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Introdução do Projeto CDWaste 

O CDWaste Manage VET tem como objetivo desenvolver um programa de formação online gratuito profissionais da 

construção civil, ao nível europeu, que queiram desenvolver as suas competências profissionais na gestão de resíduos de 

construção e demolição melhorando as suas oportunidades de emprego e progressão na carreira. 

O projeto procura construir um percurso de qualificação para os trabalhadores da gestão de RCD que visa todos os 

trabalhadores incluídos no EQF 3, 4 e 5. O percurso de formação que será criado irá satisfazer a formação de todos os 

trabalhadores do setor da construção civil que queiram melhorar e aprofundar os seus conhecimentos e competências em 

gestão de RCD. O projeto será estruturado em módulos que contêm unidades de formação com base em diferentes níveis 

EQF, permitindo aos trabalhadores com menos competências e experiência seguir os que têm o nível EQF 3, enquanto que 

um capataz/construtor ou um técnico poderá seguir unidades de formação com um nível mais elevado (EQF 4 e 5). Desta 

forma, seremos capazes de formar todos os trabalhadores da cadeia de resíduos de construção e demolição no setor da 

construção civil.    

O setor da construção requer um uso intensivo dos recursos naturais, gerando assim fortes impactos no território bem 

como um consequente empobrecimento progressivo das matérias-primas que são escassas. O problema pode ser 

parcialmente mitigado através da minimização da produção de resíduos, ou seja, da utilização racional e disciplinada dos 

materiais disponíveis e do incentivo à recuperação dos resíduos produzidos. 

Estes resíduos são gerados durante os vários processos de construção que um edifício atravessa ao longo das fases da sua 

vida: principalmente a construção, renovação e demolição.  

Este é o contexto do projeto CDWaste Manage VET, envolvendo os seguintes países: França, Grécia, Itália, Espanha e 

Portugal. 

 

Na sequência da informação recolhida através da 

investigação realizada entre a fase IO1 e ao longo da 

IO2, para poder fornecer uma metodologia sólida à 

conceção do programa de formação CDW Manage VET, 

procedemos à definição dos resultados de 

aprendizagem em termos de conhecimentos, aptidões e 

competências, de acordo com o QEQ. Será então 

estabelecida uma matriz de resultados de 

aprendizagem. 

Os inputs recolhidos tiveram em conta os seguintes itens:  

- O grupo-alvo da formação são trabalhadores da 

construção civil capazes ou interessados em adquirir 

uma qualificação de nível 5. Esta formação deve também 

permitir uma atualização das competências dos 

trabalhadores com um nível não inferior ao EQF 3.  
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Módulos de Formação 

Módulo 1. Legislação sobre resíduos e registos ambientais 

LU1 Regulamentação nacional e requisitos para a gestão de resíduos  

LU2 Regulamentação e requisitos nacionais para a gestão e reutilização de RCD 

 

Módulo 2. Gestão de resíduos no local 

LU1 As propriedades dos resíduos e a sua classificação 

LU2 Auditoria Pré-Demolição: aspetos quantitativos e qualitativos dos resíduos inertes  

LU3 Planeamento da gestão de resíduos no local 

LU4 Conformidade no local na gestão e reciclagem de RCD 

LU5 Demolição seletiva e recuperação de RCD 

 

Módulo 3. Gestão e Reciclagem de Resíduos de Construção e Demolição 

LU1 Atividades de tratamento de resíduos no local nos diferentes processos 

LU2 Requisitos e procedimentos para a reutilização e reciclagem no local de materiais inertes das atividades do CDWaste 

LU3 Plano seletivo de demolição e reciclagem: custos e benefícios 

 

Módulo 4. Materiais de construção LCA e sustentabilidade ambiental 

LU1 Danos ambientais causados pela não recuperação de resíduos por parte do CDWaste 

LU2 Objetivos e estratégias para uma zona de construção de baixo impacto ambiental 

LU3 Considerações económicas e sociais que devem ser feitas para a seleção de produtos sustentáveis 

LU4 Seleção de material através do método LCA 
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Módulo 1. Legislação sobre resíduos e registos ambientais 

1. Definição e objetivos do módulo 
O objetivo deste módulo de formação é ajudar o formando a adquirir os conhecimentos necessários para aplicar os 

regulamentos e normas nacionais e europeus em vigor nas atividades relacionadas com a gestão de RCD. 

A primeira unidade centrar-se-á na legislação nacional da gestão de resíduos, enfatizando os conhecimentos necessários 

para levar a cabo ações adequadas em relação à identificação e classificação de resíduos, bem como as medidas de 

segurança necessárias para cumprir os critérios ambientais de acordo com os regulamentos nacionais a este respeito.  

A segunda unidade concentrar-se-á na legislação nacional específica sobre RCD, enfatizando os conhecimentos necessários 

para levar a cabo ações adequadas no local em relação à identificação dos RCD, tais como medidas de segurança para 

cumprir os critérios ambientais estabelecidos pelos regulamentos nacionais a este respeito. 

A terceira unidade concentrar-se-á na regulamentação e normas europeias relativas à gestão e reutilização dos RCD, 

enfatizando os conhecimentos necessários para levar a cabo ações adequadas em relação à manutenção de registos 

ambientais. 

2. Tabela das unidades de aprendizagem: 

  

Módulo 1: Regulamentos aplicáveis 
à gestão de RCD e registos 

ambientais. 

Duração total: 8 horas 

Horas de Contacto: xx  
Horas de Prática: xx  
Horas de Estudo autónomo: xx  
Horas de Avaliação: xx  

Unidades do Módulo 1  

1. Unidade 1: Legislação e regulamentação nacional da gestão de resíduos (EQF 3) 
2. Unidade 2: Legislação e regulamentação nacional da gestão e reutilização de RCD (EQF 3) 
 

Distribuição das unidades de aprendizagem  

Unidade 1: Legislação e 
regulamentação nacional da gestão 
de resíduos 
 
Horas de Contacto: xx  
Horas de Prática: xx  
Horas de Estudo autónomo: xx  
Horas de Avaliação: xx 

Unidade 2: Legislação e regulamentação 
nacional da gestão e reutilização de RCD 

 

Horas de Contacto: xx  
Horas de Prática: xx  
Horas de Estudo autónomo: xx  
Horas de Avaliação: xx 

 

Suporte 

Aulas, Atividades; Visualização de vídeos; Simuladores; Aplicações. 

