CONSTRUÇÃO CIVIL
INVESTIMENTO

OPORTUNIDADE

Fabricação
de concreto
permeável
DESCRIÇÃO

R$

50

mil

R$

60

mil

com capital de giro de cerca de 50% do
investimento inicial

A fabricação e a aplicação de acabamentos de concreto permeável são
alternativas para aumentar a capacidade de infiltração de água em áreas
submetidas a cargas reduzidas, tais como calçadas, ciclovias, quadras
poliesportivas e estacionamentos. A diferença deste tipo de concreto do
convencional é a quantidade de vazios - ou poros, que permitem a passagem da água e reduzem o impacto sobre a drenagem urbana. O concreto permeável é, portanto, uma alternativa construtiva contemporânea e
sustentável em vários aspectos. Os elementos de concreto são concebidos com um design que permite encaixes, podendo ser feitos a partir de
matéria-prima de descarte (restos de usinas siderúrgicas e petroquímicas), uma vez agregados a areia, água e cimento, trazendo para a obra
uma economia de 20% a 40% em relação ao sistema construtivo tradicional. Além de potencialmente reduzir custos, o concreto permeável é
melhor para o meio ambiente, dialogando com uma demanda crescente
por produtos que tragam benefícios para além de econômicos.

ESTRUTURA
Área de 500m² que inclui recepção e armazenagem de matéria-prima,
mistura, moldes/prensagem/cura, estoque de produtos acabados, além
de um escritório com área administrativa e um espaço para receber os
clientes. É importante escolher uma localização prevendo o acesso de veículos utilitários para a entrada de insumos e a saída do produto acabado.
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Quatro funcionários de produção (um na área administrativa, dois em
serviços gerais e um na área comercial) e um responsável pelos contatos
comerciais, que pode ser o próprio empreendedor.

EQUIPAMENTOS
Betoneira, prensa, pás, enxadas, carrinho de mão e materiais de escritório (computador, impressora, infraestrutura lógica, mesas, cadeiras etc),
além de um veículo utilitário.

