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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 uma 
mineração urbana que transforma resíduos da construção e demolição (RCD) em 
agregados reciclados. Uma das etapas mais importantes desta atividade é a separação 
dos resíduos na origem da geração dos mesmos, pois as propriedades dos agregados 
reciclados, assim obtidos, assemelham-se às propriedades dos agregados naturais. 
Somente a demolição seletiva proporciona a separação por fase dos resíduos. 
Entretanto, a demolição tradicional, por uma questão de custos e de um mercado de 
reciclados ainda incipiente, permanece como a prática mais empregada para recuperar 
o espaço construído. O objeto do artigo é avaliar o ciclo de vida de uma demolição 
seletiva e gestão dos resíduos de três prédios no Rio de Janeiro. Foi acompanhada a 
demolição seletiva de um conjunto de três prédios no bairro de Copacabana. Utilizando 
a metodologia ISO 14040, os dados extraídos foram modelados para verificar a 
destinação de resíduos para reciclagem, aterro e reuso. Para a medição da dimensão e 
da quantificação do tipo de material utilizados nos prédios demolidos foi utilizado o 
software REVIT.O método de avaliação dos impactos foi o ReCiPev1.08 e o software 
empregue para o tratamento dos dados foi o GaBi. Os resultados do estudo mostraram 
que 2 % dos resíduos foram destinados para o reuso, 77 % para a reciclagem e 9% 
para os aterros sanitários. O estudo evidenciou que o maior impacto está associado à 
categoria depleção de combustíveis fosseis, seguido da toxidade humana e mudanças 
climáticas, devido ao consumo de Diesel para o transporte dos agregados. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Resíduos da Construção e Demolição (RCD); Agregados 
reciclados, Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) 

 
ABSTRACT 

 
The construction industry is intensive in the use of mineral resources. The recovery of 
these materials after the life of the buildings and the infrastructure of the cities is an 
urban mining that transforms construction and demolition waste (CDW) into rec ycled 
aggregates. One of the most important steps of this activity is the separation of the 
residues at the origin of the same, because the properties of the recycled aggregates 
thus obtained resemble the properties of the natural aggregates. Only the selective 
demolition provides the phase separation of the residues. However, the traditional 
demolition due to costs and a still incipient recycling market remains the most used 
practice to recover the built space. The objective of the article is to evaluate t he life 
cycle of a semi-selective demolition and waste management of three buildings in Rio de 
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Janeiro. It was accompanied by the semi-selective demolition of a set of three buildings 
in the neighborhood of Copacabana. Using the methodology ISO 14040, the data 
extracted were modeled to verify the destination of waste for recycling, landfill and 
reuse. The REVIT software was used to measure the size and quantification of the type 
of material used in demolished buildings. The method of evaluation of the impac ts was 
the ReCiPe v1.08 and the software used for the treatment of the data was the GaBi. 
The results of the study showed that 2% of waste was destined for reuse, 77% for 
recycling and 9% for landfills. The study showed that the greatest impact is associat ed 
with the category of fossil fuel depletion, followed by human toxicity and climatic 
changes, due to the consumption of diesel for transportation of the aggregates. 