Avaliação 

 

3. Regulamentação nacional e requisitos para a gestão de resíduos 

 Unidade 1: Legislação e regulamentação nacional da gestão de resíduos 

Descrição geral 

Adquirir os conhecimentos necessários para aplicar os regulamentos nacionais existentes para levar a cabo 
atividades relacionadas com a gestão de resíduos. Conhecer a legislação em relação à identificação e classificação de 
resíduos, bem como em relação às medidas de segurança necessárias para cumprir os critérios ambientais 
estabelecidos pela regulamentação nacional e pelas autoridades locais. 

Resultados de Aprendizagem 

Após a conclusão bem-sucedida da unidade, o formando deverá: 

Conhecimento 
● Saber os principais regulamentos sobre caracterização e gestão de resíduos nos locais de 

construção.  
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● Saber as principais normas aplicáveis nos aterros e o seu funcionamento: instalações e 
processos básicos. 

● Saber os regulamentos de prevenção de riscos profissionais e ambientais envolvidos na 
gestão de resíduos. 

Capacidades 

● Efetuar operações básicas de caracterização e gestão de resíduos, cumprindo os 
regulamentos sobre reutilização, reciclagem ou depósitos em aterro.. 

● Efetuar as operações de carregamento e transporte de resíduos que podem ser aceites 
num depósito/armazém seguro, em conformidade com os regulamentos sobre a gestão de 
resíduos. 

● Ter consciência dos riscos associados à atividade e às condições ambientais do local 
derivados dos procedimentos, equipamentos e resíduos geridos em conformidade com os 
regulamentos aplicáveis e adotar medidas preventivas. 

Competências 

● Aplicar os regulamentos em vigor para a caracterização e separação dos resíduos em 
função do seu destino final (aterro, reutilização ou tratamento numa instalação de 
reciclagem), em condições seguras e de acordo com as indicações dos técnicos 
responsáveis e os protocolos de trabalho estabelecidos. 

● Aplicar os regulamentos de gestão de resíduos sobre como carregar, descarregar e 
transportar resíduos que podem ser reutilizados, aceites e tratados em instalações de 
reciclagem e/ou aterro e em conformidade com as indicações dos técnicos responsáveis e 
com os protocolos de trabalho estabelecidos. 

● Aplicar medidas de prevenção e segurança, tais como a utilização de equipamento de 
proteção individual e coletiva ou a comunicação de incidentes, para evitar os riscos 
associados ao local de trabalho, em conformidade com a regulamentação aplicável e de 
acordo com as indicações dos técnicos responsáveis e com os protocolos de trabalho 
estabelecidos. 

Ministração da Unidade e Avaliação 

A unidade será 
lecionada na 
forma de: 

⌧ Discussão 

⌧ Prática 

⌧ Aula 
⌧ Dinâmica de 
grupo 

A unidade será avaliada através de: 

⌧ Exame  
• Oral/exercício 

• Projeto 

• Exercício escrito/teste 

Distribuição horária da unidade 

Horas de Contacto: 1 
Horas de Prática: 0 
Horas de Estudo: 2,5 
Horas de Avaliação: 0,5 

3.1.  Descrição do conteúdo  
 Conteúdos Descrição 

Legislação sobre gestão ambiental e 
de resíduos em 
Espanha/Grécia/Itália/França/Romén
oa 

● Definição de resíduos de acordo com os regulamentos. 
● Quadro de referência da Legislação-quadro relativa aos resíduos e à 

sua transposição nacional 
● Principais intervenientes na gestão de resíduos em 

Espanha/Grécia/Itália/França/Roménia 

Regulamentos da gestão de resíduos 
na organização 

1. Regulamentação base sobre a Identificação, Classificação e Gestão de 
Resíduos nas Organizações 

2. Legislação base sobre segurança, saúde e prevenção dos riscos 
ambientais associados aos resíduos  

 

Esta unidade foca-se na Waste Framework Directive 2008/98/EC e na sua adaptação à legislação francesa, grega, italiana, 

portuguesa, romena e espanhola. 

Como parte essencial do conteúdo legislativo, esta unidade explica definições e conceitos-chave tais como: resíduos, 

classificação de resíduos, resíduos perigosos, gestão de resíduos, recolha separada, recuperação, reutilização, reciclagem, 
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eliminação e tratamento. Em seguida, são identificados os intervenientes envolvidos na gestão de resíduos: o produtor, o 

detentor e o gestor.  Subsequentemente, são apresentados os princípios básicos definidos na legislação, tais como: a 

prevenção da produção de resíduos e "o princípio da hierarquia" e são explicados conceitos como "o subproduto", o 

"estado final do produto" e "responsabilidade alargada do produtor".  

Para uma melhor compreensão, os conceitos e definições são acompanhados de explicações e exemplos relacionados com 

o setor da construção.  

3.2. Abordagem teórica 

3.2.1. A ordem jurídica da União Europeia  
O sistema jurídico da UE é uma parte importante da realidade política e social dos estados membros, uma vez que se 

reflete diretamente na legislação de cada país. 

A UE estabelece uma série de "atos jurídicos" vinculativos que incluem regulamentos, diretrizes e decisões: 

• Os regulamentos têm um âmbito geral, são obrigatórios e aplicam-se imediatamente após a sua entrada em vigor em 

todos os estados membros, sem terem de ser transpostos para a legislação nacional. 

