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RESUMO – O alto índice de geração de Resíduos da Construção e Demolição (RCD) tem 

preocupado a sociedade atual, aimplantação de usinas de beneficiamento de RCD é alternativa 

eficiente para destinação adequada desses resíduos. Diante disso este trabalho apresenta valores de 

investimento e capacidade de produção de 6 usinas, sendo 3 brasileiras e 3 estrangeiras, a partir de 

dados coletados embusca eletrônica, que apresentou um investimento médio de R$1,9 milhõesno 

Brasil e de R$16milhões nos outros países, com capacidade produtiva variando entre 5 e 82 t/mês. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Pinto (Aput SIMONI et al, 2015) “no Brasil há uma geração de entulho de 0,9 t/m
2
 

construído, cada habitante gera cerca de 0,52 t/ano de entulho que representam de 54% a 61% da 

massa total de resíduos sólidos urbanos”. Do total de RCD gerado nos municípios, sabe-se que parte 

é disposto irregularmente, em São Paulo, por exemplo, a estimativa do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA e do Departamento de Limpeza Urbana é de que cerca de 81% dos RCD 

gerados são despejados irregularmente (VIVEIROS aput FUKUROZAKI e SEO, 2004). 

As usinas de beneficiamento RCD, que transformam entulho (classe A) em agregados 

reciclados, têm sido apresentadas como alternativa adequada para o destino dos resíduos da 

construção e demolição, auxiliando no combate aos descartes irregulares e suas consequências 

negativas, e ainda contribuindo para a minimização do uso de recursos naturais.  

Dada a relevância das usinas de beneficiamento para a limpeza pública dos municípios, 

torna-se fundamental conhecer todos os seus quesitos, a iniciar pelos custos de implantação, que 

poder ser fator orientativo para novos investimentos e, consequentemente, contribuir para o 

aquecimento desse mercado. 

Este trabalho consiste em pesquisa eletrônica de algumas usinas de beneficiamento em 

funcionamento, as informações de investimento e capacidade instalada permitiram a compilação 
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dos seguintes dados: as usinas apresentaram um investimento médio de R$1,9 milhões no Brasil e 

de R$16milhões nos outros países, com capacidade produtiva variando entre 5 e 82 t/mês. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Para o desenvolvimento do presente trabalho foi realizada busca de usinas de 

beneficiamento de RCD e dados referentes ao investimento e capacidade de produção dessas usinas. 

Na busca realizada foram encontradas 6 usinas que forneciam os dados pesquisados, sendo 3 

brasileiras e 3 estrangeiras. Em um primeiro momento, esses dados foram procurados em um dos 

produtos do Plano Metropolitano de Belo Horizonte de Gestão de Resíduos com Ênfase em RCC e 

RSS, documento intitulado “Benchmarking Referencial Nacional e Internacional dos Resíduos da 

Construção Civil e Volumosos (RCCV) da RMBH e Colar Metropolitano de Belo Horizonte”, por 

ser documento de conhecimento dos pesquisadores devido a sua qualidade e relevância. Também 

foi realizada busca eletrônica das áreas existentes e suas informações, nos sites das próprias 

empresas, reportagens e artigos que as referenciassem, em alguns casos entrou-se em contato com 

os empreendimentos em busca de dados não encontrados eletronicamente. 

Após a identificação dos dados das usinas, houve a atualização dos valores referentes ao 

investimento despendido inicialmente. Os valores que eram em moedas internacionais, foram 

convertidos em reais e todos os valores foram atualizados, utilizando-se como fator de correção o 

IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir das pesquisas realizadas foram selecionadas as usinas que disponibilizaram as 

informações sendo 3 áreas de destaque no Brasil, duas em São Paulo e uma no estado da Paraíba, e 

3 áreas no exterior, duas na Espanha e uma nos Estados Unidos, conforme pode ser visualizado na 

Figura 01 a seguir: 
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Figura 1 – Localização das usinas de beneficiamento de RCD’s 

 

As áreas em estudo foram escolhidas por terem sido as únicas que disponibilizam os dados 

necessários para o desenvolvimento da pesquisa em plataformas digitais (sites, artigos, 

reportagens). As informações coletadas a respeito das áreas escolhidas são apresentadas na Tabela 1 

que permite uma análise geral de investimento e capacidade das mesmas: 

 

Tabela 1. Usinas de reciclagem de entulho  

Empreendimento Localização 
Implantação 

(ano) 

Investimento 

(R$) 

Investimento 

Corrigido 
(1) 

(R$) 

Capacidade 

Instalada 

(t/mês)
(2)

 

Relação 

Inv./ Cap.
 