 
KEYWORDS: Construction and Demolition Waste (CDW); Recycled Aggregates, Life 
Cycle Assessment (LCA) 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
A construção civil é uma das atividades que mais consome matéria prima natural não 
renovável, principalmente de origem mineral, além de apresentar aproximadamente de 
20 a 30% da taxa de geração de poluentes através das operações de construção, 
reforma e demolição. (Shan Chung e Lo,2003). Consequentemente, este tipo de 
resíduos tem recibido grande interesse na formulação de políticas públicas devido aos 
impactos ambientais causados pela sua gestão indevida. 
Segundo Lima (2013) a recuperação destes materiais após a vida útil dos prédios e da 
infraestrutura das cidades é um estímulo à 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. A demolição e a coleta 
seletiva maximizam o reaproveitamento dos resíduos gerados da construção e 
demolição (RCD), seja para reutilização ou para reciclagem, tendo em vista a sua 
máxima valorização (Couto, 2006). Sendo assim, tal prática torna-se importante na 
indústria da construção para a produção de agregados reciclados de melhor qualidade 
e, portanto, competitivos aos de origem natural. No Brasil a maior parte das  
demolições são feitas da forma tradicional, a qual é vista como um processo que 
compromete, na origem, a viabilidade de reaproveitar os materiais que compõem a 
construção, pois esta mistura compulsoriamente os resíduos (Trankler, et al 1996). 
De acordo com Da Costa (2007) as cidades brasileras de médio e grande porte 
apresentam uma produção média anual de resíduos da construção e demolição (RCD) 
de 500 kg/habitante. Considerando que, pelo IBGE, o país possuía em 2014 perto de 
202.033.670 de habitantes e que a massa unitária do RCD é de 1200 kg/m³, estima-se 
que a geração anual de RCD seja de 84.180.696 m³, o que representa 40 a 70% da 
massa total dos resíduos sólidos urbanos. Segundo ABRECON (2015), em algumas 
cidades este material ainda é depositado em aterros sanitários. 
Para fazer uma análise, tanto dos impactos ambientais quanto do consumo energético 
desse setor, vários estudos têm abordado a metodologia de Avaliação de Ciclo de Vida 
(ACV) para dimensionar os impactos ambientais gerados na vida útil de uma 
construção (Blengini, 2009). A ACV é normatizada internacionalmente pela 
Organização Internacional para Padronização (ISO) nas ISO 14040 e 14044. Estas 
foram adaptadas pelo Brasil em 2009  e são consideradas  uma ferramenta importante 
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para avaliação ambiental baseada no ciclo de vida de um produto ou processo (Zocche 
et al., 2014; ABNT et al., 2009). 
Adalberth (1997) avaliou o ciclo de vida de quatro edifícios na Suíça e obteve, como 
resultados, que cerca de 70 a 90% do total dos impactos ambientais ocorrem durante a 
sua fase de uso, estipulada como de 50 anos para o referido estudo. Na mesma linha 
de estudo, Citherlet e Defaux (2007) fizeram a ACV de três casas na Suíça e 
concluiram que os impactos ambientais poderiam ser significativamente reduzidos 
através da utilização de diferentes fontes de energia renováveis durante a sua 
respectiva fase de uso. Enquanto que Mercante et al. (2012) avaliaram o ciclo de vida 
do sistema de gestão dos RCD no caso espanhol e evidenciaram que as etapas de 
transporte, triagem e disposição contribuem significativamente nos impactos ambiental 
das instalações de tratamento de RCD. Os autores concluíram que os impactos 
ambientais poderiam ser reduzidos com uma separação seletiva na fonte, evitando a 
fase de separação nas instalações de reciclagem. 
Dentro deste contexto, o objetivo do trabalho é avaliar o ciclo de vida da demolição e a 
gestão dos resíduos após a vida útil de três prédios no Rio de Janeiro. Para Avaliação 
do Impacto do Ciclo de Vida (AICV) o metodo de avaliação utilizada foi a ReCiPe v1.08 
desenvolvida por RIVM, Radboud University, CML e Pré Consultants, tal metodo divide 
os impactos ambientais em 3 categorias de danos: Saúde Humana, Ecossistema e 
Recursos Naturais (Goedkoop et al., 2008). 

 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Afim de determinar os impactos ambientais causados ao longo desse processo, foi 
desenvolvido o estudo utilizando como base a metodologia das principais normas ISO 
14040 sobre Avaliação do Ciclo de Vida - ACV, sendo as 4 fases desta: 1) definição de 
objetivo e escopo, para determinar a intenção de aplicação, o público alvo e a 
justificativa de condução de cada processo, bem como os limites do sistema da 
avaliação em questão; 2) análise do inventário do ciclo de vida, para a quantificação 
das entradas e saídas de materiais e/ou energia que são necessários para as várias 
etapas do processo e os seus resultados correspondentes; 3) avaliação dos resultados 
da ACV e seus impactos sobre diferentes parâmetros ambientais para obter uma 
aproximação quantitativa dos impactos ambientais; 4) interpretação para avaliar e 
resumir os resultados obtidos a partir dos três primeiros passos a fim de se chegar a 
uma conclusão significativa, bem como determinar as lacunas no estudo (Vahidi & 
Zhao, 2016). 

 
2.1 Definições do escopo 

 
De acordo com Blengini (2009), avaliar os impactos dos estudos de ACV de edificação, 
demolição e destinação de resíduos devem ser analisados nas fases de pré-uso, uso e 
pós-uso. O presente estudo fez o acompanhamento da fase de pós uso, da demolição 
do ex-bingo e dos prédios adjacentes, desde o cronograma de demolição até a 
destinação final dos resíduos apresetanda em destaque na Figura 1. 
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Figura 1. Delimitação do Sistema 

 
Para a Análise do inventário de Ciclo de Vida (AICV) a equipe do Centro de Tecnologia 
Mineral acompanhou a demolição que durou 85 dias, com uma carga horária diária 
mínima de 10 horas de trabalho, incluindo fins de semana. 
A partir deste modelo se delimitaram o escopo desta ACV conforme os resultados da 
visita técnica. Nesta etapa, alguns limites foram demarcados para obter um inventário 
que satisfizesse os requisitos de um estudo empírico. 
A unidade funcional definida para o estudo é de 1 tonelada (uma tonelada) de resíduos 
provenientes da demolição de três prédios entregues a sua destinação final: aterro, 
planta de reciclagem, ou planta de distribuição de matérias para reuso. A fronteira 
geográfica do estudo compreende o limite da fonte dos materiais demolidos em 
Copacabana até a entrega dos produtos nas plantas de reciclagem e reuso e/ou o 
aterro. 