• As diretrizes estabelecem resultados ou metas que todos os países devem cumprir. Cada país decide como e através 

de que meios as irá cumprir. Uma vez aprovadas, devem ser "transpostas" para as leis de cada nação dentro de um 

prazo especificado, normalmente dois anos.  

• As decisões são atos jurídicos com um âmbito de aplicação geral ou dirigido a um indivíduo específico. São de cariz 

obrigatório.  

3.2.2. Legislação Europeia sobre resíduos 
Nas últimas décadas, a União Europeia tem desenvolvido um importante trabalho legislativo sobre resíduos. 

A Waste Framework Directive 2008/98/EC, aqui descrita como WFD, definiu o que são resíduos e estabeleceu um quadro 

de referência legal sobre a forma como os resíduos devem ser geridos. A WFD tem dois objetivos-chave "prevenir e reduzir 

os impatos negativos causados pela produção e gestão de resíduos e melhorar a eficiência dos recursos".  

A WFD impõe obrigações de rotulagem, registo, monitorização e controlo desde o "berço até à sepultura", ou seja, desde 

a produção dos resíduos até à sua eliminação ou recuperação final. Proíbe também a mistura de resíduos perigosos (e 

outras categorias semelhantes) com resíduos não perigosos. 

Para além da WFD, existem outras diretrizes e decisões europeias que atualizam a legislação, centrando-se em questões 

específicas relacionadas com resíduos e gestão de resíduos, tais como o depósito de resíduos em aterros ou resíduos que 

requerem um regime jurídico especial, tais como embalagens e resíduos de embalagens, óleos usados, equipamento 

elétrico e eletrónico, pilhas usadas, amianto, etc. 

Sendo uma diretriz, a WFD é transposta para as legislações nacionais dos Estados-Membros.  

Definição de resíduo  
A WFD define resíduo como:  

" qualquer substância ou objeto de que um detentor se desfaz ou tem intenção ou obrigação de se desfazer ". 

Esta definição foi adotada por todos os países-membros na sua legislação. 

Lista Europeia de Resíduos 
A Lista Europeia de Resíduos (LER) é uma lista harmonizada de resíduos determinada pela UE, que deve ser revista 

regularmente. O Artigo 7 do WFD estabelece os princípios desta lista. 

A classificação de resíduos de acordo com a LER é um documento-chave, já que tem consequências sobre a denominação, 

armazenamento e medidas de segurança que os gestores de resíduos devem ter relativamente aos resíduos e ao seu 
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tratamento posterior. Os códigos são atribuídos a uma vasta gama de atividades, tais como transporte de resíduos, licenças 

de instalação (referentes a um código específico) e permitem a criação de estatísticas de resíduos. 

Na LER, os resíduos são classificados por capítulos e subcapítulos, de acordo com a atividade a que pertencem, e estão 

associados a códigos de dois e quatro dígitos, respetivamente. A cada resíduo é atribuído um código de seis dígitos, o 

código LER.  

As entradas no LER podem ser categorizadas em "entradas absolutas perigosas ", "entradas absolutas não perigosas " e 

"entradas-espelho". "Entradas-espelho" são aquelas em que os resíduos da mesma fonte podem ser atribuídos a uma 

entrada perigosa ou a uma entrada não perigosa, dependendo do caso específico e da composição dos resíduos. 

Exemplo 

O betão tem o código 170101, o que significa que pertence ao capítulo 17 "resíduos de construção e demolição" e ao 

subcapítulo 1701 "betão, tijolos e telhas".  

Resíduos perigosos  

Os resíduos perigosos são resíduos que representam uma ameaça para a saúde humana e para o ambiente.  
 
"A classificação dos resíduos em perigosos e não perigosos baseia-se no sistema de classificação e rotulagem de substâncias 

e preparações perigosas. Isto assegura que princípios semelhantes sejam aplicados ao longo de todo o ciclo de vida dos 

materiais". Os resíduos perigosos devem ser identificados pelas suas características perigosas, que são determinadas por 

métodos de testagem, tal como está descrito no Regulamento CE 440/2008. 

Os resíduos perigosos são definidos como resíduos que apresentam uma ou mais das quinze propriedades perigosas 

enumeradas no Regulation(EU) No 1357/2014 amending Annex III of Directive 2008/98/EC (WFD)4 

 

Exemplo 

Os resíduos perigosos que podem ser encontrados numa zona de construção incluem aditivos para betão, alguns 

adesivos e selantes de mástique, revestimentos retardadores de chama halogenados, materiais com amianto, emulsões 

de alcatrão, recipientes de solventes, tintas e adesivos, equipamento PBC, etc. 

Os códigos dos resíduos perigosos surgem na lista LER acompanhados por um asterisco (*).  

Os contentores e embalagens ou materiais que contenham vestígios ou estejam contaminados por substâncias 
perigosas são também considerados resíduos perigosos. 
 
 

Exemplo 

O betão tem o código 170101 pertence a "betão, tijolos e telhas" sem vestígios perigosos. o mesmo código com um 

asterisco, 170101* pertence a "betão, tijolos e telhas" com vestígios perigosos.  

Saiba mais: 
A tabela 1 mostra as diferentes características de perigo definidas no Regulamento (UE) n.º 1357/2014, agrupadas de 
acordo com a natureza do perigo. 
 
 
 
 
 
 

Código Riscos físicos característicos  

Perigos físicos 

HP 1 Explosivo 

HP 2 Oxidante 

HP 3 Inflamável 

Perigos para a saúde humana 

HP 4 irritação da pele e lesões oculares 

HP 5 Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT)/Toxicidade por 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1357&qid=1435128142077&from=ES
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transpiração 

HP 6 Toxicidade aguda 

HP 7 Carcinogénio 

HP 8 Corrosivo 

HP 9 Infeccioso 

HP 10 Tóxico para a reprodução 

HP 11 Mutação 

HP 12 Libertação de gás com toxicidade aguda 

HP 13 Sensitivo 

Perigos para o ambiente 

HP 14 Ecotóxico 

Outros 

HP 15 Resíduos que podem apresentar uma das características de perigo 
acima referidas cujos resíduos originais não exibiram inicialmente 

 

Classificação das caraterísticas de perigo tal como definidas no Regulamento UE 1357/2014 , de acordo com a natureza do perigo (Propriedades de 

Perigo HP). 