(3)
 

Usiben 
João Pessoa – 

PB 
2007 494.600,00 884.259,78 4.160 17,71 

Usina de Reciclagem 

de Entulho – URE 
Osasco – SP 2009 2.321.567,00 3.751.998,19 5.200 60,13 

Usina de Reciclagem 

de Entulho 
Cacondé – SP 2013 750.000,00 973.349,63 7.488 10,83 

Planta de 

Recuperação de 

Material de RCCV 

Jacksonville - 

EUA 
2013 6.673.743,00 8.661.180,33 13.000 55,52 

Planta para o 

Tratamento de 

RC&D 

Ilha de Palma 

Espanha 
2007 1.104.764,70 1.975.129,37 31.200 5,28 

Planta para o 

Tratamento de 

RC&D 

Argandadel 

Rey - Espanha 
2008 21.399.786,00 36.626.570,47 37.500 81,39 

Fonte: 
(1) 

Calculado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, considerando o período da correção do mês de 

janeiro do ano de início de operação até Maio/16.  
(2)

 Para o cálculo da capacidade considerou-se a densidade dos RCD como sendo 1m
3
 correspondente a 1,2 t; e o 

funcionamento das usinas por 8 horas diárias durante 26 dias mensais. 
(3)

 Relação entre investimento (total) e capacidade instalada (anual), visando gerar índice comparativo entre as unidades 

de beneficiamento de RCD. 
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Como pode ser visualizado na Tabela 1, as usinas em questão tiveram o início de operação 

num período relativamente recente, entre 2007 e 2013, observa-se ainda que,foram selecionadas 

duas áreas do estado de São Paulo, o que pode ser justificado pelo maior desenvolvimento dessa 

região no Brasil, e também duas áreas na Espanha “considerada um dos países de referência no 

mundo no que se refere às experiências com plantas de reciclagem de RCCV, fato que pode ser 

constatado com a grande variedade de exemplos deste país”(BLASCO, 2015). 

No que diz respeito aos investimentos necessários para a implantação das usinas, estes se 

mostraram muito diversificado, variando entre R$884.259,78 e R$36.626.570,00, variação essa que 

pode estar relacionada às tecnologias, equipamentos e modelo de negócios empregados em cada 

usina. Em média, o investimento em usinas foi de cerca de R$1,9 milhões no Brasil, enquanto que 

no exterior, foi de cerca de R$16milhões, demonstrando que em relação à Espanha e EUA, no 

Brasil o investimento nesse setor ainda é baixo. 

 Sobral (2012) fez um estudo de caso da usina Usiben no qual calculou o Tempo de Retorno 

do Capital - TRC (Payback), e concluiu que o mesmo ocorreu em 2,71 anos, comprovando a 

viabilidade econômica da usina mesmo com o alto investimento. Manfrinato, et al. (2008), afirmam 

que a economia na aquisição de área para aterro, somado à venda total do agregado reciclado, o que 

acontece principalmente em áreas com parcerias públicas, utilizando área e funcionários cedidos 

pela prefeitura, garante a viabilidade econômica desse tipo de projeto. 

 Considerando a relação entre o valor investido e a capacidade instalada de processamento 

anual, verifica-se que não há padrão e/ou escalonamento, não sendo identificado, com os dados 

apresentados, ganho de escala, como era de se esperar, esse fato pode estar relacionado à diferença 

entre o tipo de investimento de cada unidade, as quais podem empregar tecnologias distintas e 

apresentarem modelos de negócios diferentes. A análise mais profunda demandaria dessas 

informações, as quais não foram disponibilizadas pelos empreendimentos nas fontes pesquisadas.  

 

CONCLUSÕES 

As usinas pesquisadas tiveram início num período recente, podendo indicar que mesmo em 

outros países esse tipo de atividade ainda está em desenvolvimento, os valores de investimento para 

esse tipo de atividade podem ter alta variação, e conforme apresentado essa variação se justifica por 

fatores que vão além da capacidade produtiva, as tecnologias aplicadas podem ser o principal 

motivo da variação do investimento, porém é uma informação não disponibilizada pelas usinas.  

Portanto, o valor investido não deve ser considerado como único parâmetro para 

planejamento de usinas de reciclagem de entulho, é de suma importância a escolha adequada da 
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tecnologia, equipamentos e modelo de negócio a serem empregados, fatores que influenciarão 

diretamente no resultado do empreendimento. 
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