 
2.1.1 Modelagem do Sistema 

 
Empregou-se para a AICV, o software Revit 2013 da Autodesk, visto que o 
levantamento de dados necessários à fase de pré-uso do projeto original não foi 
disponibilizado. A escolha do Revit deve-se ao fato deste software fazer modelos 3D 
em metodologia Building Information Modeling (BIM) ou Modelagem da Informação da 
Construção (MIC), onde um modelo 3D BIM representa os objetos do mundo real como 
objetos tridimensionais permitindo, portanto, a conexão de relações espaciais entre os 
componentes de um modelo 3D e uma lógica de cruzamento de dados que facilite a 
extração da informação do modelo, conforme mostrado a Figura 2. 

 

Figura 2. Modelo 3D BIM 
 
Após dimencionar e quantificar as estruturas dos predio no REVIT foram inseridos os 
dados  no sofware  de ACV Gabi  para a  modelagem  do sistema,  sendo  estes dados 
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volumétricos de cada material utilizado como parte do inventário do ciclo de vida (ICV) 
das entradas de materiais obtidos como fonte para a unidade funcional definida de 1 
tonelada de resíduos da construção e demolição (RCD). 
A representação esquemática da modelagem do sistema de demolição é apresentada 
na Figura 3, seus fluxos intermediários (concreto, argamassa, cerâmica, tijolo, aço, 
arames, gesso, plástico, madeira, vidro, alumínio, cobre), seus fluxos auxiliares (diesel 
e transporte), e as saídas de emissões atmosféricas, efluentes líquidos e resíduos 
sólidos. 
Na modelagem, criaram-se três subsistemas: Desmonte/Demolição; Separação do 
material demolido; Transporte e a Distribuição. A demolição dos três prédios começou 
com o desmonte manual utilizando mão de obra especializada, posteriormente foi feita 
a demolição destrutiva com equipamentos, a seguir o gerenciamento dos resíduos, ou 
seja separação, classificação e quantificação e finalmente sua destinação. Esses 
resíduos foram destinados a usina de reciclagem, empresas de venda de material de 
reuso e os resíduos inertes foram destinados para o aterro. 

 

Figura 3. Sistema de demolição do estudo de caso. 
 
2.2 Método de Avaliação de Impactos do Ciclo de Vida 

 
A metodologia de avaliação de impacto ambiental ReCiPe v1.08, contida no software 
GaBi, será utilizada para avaliar os dados do inventário. Nessa metodologia, são 
utilizadas as categorias de impactos ambientais associadas às três categorias de 
danos: Categoria de Danos à Saúde Humana; Categoria de Danos aos Ecossistemas e 
Categoria de Danos de Consumo de Recursos 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1 Análises de inventário de Ciclo de Vida 

 
A demolição foi realizada pelo método mecanizado com o uso de equipamentos e mão- 
de-obra especializada, dividida nas três etapas, uma para cada edificação. A Tabela 1 
apresenta as entradas da demolição. 
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Tabela 1. Inventário do ciclo de vida (ICV) das entradas de materiais obtidos como fonte para a 

produção de resíduos da construção e demolição (RCD) 
Materia prima para 

Demolição 
Unidade Peso 

Concreto, argamassa 
Cerâmica, tijolo 

t 4988,15 

Aço, arames t 157,71 
Gesso, plastico t 120,53 

Madeira (portas janelas e outros) t 48,88 
Vidro t 20 

Alumínio t 20,8 
Cobre t 44,5 

 
Após a demolição e separação, os resíduos foram realocados conforme a sua 
destinação. A massa mais significativa foi de resíduos de alvenaria, concreto e 
argamassas, com destaque para as estruturas de concreto, armadas ou não. A sucata 
metálica representava um grande valor agregado sendo então destinada as usinas de 
reciclagem, enquanto que a madeira, presente em portas ou janelas, foi reaproveitada 
e o vidro, reutilizado. Na Tabela 2 é apresentada a destinação dos principais resíduos 
da demolição, distância e consumo de diesel, respectivamente. 