Fichas de Dados de Segurança. 
De acordo com o regulamento REACH, os produtos com substâncias químicas e misturas devem ser fornecidos 
acompanhados por Fichas de Dados de Segurança (FDS). 
A informação contida nas FDS é a seguinte: 

1. Identificação da substância/preparação e empresa 
2. Identificação dos perigos. 
3. Composição/informação sobre os ingredientes.  
4. Primeiros socorros. (indicações gerais/ inalação/ contacto com a pele/ contacto com os olhos/ ingestão) 
5. Medidas de combate a incêndios. (meios de extinção adequados, medidas de proteção, etc.) 
6. Medidas de utilização acidental. (precauções, recolha e métodos de limpeza). 
7. Controlo da exposição/proteção pessoal. (proteção respiratória, das mãos, dos olhos, etc.) 
8. Manuseamento e armazenamento. 
9. Propriedades físicas e químicas. 
10. Estabilidade e reatividade. 
11. Informação toxicológica. 
12. Informação ecológica. 
13. Considerações sobre a eliminação. 
14. Informação sobre transporte. 
15. Informação sobre regulamentação. 
16. Outras informações. 

As FDFs permitem avaliar os riscos a que os trabalhadores estão expostos e estabelecer medidas preventivas para lidar 
com os mesmos, bem como com os resíduos.  

Rotulagem de resíduos perigosos 
A rotulagem de produtos ou substâncias consideradas perigosas é um elemento de informação muito útil porque 
permite a sua rápida identificação e informa sobre os riscos a elas associados. 
Os regulamentos sobre a rotulagem de substâncias perigosas, incluindo resíduos, baseiam-se no Regulamento (CE) n.º 
1272/2008 relativo à classificação, embalagem e rotulagem de substâncias e misturas (CLP) e na Decisão 
2014/955/UE.  
 
O rótulo deve indicar:      
  
 

 
 
 
 
 

 

 

RESÍDUO: - SOLVENTE HALOGENADO 

CÓDIGO: 14 06 03  CÓDIGO DO PERIGO: 

HP3+HP5 

INFLAMÁVEL TÓXICO 

PRODUTOR: 

MORADA: 

PHONE: 
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Exemplo de rótulo de identificação de resíduos perigosos. 

a) O código e a descrição dos resíduos de acordo com a lista LER.  
b) O código e a descrição da característica de perigo. As características de perigo são identificadas pelas letras HP 

(Hazardous Properties). 
c) Nome, morada e contacto telefónico do produtor ou detentor dos resíduos.  
d) Datas de embalamento.  

e) Pictogramas que indiquem a natureza dos perigos. 

 

Pictogramas e características perigosas. Fonte: Ministério espanhol da transição ecológica e desafio demográfico. www.miteco.gob.es 

Os rótulos devem ser firmemente fixados à embalagem e ter um tamanho mínimo de 10x10 cm. 
Comunicado da Comissão relativo a orientações técnicas para a classificação de resíduos: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.ENG 
 

 

Definições relacionadas com gestão de resíduos  
A WFD inclui definições-chave relativas aos resíduos, à gestão de resíduos e aos intervenientes envolvidos na gestão de 

resíduos, que são essenciais para a interpretação da lei: 

Gestão de resíduos 
Gestão de resíduos significa: 

"recolha, transporte, recuperação e eliminação de resíduos, incluindo a supervisão de tais operações e o tratamento 

posterior dos locais de eliminação e incluindo as ações tomadas na qualidade de vendendor ou intermediário; 
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Recolha de resíduos 
A recolha de resíduos refere-se à recolha de resíduos e inclui a triagem e o armazenamento inicial dos resíduos antes de 

serem transportados para uma instalação de tratamento.  

A recolha separada ou seletiva é a recolha separada de resíduos de acordo com o seu tipo e natureza para facilitar o seu 

tratamento subsequente.  

Por exemplo, os resíduos podem ser recolhidos em diferentes recipientes, sendo cada recipiente destinado a um tipo 

diferente de resíduos, tais como: madeira, plásticos, gesso, betão e pedra, metais, resíduos perigosos, etc. 

 

Separação de resíduos no local. Fonte: Ihobe public company for environmental education. Ihobe manual for drafting and implementing a construction 

and demolition waste management plan and good trade practices. 2012 

A recolha separada de resíduos numa zona de construção tem muitas vantagens, incluindo a redução do custo da gestão 

dos resíduos e o aumento das possibilidades de transformar os resíduos em produtos de qualidade através da 

reciclagem. 

Recuperação de resíduos 
Recuperação de resíduos significa: 

"qualquer operação cujo principal resultado sejam resíduos que sirvam um propósito útil, substituindo outros materiais 

que de outra forma teriam sido utilizados para cumprir uma determinada função, ou resíduos preparados para cumprir 

essa função, na fábrica ou na economia em geral". 

Deve ser feita uma distinção entre "recuperação de energia", onde os resíduos são utilizados como combustível para 

produzir energia, e "recuperação de materiais", onde ocorre a preparação de materiais para reutilização, reciclagem, ou 

enchimento. 

Na construção, a recuperação significa que os resíduos serão utilizados de alguma forma dentro ou fora do local de 

construção e não serão enviados para um aterro sanitário.  

As operações de recuperação incluem a preparação para a reutilização e reciclagem. 

Reutilização 
A reutilização é definida por: 

"qualquer operação através da qual produtos ou componentes de produtos que não sejam resíduos são reutilizados para 

o mesmo fim para o qual foram concebidos". 

Antes de um material de demolição poder ser reutilizado, deve ser preparado para reutilização. A preparação para a 

reutilização é definida como: 
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 "o controlo, limpeza ou reparação de operações de recuperação, através das quais produtos ou componentes de 

produtos que se tenham tornado resíduos são preparados de modo a poderem ser reutilizados sem qualquer outro pré-

processamento.  

