo habitações adequadas às 

necessidades atuais e futuras e com isso tendo uma redução do custo de manutenção e adaptação da 

habitação. 
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