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RESUMO 
 
O setor da construção civil é intensivo no uso de recursos minerais. A recuperação 
destes materiais após a vida útil dos prédios e da infraestrutura das cidades é um 
aspecto da mineração urbana que transforma resíduos da construção e demolição 
(RCD) em agregados reciclados. Uma das etapas mais importantes desta mineração 
é a separação dos resíduos na fonte de produção, sendo viável somente com a 
demolição seletiva do bem construído. Os resíduos separados na origem 
proporcionam a produção de agregados reciclados de qualidade próxima aos 
naturais. Nesse contexto, a demolição seletiva consiste em uma engenharia reversa 
da construção civil ao proporcionar esta separação dos resíduos. Devido aos custos 
associados a esta prática e ao incipiente mercado de agregados reciclados este 
método é pouco empregado no Brasil. Este trabalho buscou através da aplicação de 
um estudo de caso de uma demolição seletiva de três prédios em um bairro da Zona 
Sul do município do Rio de Janeiro, avaliar com uso de modelos dinâmicos o 
impacto desta metodologia no plano de gerenciamento de resíduos da cidade. 
Cenários foram simulados a partir do tipo de demolição e da maturidade da indústria 
de agregados reciclados e fatores como relação custo-benefício, impacto ao meio 
ambiente, quantidade de subsídios para usinas de reciclagem foram avaliados. 
Como resultado percebe-se que a demolição seletiva, apesar de mais cara que a 
convencional, quando é realizada em indústrias maduras, possui melhores índices 
ambientais e econômicos para toda a cadeia da construção e a indústria de 
reciclagem, intensificando o desempenho sustentável e financeiro desse segmento 
nas cidades. 
 
PALAVRAS-CHAVE: resíduo de construção e demolição (RCD); reciclagem; 
demolição seletiva; sistemas dinâmicos; políticas públicas. 
 
ABSTRACT 
 
The buildings construction sector is intensive in the use of mineral resources. 
Recovery of these materials after the service life of buildings and infrastructure of 
cities is an aspect of urban mining that turns waste from construction and demolition 
(RCD) in recycled aggregates. One of the most important steps in this mining is the 
separation of waste at source of production, being feasible only with the selective 
demolition of well built. The waste separated at source provides the production of 
recycled aggregates of quality close to natural. In this context, selective demolition is 
to reverse engineer the building to provide this separation of waste. Because of the 
method is costs associated with this practice and to incipient recycled aggregates 
market this not used in Brazil. This study aimed, through the application of a case 
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study of a selective demolition of three buildings in a neighborhood of the South Zone 
of the city of Rio de Janeiro, evaluate use of dynamic models the impact of this 
methodology in the city's waste management plan. Scenarios were simulated from 
the type of demolition and maturity of the market and factors such as cost-
effectiveness, environmental impact, and amount of subsidies for recycling plants 
were evaluated. As a result it can be seen that selective demolition, although more 
expensive than conventional, when performed in mature markets, have better 
environmental and economic indices for the whole chain of construction and the 
recycling market by increasing sustainable and financial performance of this segment 
in cities. 
 

KEYWORDS: construction demolition waste; recycling; selective demolition; dynamic 
system; public police.  



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O gerenciamento dos resíduos de construção e demolição (RCD) nas cidades 
assume cada vez mais importância na formulação de políticas públicas visando a 
redução do consumo de recursos não renováveis do planeta. A construção civil é 
uma das atividades que mais consome matéria prima natural não renovável e uma 
das que mais gera resíduo através das operações de construção, reforma e 
demolição. 
 
Com o crescimento contínuo e irreversível da população urbana através do processo 
de urbanização, bem como as crescentes restrições ambientais, resultou no 
aumento de preço dos agregados naturais, principalmente no tocante ao custo do 
transporte deste insumo para os centros urbanos, onde são utilizados.  
 
A resolução No307 de julho de 2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA) estabeleceu diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 
entulhos, visando destinar o maior volume possível de resíduos à reciclagem e a 
reutilização. Além disso, com a Lei 12.305/2010 que define a Política Nacional dos 
Resíduos Sólidos, a reciclagem tornou-se inevitável, pois com a instituição do 
princípio do poluidor-pagador a indústria da construção civil é responsável pela 
destinação dos seus resíduos, fortalecendo a comercialização e emprego de 
agregados reciclados nas obras. Neste ambiente as empresas e instituições 
pesquisam alternativas para minimização desses custos através do 
reaproveitamento de materiais da construção, aplicando a logística reversa e 
reciclagem de RCD.  
 