Exemplo 

Em obras de construção, a reutilização é a utilização de materiais provenientes de obras de demolição e que se 

encontram em bom estado.  Estes materiais são reutilizados sem processamento adicional, por exemplo, telhas, vigas de 

madeira, etc. Podem ser vendidos no mercado de segunda mão. 

 
 

Telhas velhas para reutilização em trabalhos de restauração. Fonte:Tejas Gimenez. www.tejavieja.es 

Reciclagem 
A reciclagem é definida por:  

"Qualquer operação de recuperação através da qual os materiais residuais são reprocessados em produtos, materiais ou 

substâncias, quer para os fins originais quer para outros fins. Inclui o reprocessamento de material orgânico, mas não 

inclui a recuperação de energia nem o reprocessamento em materiais que se destinam a ser utilizados como combustíveis 

ou para operações de enchimento". 

Para tornar possível a reciclagem de RCD, é necessário transportar os resíduos para estações de tratamento onde estes 

serão triados e processados para novas utilizações.  

Exemplo 

Muitos resíduos de construção podem ser reciclados, por exemplo: pedra e betão, para a produção de agregados; 

madeira, para a produção de produtos à base de madeira, tais como aglomerados de madeira, etc.; vidro para a 

produção de fibra de vidro; metais para a produção de metais por refusão; plásticos, etc.  
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Derivado de madeira. OSB. Fonte: Elke Wetzig (elya), CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons 

Enchimento 
Enchimento significa 

“qualquer operação de recuperação em que resíduos não perigosos adequados são utilizados para fins de recuperação 

em áreas escavadas ou para fins de engenharia em paisagismo. Os resíduos utilizados para enchimento devem substituir 

os materiais não residuais, ser adequados para os fins acima mencionados e ser limitados à quantidade estritamente 

necessária para atingir esses fins; 

Eliminação 
Eliminação é definida por: 

 "qualquer operação que não seja de recuperação mesmo quando a operação tem como consequência secundária a 

recuperação de substâncias ou de energia".  

Uma lista não exaustiva de operações de eliminação pode ser apresentada no WDF, Anexo I. 

Exemplo 

A operação mais comum de eliminação de resíduos de construção é a deposição em aterro. 

 

 

Aterros sanitários controlados para resíduos não perigosos. Fonte: Grupotec. www.grupotec.es 
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Antes da eliminação, os resíduos devem ser tratados, exceto se tal não for tecnicamente viável, ou se o tratamento for 

prejudicial para a saúde ou para o ambiente. 

Tratamento 
Tratamento é definido por: 

"operações de valorização ou eliminação, incluindo a preparação antes da valorização ou eliminação".. 

 

Esquema das operações de tratamento de resíduos 

Intervenientes na gestão de resíduos.  
No processo de gestão de resíduos, estão envolvidos uma série de figuras definidas por lei, que são:  

”produtores de resíduos”, ou seja, qualquer pessoa cujas atividades produzam resíduos (produtor original de 

resíduos) ou qualquer pessoa que realize pré-processamento, mistura ou outras operações que resultem numa 

mudança na natureza ou composição destes resíduos; 

Exemplo 

No contexto da construção e demolição, o produtor de resíduos é o promotor ou o proprietário. 

"detentores de resíduos", ou seja, um produtor de resíduos ou uma pessoa singular ou coletiva que esteja na 

posse dos resíduos; 

 

Exemplo 

Nos locais de construção e demolição, o detentor dos resíduos é o proprietário da empresa que executa o trabalho, ou 

seja, o empreiteiro ou construtor, os subcontratantes ou os trabalhadores independentes, mas não os trabalhadores. 

"Gestor de resíduos", ou seja, a pessoa ou entidade, pública ou privada, registada por licença ou notificação, 

que realize qualquer das operações que compõem a gestão de resíduos, quer seja ou não o produtor dos resíduos; 

Exemplo 

O gestor de resíduos pode ser o operador da empresa que recolhe, transporta e trata os resíduos nas estações de 

tratamento. 

"Revendedor”, qualquer empresa que atue na qualidade de comitente para comprar e subsequentemente 

vender resíduos, incluindo os comerciantes que não tomem fisicamente posse dos resíduos. 

“intermediários", qualquer empresa que organize a valorização ou eliminação de resíduos em nome de terceiros, 

incluindo os corretores que não tomem fisicamente posse dos resíduos. 

 

 Tratamento 

 Recuperação 

 Recuperação de 
materiais 

 
Preparação para 

reutilização 

  
Preparação para 

reciclar 

 Enchimento  Recuperação de 
energia 

 
Eliminação 

(aterro) 
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Obrigações das partes interessadas (stakeholders). 

A WFD especifica as obrigações dos envolvidos na gestão. 

Obrigações dos produtores ou outros detentores prévios de resíduos. 
O produtor ou outro detentor inicial de resíduos tem várias opções para garantir um tratamento adequado, por exemplo: 

● Tratar ele mesmo dos resíduos. 
● Confiar o tratamento a um revendedor registado, ou a uma entidade ou empresa autorizada. 
● Entregar os resíduos a um recoletor de resíduos registado para tratamento. 

Estas operações devem ser documentadas. 

Cada Estado-Membro especifica as condições de responsabilidade e decide em que casos o produtor inicial mantém a 
responsabilidade por toda a cadeia de tratamento e em que casos a responsabilidade pode ser partilhada ou delegada 
entre os intervenientes na cadeia de tratamento. 

Obrigações dos gestores de resíduos. 