 
Tabela 2. Transporte dos Resíduos da Demolição para produção de 1 tonelada de resíduos da 

construção e demolição (RCD). 
Origem Destinação Tipo de 

resíduos 
Distancia 
(Km) 

Médio de 
Transporte 

Consumo 
De Diesel(l) 

R. Francisco 
Otaviano, 35 
- 
Copacabana, 
Rio de 
Janeiro 

Usina de 
Reciclagem 

Entulho 
(90%), Aço 

57,3 Caminhão 79,9 

Reuso Madeira, 
Vidro, 
Cobre, 
Alumínio 

496,2 Caminhão 545 

 Aterro Gesso, Pla 
stico 

39,1 Caminhão 6,3 

 
Cabe destacar que se considerou para o consumo de recursos fósseis, o diesel 
brasileiro no banco de dados do Gabi. Os resultados do estudo mostraram que 2 % dos 
resíduos foram destinados para o reuso, 77 % para a reciclagem e 9% para os aterros 
sanitários. 

 
3.2 Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida 

 
Uma vez em posse do inventário, pode-se prosseguir com a Avaliação de Impacto de 
Ciclo de Vida (AICV) do sistema em estudo, analisando todas as entradas e saídas do 
sistema para classificá-las em diferentes categorias de impacto que reflitam o perfil 
ambiental da produção de 1 tonelada de resíduos da construção e demolição (RCD). A 
Tabela 3 mostra os resultados da AICV através da metodologia ReCiPe v1.08. 
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Tabela 3. Resultados da AICV Demolição para produção de 1 tonelada de resíduos da construção 
e demolição (RCD) pela metodologia ReCipe v1.08 

Categorias de 
Danos Categorias de Impacto Unidade Total % 

 Mudanças Climáticas DALY 1,61 11,3% 

 
Saúde 

Humana 

Depleção da Camada de 
Ozônio 

 
DALY 

 
8,32e-9 

 

Toxicidade Humana DALY 12,3 86,4% 
Formação Fotoquímica DALY 0,00132  

 Material Particulado DALY 0,313 2,2% 
 RadiaçãoIonizante DALY 2,665E-5  
 Mudanças Climáticas para os 

Ecossistemas 
 
espécies.ano 

 
0,0829 

 
40,2% 

 AcidificaçãoTerrestre espécies.ano 0,00063 0,3% 
 Eutrofização da Água espécies.ano 5,39E-5  
 EcotoxicidadeTerrestre espécies.ano 0,00015  
Ecossistemas Ecotoxicidade da Água espécies.ano 2,17E-5  

 EcotoxicidadeMarinha espécies.ano 0,00806 3,9% 
 Ocupação da Terra Agrícola espécies.ano 0,114 55,3% 
 Ocupação da Terra Urbana espécies.ano x  
 Transformação da Terra 

Natural 
 
espécies.ano 

 
x 

 

 
Consumo de 

Recursos 

Depleção de 
RecursosMinerais 

 
$ 

 
0,0108 

 
11,3% 

Depleção de 
CombustíveisFósseis 

   
 $ 19,2 99,9% 

 
Pode-se observar que, para os impactos da categoria de danos “Saúde Humana” (em 
DALY), os mais impactantes são: Toxicidade humana (86,4%), seguida de Mudanças 
Climáticas (11,3%) e Material Particulado (2,2%). Para a categoria de danos 
“Ecossistemas” (em espécies.ano), o principal impacto é o de Ocupação da Terra 
Agrícola (55,3%), seguida de Mudanças Climáticas para os Ecossistemas (40,2%); e 
finalmente, para a categoria de danos “Consumo de Recursos” (em $), o impacto à 
Depleção de Combustíveis Fósseis (99,9%). 
Os resultados dessa AICV também podem ser avaliados com relação à contribuição de 
cada processo nas diferentes categorias de impactos ambientais. A Figura 5 apresenta 
essas contribuições na forma de um gráfico de barras. 

 
 
4 CONCLUSÃO 

 
Neste trabalho, avaliou-se o ciclo de vida de uma demolição seletiva e a gestão dos 
resíduos de três prédios no bairro de Copacabana, Rio de Janeiro. Os resultados do 
inventário do ciclo de vida mostraram o consumo de quantidades significativas de 
diesel, a qual foi influenciada pela distancia percorrida desde a fonte até a sua 
destinação de reuso, reciclagem ou aterro. Além disso, a AICV através da metodologia 
ReCiPe demonstrou que as categorias de impactos ambientais mais relevantes são 
depleção de combustíveis fosseis, seguido toxidade humana e mudanças climáticas . 
Trabalhos  futuros  e políticas  que invistam  em  estudos  aprofundados  a respeito da 
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viabilidade técnico-econômica sobre como lidar com os resíduos de construção e 
demolição civil no país são altamente recomendados. Desta forma, A ACV evidenciou 
a importância de incluir na avaliação o subsistema de transporte para avaliar o 
processo de reciclado do RCD como um todo. 
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