Um dos fatores que determinam a qualidade do material reciclado para a construção 
é seu nível de homogeneidade, ou seja, quanto mais segregado e limpo estiver, 
melhores serão as propriedades físicas do produto final, havendo mais opções para 
seu reaproveitamento.  
 
A demolição tradicional é vista como um processo que compromete, na origem, a 
viabilidade de reaproveitar os materiais que compõem a construção, porque mistura 
compulsoriamente os resíduos. A demolição seletiva surge como alternativa de 
solução para maximizar o reaproveitamento dos resíduos gerados da construção e 
demolição (RCD). RCD é um processo que se caracteriza pelo desmantelamento 
cuidadoso visando à recuperação de materiais e componentes da construção, seja 
para reutilização ou reciclagem, tendo em vista a sua máxima valorização(COUTO, 
COUTO e CARDOSO, 2006). 
  
Modelos dinâmicos são usados para monitoramento e visualização sistêmica de 
processos(FORRESTER, 1958) e tem aplicabilidade no estudo da cadeia de 
gerenciamento de resíduos da construção civil, na mineração e na tomada de 
decisões de políticas públicas. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é avaliar 
dinamicamente os impactos tanto financeiros quanto socioambientais da 
implantação da demolição seletiva no mercado de reciclagem de RCD no município 
do Rio de Janeiro. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

O caso estudado foi a demolição seletiva de três edifícios na região de Copacabana 
no município do Rio de Janeiro. Foram coletados dados de custos, divididos em 
custos com alocação de mão de obra e custos com equipamentos, seja com locação 
ou utilização de equipamentos e combustíveis. O processo ocorreu em um prazo de 
quatro meses. Foram utilizadas quatro escavadeiras, marteletes pneumáticos, 
maçaricos de corte, caminhões basculantes, caminhão munck, veículos de apoio e 
gerador de energia. Como mão de obra havia um engenheiro de demolição, mestre 
de demolição, mão de obra qualificada para remoção de janelas e parte elétrica, e 
mão de obra não especializada. Segundo levantamento, foram coletados 5.950 m³ 
de concreto e material cerâmico. Teve um custo total de R$843.788,57, dentre os 
quais 17% foi com mão de obra R$140.400,00 e 83% R$703.388,57 com 
equipamentos e energia. Com esse valor tem-se um custo unitário de demolição ou 
separação de R$89,00 por tonelada coletada. 
 
Os dados coletados foram empregados em modelagem dinâmica utilizando o 
software i-Think. O modelo dinâmico foi desenvolvido, baseado e adaptado de 
(LIMA, 2013) e aplicado a uma região da Zona Sul do Rio de Janeiro, formada por 
bairros com os mesmos padrões construtivos do caso estudado, somando 400mil 
habitantes. O modelo é fundamentado em sistemas dinâmicos onde se avaliaram os 
impactos das inter-relações de variáveis como fluxos e estoques de resíduos. O 
modelo utilizado nesse estudo de caso é mostrado na Figura 1. 
 
Foram acrescentadas três variáveis ao modelo original, cujas interações serão 
apresentadas a seguir: 
 

 Qualidade da separação; 

 Maturidade da indústria de agregados reciclados; 

 Impacto positivo ao meio ambiente. 
 

A variável “qualidade da separação” está diretamente relacionada ao custo de 
separação. Para uma mesma edificação, com volumes de concreto equivalentes, a 
qualidade do material separado será maior, conforme melhor for a técnica 
empregada na separação, com custos mais elevados, devido principalmente ao 
emprego de mão de obra qualificada e utilização de equipamentos em um prazo 
maior. Isto é, à proporção que a mão de obra seja qualificada for o processo de 
separação, como no caso de uma demolição seletiva, melhor será a qualidade final 
do resíduo gerado(NUNES, 2004). 
 



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

 

 
Figura 1. Modelagem do estudo.  
Fonte: Adaptado (LIMA, 2013). 

 
Sabe-se que quanto melhor essa separação ou quanto mais uniforme for a 
composição do resíduo final do processo de demolição, menos é perdido no valor de 
revenda, ou maior será o valor agregado final. Essa variável por sua vez impactará 
tanto a quantidade de resíduo sendo reutilizado e reciclado, como também o preço 
que esse serão revendido, pois terão melhor uniformidade final, como mostrado no 
modelo e representado nas equações.  
 
Em entrevistas as empresas demolidoras, o preço de revenda após a demolição 
seletiva tem um acréscimo médio de 20% do valor em comparação ao caso onde é 
feita demolição tradicional.  
 