As entidades ou empresas que recolhem ou transportam resíduos a título profissional têm a obrigação de: 
● Recolher os resíduos e transportá-los de acordo com os regulamentos aplicáveis. 
● Manter os produtos perigosos embalados e rotulados de acordo com as normas internacionais e comunitárias em 

vigor, durante a recolha, o transporte e o armazenamento temporário. 
● Realizar a transferência de resíduos perigosos dentro de um Estado-Membro acompanhados de um documento 

de identificação, que pode ser em formato eletrónico. O Anexo IB do Regulamento (CE) n.º 1013/2006 especifica 
os dados a incluir no presente documento. A documentação deve ser conservada durante um período mínimo de 
12 meses. 

● Entregar os resíduos a entidades ou empresas autorizadas para tratamento e ter documentação que o comprove. 
Os concessionários e agentes devem cumprir o que declararam na sua notificação de actividades e com as cláusulas e 
condições do contrato. São obrigados a assegurar o tratamento completo dos resíduos que adquiram e a fornecer provas 
documentais ao produtor ou ao detentor inicial dos resíduos. 
As entidades ou empresas de tratamento de resíduos devem ter autorização para o exercício das suas funções e devem 
apresentar provas documentais do tratamento que efetuarem, que devem estar em conformidade com as disposições da 
autorização. 
Todas elas: entidades ou empresas de tratamento de resíduos, empresas de recolha e transporte de resíduos, agentes e 
comerciantes e estabelecimentos e empresas que produzem resíduos perigosos: 

● devem ser sujeitas a inspeções pelas autoridades competentes.  Os Estados-Membros podem considerar válidos 
os registos mantidos no âmbito do Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS). 

● devem manter um registo eletrónico das suas atividades por ordem cronológica e colocá-lo à disposição das 
autoridades competentes: O registo deve indicar: natureza e origem dos resíduos, a quantidade destinada para 
preparação, para reutilização, para reciclagem e para outras operações de valorização. 

● As informações registadas sobre resíduos perigosos devem ser mantidas por um período de 3 anos, 12 meses no 
caso de transporte. 

 

Hierarquia dos resíduos 
O objetivo da gestão de resíduos é assegurar a proteção do ambiente e da saúde humana.  Os resíduos devem ser geridos 

de forma a não causarem riscos para a água, o solo, a fauna e a flora, perturbações sonoras e odoríferas, ou quaisquer 

outros impactos ambientais. As medidas de gestão tomadas devem estar de acordo com as estratégias para as alterações 

climáticas. 

Para atingir este objetivo, a lei estabelece o princípio da "hierarquia de tratamento de resíduos" que dá prioridade à 

"prevenção", seguindo a máxima "o melhor resíduo é o resíduo que não é produzido". 

 

A prevenção é o conjunto de medidas tomadas em todas as fases do ciclo de vida de uma substância, material ou produto, 

com o objetivo de reduzir: 

a) a geração de resíduos, reutilizando o produto ou prolongando a sua vida útil; 

b) os impactos ambientais e sanitários negativos dos resíduos, incluindo poupanças de matérias e energia; 

c) o conteúdo de substâncias perigosas nos materiais; 

As fases do ciclo de vida de um produto são: conceção, fabrico, distribuição, consumo ou utilização, e tratamento ou 

eliminação em fim de vida. 

 

Exemplo 
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Formas de evitar a geração de resíduos numa zona de construção incluem reduzir ou reutilizar recipientes e embalagens 

de produtos, ou calcular com precisão a quantidade de materiais necessários para evitar desperdícios. 

Uma vez gerados os resíduos, a ordem de prioridade no seu tratamento é: recuperação através da preparação para a 

reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação (incluindo a recuperação de energia). Quando a recuperação 

não é possível, os resíduos podem ser eliminados, principalmente através da deposição em aterro. 

A chamada regra de prioridade dos 3R na gestão de resíduos surge nesta ordem: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. 

 

 Pirâmide de priorização da gestão de resíduos. Fonte: Elaboração própria. 

O princípio da hierarquia deve ser aplicado a todos os tipos de resíduos. 

A fim de promover o princípio da hierarquia, a lei prevê que: 

- Devem ser tomadas medidas económicas, financeiras e fiscais para impulsionar o mercado da 

reciclagem, tais como taxas de aterro. As taxas de aterros sanitários são uma medida dissuasiva que 

incentiva a prevenção. Quanto mais resíduos forem produzidos e enviados para aterros sanitários, mais 

cara é a sua gestão.  

-  Os custos da gestão de resíduos devem ser suportados pelo produtor original dos resíduos, ou pelo 

detentor atual dos resíduos, seguindo o princípio de "o poluidor é que paga".  

- Autoridades competentes a tomar medidas para incentivar a reutilização e a reciclagem. Exemplos de 

tais medidas são: apoio à criação de redes e centros de reutilização, e promoção de produtos prontos 

para reutilização e produtos reciclados através de compras públicas.  

A transformação de resíduos num produto comercializável requer um quadro legal seguro e uniforme que não dê origem 

a confusão e no qual as empresas possam confiar. Portanto, para que os resíduos deixem de ser resíduos para fins legais, 

a lei inclui dois conceitos: "subproduto" e "estado final do produto". Estes dois conceitos são ferramentas fundamentais 

para tornar possível a economia circular. 

Subproduto 
Um subproduto é um material remanescente originado por um processo industrial de criação de um produto, que pode 

ter um propósito para uma utilização legal específica que cumpra todas as garantias de proteção ambiental e de saúde, e 

que pode ser utilizado diretamente, pelo que não é considerado um resíduo. 

A diferença entre um subproduto e um resíduo é que o subproduto tem uma utilidade e o resíduo não. 

Exemplo 

O processamento da madeira gera subprodutos como casca, aparas e serradura. A casca é utilizada como elemento 

decorativo ou fertilizante, serradura para camas de animais e pellets para produção de energia. 

 

 

Prevenção 

 

Reutilização 

 

Reciclagem 

 

Nova 
valorização 

 

Remoção 
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Subproduto 

Fim do estatuto de resíduo  
Os resíduos que foram sujeitos a reciclagem ou qualquer outra operação de recuperação deixam de ser resíduos para 

efeitos legais se o produto obtido a partir dos mesmos cumprir os seguintes requisitos: 

● É usado para fins específicos. 