A variável de “maturidade da indústria” de reciclado é definida como o grau de 
aceitação dos materiais reciclados da indústria em questão. Atualmente no Brasil 
esse é um parâmetro fundamental pouco considerado nas avaliações de viabilidade 
econômica de usinas de reciclagem feitas de forma estática, e.g., se considera que 
todo o material reciclado será vendido mandatoriamente. Acontece que na prática 
isso não é verdade. Mesmo com mecanismos de divulgação e apoio de instituições 
para certificar os materiais reciclados, empresas privadas ainda receiam sua 
aplicabilidade e as usinas de reciclagem encontram dificuldade de fidelizar parceiros 
dispostos a comprar esses novos produtos, principalmente devido à variabilidade 
dos resultados de testes já realizados e a baixa confiabilidade no manuseio destes 
materiais reciclados. 
 
2.1. Premissas 
 
Para este estudo de caso foi considerado uma região extrapolada do caso estudado, 
configurado por nove bairros: Copacabana, Leme, Ipanema, Leblon, Gávea, Lagoa, 
Jardim Botânico, Urca e Botafogo. Somados, estes bairros possuem quase 400 mil 
habitantes (395.139) e 185mil domicílios segundo Censo 2010 (IBGE), com as 
seguintes características consideradas para o gerenciamento dos resíduos da 
região: 



Lima, F.M.R.S.; Lovon, G.; Oliveira, P.; Nocito, G.; Alvarado, L.M.T. 

 Região com 400mil habitantes, o que significa uma geração média de 200mil 

ton/ano de RCD; 

 Custo unitário de demolição tradicional: R$30,00/ton; 

 Custo unitário de demolição seletiva: R$90,00/ton; 

 Custo unitário de coleta do RCD descartado ilegalmente: R$250,00/ton 

(Comlurb-RJ); 

 Custo unitário de transporte, com as distâncias consideradas fixas em 30km: 

R$30,00/ton; 

 Taxa de entrada de caçambas na planta de reciclagem: R$10,00/ton; 

 Preço médio do agregado natural: R$40,00/ton; 

 Preço médio do agregado reutilizado: R$20,00/ton. 

 

O tipo de planta de reciclagem utilizada não é considerado relevante para esse 

modelo onde se avalia o mercado de forma genérica. Foram considerados: 

 

 Capacidade: 144.000 ton/ano;  

 Investimento inicial: R$5,5 milhões; 

 Custo Fixo anual: R$1,0milhão; 

 Custo unitário de processamento: R$9,00/ton. 
 
2.2. Cenários considerados 
 
Nesse estudo foram consideradas como input para o modelo duas variáveis: (i) tipo 
de metodologia de demolição, variando em dois níveis, tradicional ou seletiva; e (ii) a 
maturidade da indústria de agregados reciclados, variando em três níveis, 
emergente, maduro e transição do emergente para o maduro (transição crescente). 
A partir dessas variáveis, cinco cenários foram considerados. Apresentado na 
Tabela 1. 
 
Tabela 1. Cenários considerados para a simulação do modelo e evolução do gerenciamento de 

resíduos pela cidade. 

Cenário Tipo de Demolição 
Custo unitário 
de demolição 

Maturidade da indústria  
Nível de Maturidade 

(0-100) 

1 Tradicional R$30,00/t Emergente 40 
2 Seletiva R$90,00/t Emergente 40 
3 Tradicional R$30,00/t Maduro 100 
4 Seletiva R$90,00/t Maduro 100 

5 Transição crescente 
Linear 

(R$30->110) 
Transição 
crescente 

Modular 
(40->100) 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
3.1. Resultados 
 
A partir da alternância das variáveis de entrada, o modelo configurado simulou os 
cinco cenários onde foram avaliados quatro indicadores de desempenho: relação 
custo-benefício, custo total ao meio ambiente, espaço disponível para descarte e 
subsídio acumulado. 
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3.1.1. Relação custo-benefício  
 

Esta variável pondera os custos do gerenciamento dos RCD (de coleta legal e ilegal, 
transporte, processamento e descarte final) com os benefícios da reciclagem do 
RCD (economias, redução da ilegalidade, receitas geradas com a venda de 
reciclados e reutilizados). 
  
Pela análise da simulação abaixo percebemos que em um horizonte de 20 anos, 
todos os cenários apresentam relações positivas, ou seja, a reciclagem traz mais 
benefícios do que custos. O quinto cenário apresentou uma relação intermediária 
mais próxima dos melhores cenários. Um fator importante a considerar é que a 
maturidade da indústria apresentou um maior impacto positivo do que o tipo de 
demolição adotada considerando os benefícios para a sociedade. Em cenários com 
indústria madura tem-se relação mais positiva, onde o cenário quatro, com 
demolição seletiva em uma indústria madura, percebe-se uma pequena vantagem.  
 

 
Figura 2. Resultado da simulação da Relação Custo-Benefício considerando os 5 cenários 

avaliados. 

 

Quer dizer, ao considerar as alternativas de investimentos no setor de reciclagem 
em termos de política pública, é mais relevante incentivar empresas a usam 
agregados reciclados na produção do que fornecer incentivos a empresas 
demolidoras que operam demolição seletiva. Investir na conformação do mercado de 
demanda e oferta de agregados reciclados de quebra atrairá investidores 
interessados em demolir seletivamente.  
 
3.1.2. Custo total ao meio ambiente 
 
Este custo consiste exclusivamente nos gastos com a coleta de RCD descartados 
ilegalmente em estradas, rios e vielas espalhadas pela cidade. Considera-se que 
todo resíduo descartado ilegalmente será coletado. Dessa forma, quanto menos 
material descartado ilegalmente, menor será o custo ao meio ambiente. Como tanto 
o preço unitário de entrada nas usinas de reciclagem quanto a quantidade sendo 
reciclada influenciam na quantidade de descartes ilegais. Observe-se a Figura 4, o 
cenário que tem o melhor desempenho é o quatro. Devido à maturidade máxima a 
indústria com demolição seletiva, este apresenta o maior índice de reciclagem, que 
estimulará mais empresas a separarem e destinarem seus resíduos corretamente. 
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Figura 3. Evolução do Custo Total ao Meio Ambiente em cada cenário considerado. 

 
3.1.3. Espaço disponível para descarte em aterros 
 

Neste caso temos um espaço fictício limite para descarte final de resíduos. Isto é, na 
medida em que incrementa o volume de material que é reciclado ou reaproveitado 
no mercado, menor quantidade é destinada a aterros, que terão sua vida útil 
prolongada. Portanto é esperado também que o cenário quatro apresente o melhor 
desempenho, pois o índice de reaproveitamento e reciclagem é máximo. 
Apresentado na Figura 5. 
 

 
Figura 4. Evolução da ocupação de um espaço fictício fixo para descarte na cidade, em cada 

cenário. 

 

3.1.4. Subsídio acumulado para a empresa recicladora 
 
O subsídio é necessário quando os custos são maiores que as receitas, já 
descontados os investimentos de capital. O subsídio acumulado é a soma dos 
prejuízos que a empresa teve no mercado. Percebemos que só em uma indústria 
onde o nível de maturidade é máximo, em que haja maior consumo de fato dos 
agregados reciclados, que a demolição seletiva é viável. Portanto, esse cenário 
considera a maximização do volume de agregado reciclado gerado e ainda com 
melhor valor devido a maior intensidade da demolição seletiva e consequentemente 
melhor qualidade e maior preço de revenda.  
 
De fato esse é o cenário mais otimista, seguindo dos cenários dois e três, onde 
percebemos que o impacto financeiro da alternância dos fatores é indiferente. Ou 
seja, em um temos um valor agregado melhor, mas um volume baixo para pagar, já 
o outro compensa no volume, mesmo que tenha valores menores. Apresentado na 
Figura 5. 
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Figura 5. Quantidade de subsídio acumulada ao longo dos anos pela usina de reciclagem, para 

cada cenário. 

 
 
4. CONCLUSÕES  
 
O problema do gerenciamento de RCD foi apresentado com base em um modelo 
conhecido. Foram acrescentadas as variáveis qualidade da separação, a maturidade 
da indústria de reciclados e o impacto positivo ao meio ambiente. As simulações 
dinâmicas são ferramentas bastante utilizadas para gerar cenários futuros e 
fundamentar as tomadas de decisões do presente. Aplicou-se essa técnica com o 
software i-Think na avaliação do impacto da demolição seletiva no gerenciamento 
dos resíduos de construção com dados reais do processo em um bairro do Rio de 
Janeiro. 
  
Constatou-se que a demolição seletiva pode contribuir positivamente para o melhor 
reaproveitamento dos materiais, tornando as usinas de reciclagem mais rentáveis. 
Houve redução dos custos de transportes finais devido ao maior reaproveitamento 
dos resíduos. A maturidade plena da indústria e a qualidade da separação dos 
agregados são fatores importantes no sentido de fomentar o comércio de agregados 
reutilizados e reciclados, pois só a melhoria das vendas dos produtos da demolição 
é que viabilizará o negócio. 
  
As sugestões para a política pública para incrementar o mercado de agregados 
reciclados são: programas de incentivos fiscais como reduzir o imposto pago pelas 
empresas que contratam o serviço de demolição seletiva; aumentar o número das 
empresas que usam agregados reciclados com cursos na área da construção civil 
para treinar a mão de obra com este material; ampliar e difundir as normas técnicas 
em relação ao emprego dos agregados reciclados. 
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