● Há procura e um mercado para o produto. 

● Atende aos requisitos técnicos, legislação e normas aplicáveis para o uso pretendido. 

● Não é prejudicial para a saúde humana ou para o meio ambiente 

 

Um resíduo não é mais considerado como resíduo, legalmente, quando é recuperado, e o produto obtido a partir dele é 

comercializável como um produto útil e seguro.  

É aqui que surge o conceito de matéria-prima secundária, que é o material que provém de produtos já utilizados e sobras 

de material, e que é recuperado para utilização como matéria-prima, desde que não provenha de um processo de produção 

primário, ou seja, desde que não seja um subproduto. 

Exemplo 

A Espanha estabeleceu critérios de qualidade específicos para os agregados reciclados, como um tipo de RCD recuperado, 

para além da exigência da aptidão por parte da CE.  

A Structural Concrete Instruction (EHE-08) estabelece os requisitos de qualidade que os agregados reciclados devem 

cumprir para uso em betão.   

Quando o betão e os resíduos de pedra são convertidos em agregados reciclados que cumprem os requisitos para a sua 

utilização no fabrico de betão, deixam de ser considerados resíduos.  

Responsabilidade alargada do produtor  

O produtor do produto é definido como "qualquer pessoa física ou jurídica que profissionalmente desenvolve, fabrica, 

processa, trata, vende ou importa produtos".  

Exemplo 

É um produtor o fabricante de um ar condicionado ou de uma lâmpada LED, ambos pertencentes à categoria de 

produtos EEE (equipamentos elétricos e eletrónicos). 

O WFD define o " Sistema Alargado de Responsabilidade do Produtor " (EPR) como "um conjunto de medidas tomadas 

pelos Estados-Membros para assegurar que os produtores assumem a responsabilidade financeira e/ou financeira e 

organizacional da fase da gestão de resíduos pertencente ao ciclo de vida de um produto". 

De acordo com a Lei 22/2011, os produtores de produtos podem ser obrigados a: 
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● Desenhar produtos que gerem a quantidade mínima de resíduos e impacto ambiental em todas as fases do 

seu ciclo de vida. 

● Conceber e fabricar produtos duráveis, que, uma vez transformados em resíduos, são fáceis de separar e 

preparar para reutilização e reciclagem. 

● Aceitar a devolução de produtos que são reutilizáveis e aceitar a entrega de produtos que chegaram ao fim 

do seu ciclo de vida e se tornaram resíduos, assumir a sua gestão e financiá-la. Fornecer informação ao 

utilizador sobre as possibilidades de reutilização e reciclagem do produto adquirido. 

● Assumir responsabilidade parcial ou total pela organização de gestão de resíduos e pode partilhar essa 
responsabilidade com os distribuidores do produto. 

● Fabricar produtos a partir de materiais que são reciclados a partir de resíduos. 
● Fornecer informações sobre a gestão de resíduos dos seus produtos, quando eles se tornam resíduos. 

A EPR incentiva os fabricantes ou produtores a envolverem-se na prevenção, organização e financiamento da gestão dos 

resíduos gerados pelos seus produtos. Da mesma forma, a EPR favorece a economia circular, porque é um incentivo para 

a conceção de produtos que podem ser reutilizados e cujos resíduos podem ser facilmente reciclados.  

Exemplo 

Em Espanha, atualmente, a EPR só se aplica aos produtores de equipamentos elétricos e eletrónicos, baterias e 

acumuladores, veículos, embalagens, pneus e óleos minerais. No entanto, cada vez mais empresas de outros setores, como 

o têxtil, incluem esta responsabilidade nas suas políticas ambientais. 

3.2.3. Planos nacionais de gestão de resíduos 
As Estratégias e Planos Nacionais de Gestão de Resíduos, desenvolvidos nos PPC, devem estar em conformidade com o 

Quadro Europeu da Estratégia 2020. 

O planeamento da gestão de resíduos é uma das ferramentas-chave para as autoridades transporem os princípios da 

legislação da UE relativa a resíduos a nível nacional, regional e local nos respetivos Estados-Membros. As autoridades dos 

Estados-Membros têm de estabelecer, de acordo com os artigos 1, 4, 13 e 16 da DQR, um ou mais planos de gestão de 

resíduos (PGR). Geralmente, esses planos são consistentes com as diretrizes da DQA, seguindo os seguintes princípios: 

● proteção da saúde humana e do ambiente,  

● hierarquia de resíduos:  

● Autossuficiência e proximidade: todas as administrações públicas devem tomar todas as medidas necessárias para 

estabelecer uma rede integrada de instalações destinadas à eliminação de resíduos, através dos métodos e 

tecnologias mais adequados; 

● acesso à informação e participação em matéria de resíduos: as administrações públicas garantirão os direitos de 

acesso à informação e participação em matéria de resíduos, pelo que, juntamente com as partes interessadas e o 

público em geral, terão oportunidade de elaborar os planos e programas; 

● Custos da gestão de resíduos: regulação dos procedimentos e responsabilidades da gestão de resíduos; 

● coordenação entre administrações: delimitação das competências de cada administração pública envolvida e 

tomar medidas através da comissão de coordenação relativa ao tratamento de resíduos; 

● responsabilidade, monitorização, inspeção, controlo e sistema de sanções. Reforçar, aumentar e coordenar as 

atividades de inspeção, controlo e monitorização, especialmente para evitar distorções de mercado associadas à 

gestão ilegal de resíduos. 

3.2.4. Regulamentos nacionais que transpõem a Waste Framework Directive 

(WFD)  

A regulamentação francesa que transpõe a WFD. 
O Código Francês do Ambiente (Código do Ambiente) contém a maioria dos atos e decretos relacionados com o ambiente, 

tais como: 

● regras relativas à preservação dos recursos naturais; 

● a monitorização de atividades perigosas; 

● avaliação ambiental e informação pública sobre os projetos. 

A Ordonnance no.2010-1579 de 17 de dezembro de 2010 transpõe várias disposições da União Europeia WFD 2008/98/UE, 

alterando o Código do Ambiente, como se segue: 
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1. define e esclarece conceitos relativos à gestão de resíduos, tais como resíduos, produtor e detentor de resíduos, 

prevenção, reutilização, reciclagem ou recuperação (artigo L.541-1-1 do Código do Ambiente); 

2. define as principais etapas da gestão de resíduos, dando-lhes prioridades: prevenção, reutilização, reciclagem, 

recuperação (sobretudo de energia), e eliminação (art. L.541-1); 

3. introduz a possibilidade de certas substâncias serem removidas do estado de resíduo após serem submetidas a um 

tratamento adequado (art. L.541-4-2 e L.541-4-3); 

4. especifica as obrigações dos produtores e detentores de resíduos em relação à hierarquia de resíduos (art. L.541-2-1);  

5. acrescenta os artigos L.541-7-1 e L.541-7-2, que exigem que os produtores e detentores de resíduos caracterizem os 

seus resíduos, embalem e rotulem os resíduos perigosos de acordo com regras a serem definidas por decreto, e proíbe 

a mistura de resíduos perigosos com outros resíduos ou materiais fora de uma instalação classificada para a proteção 

ambiental; 

6. altera o artigo L.541-3, a fim de especificar a política administrativa em matéria de resíduos e introduz um sistema de 

sanções administrativas;  

7. exige a recolha separada de resíduos recuperáveis (Artigo L.541-21-2) e introduz no planeamento de resíduos a gestão 

de resíduos resultantes de desastres naturais ou poluição marinha e fluvial;  

8. introduz um artigo L.541-10-9 que cria um plano nacional de prevenção, estabelecido pelo Ministro da Ecologia. 

Regulamentos gregos que transpõem a WFD. 

A WFD 2008/98/CE foi transposta para a legislação grega pela Lei 4042 de 2012 "Proteção penal do ambiente - Compliance 

with Directive 2008/99/EC – Framework sobre a produção e gestão de resíduos - Compliance with Directive 2008/98/EC - 

Questões regulamentares do Ministério do Ambiente, Energia e Alterações Climáticas".  

Os conceitos básicos e o quadro de gestão estabelecido pela Lei 4042/2012, bem como o âmbito, as definições, a hierarquia 

de resíduos, as licenças, a responsabilidade, etc. (art. 10 - 48 da Lei), estão em total conformidade com o sistema adotado 

pela Directiva 2008/98/CE. 

Regulamentos italianos que transpõem a WFD. 
A WFD foi incorporada no quadro legal italiano na Parte IV do Código Ambiental (Decreto Legislativo 152 de 3 de abril de 

2006), com as alterações introduzidas pelo Decreto Legislativo 205 de 3 de dezembro de 2010 (que abrange cerca de 

sessenta artigos, artigos 177-238), aos quais os requisitos legais regionais também devem ser adaptados (artigo 177). 

As disposições estabelecidas no Código Ambiental podem ser divididas em duas secções:  

● uma secção geral que contém cerca de quarenta artigos (artigos 177º-216º), relativos ao âmbito de aplicação das 

disposições associadas e correspondentes exclusões, princípios, prevenção de resíduos, definições, 

responsabilidade do produtor, subprodutos, os chamados materiais em fim de vida, classificação de resíduos, 

competências e jurisdição, bem como o departamento e autorizações associadas,  

● e uma secção especial que contém cerca de vinte artigos (artigos 217-238), dedicada à cobertura de tipos 

específicos de resíduos (materiais de embalagem, equipamentos elétricos e eletrónicos, pneus, veículos em fim 

de vida, os vários consórcios de resíduos, etc.). 

Regulamentação portuguesa que transpõe a WFD. 
O Decreto-Lei 73/2011 de 17 de junho de 2011 que transpõe a WFD através da alteração do Decreto-Lei 178/2006 de 5 de 

setembro de 2006 que define o enquadramento concetual da gestão de resíduos em Portugal. Este diploma visa clarificar 

conceitos-chave como a definição, prevenção, reutilização, preparação e reutilização, tratamento e reciclagem de resíduos 

e a distinção entre os conceitos de valorização e eliminação de resíduos, com base numa diferença efetiva no impacto 

ambiental, tendo em conta a hierarquia dos resíduos como princípio fundamental da política ambiental. Este decreto 

alterou o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro e o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março.  

Regulamentos romenos que transpõem a WFD. 
A Lei nº 211/2011 sobre o regime de resíduos (republicada em 2014) transpôs a WFD e foi posteriormente alterada e 

modificada por outros documentos legais. 

Regulamentação espanhola que transpõe a WFD. 

In Spain, the legislation on waste is comprised of: 

a) Legislação base do Estado 

b) Legislação comunitária autónoma  
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c) Legislação municipa.  

A legislação básica do Estado é a "Lei 22/2011, de 28 de julho, sobre resíduos e solos contaminados" e é um produto da 

transposição da WFD 2008/98/CE.  

Esta legislação será em breve revogada e substituída por uma nova "Lei sobre Resíduos e Terras Contaminadas". A nova 

lei revê e atualiza a Lei 22/2011 e transpõe as diretivas europeias adotadas em 2018 e 2019 do "Pacote de Economia 

Circular". 

Classificação de resíduos 

Dependendo do critério aplicado, os resíduos são classificados em diferentes categorias, que não são mutuamente 

exclusivas: 

 

 
O artigo 3º da Lei 22/2011 classifica os resíduos e detritos de pequenas obras de construção e reparação de habitações 
como lixo doméstico. 
 
Pequenas obras de construção são aquelas que não afetam a estrutura do edifício e não requerem um projeto assinado 
por um técnico competente, por exemplo, mudança de revestimentos (pavimentos, azulejos, etc.), mudança de 
instalações, etc. 
 
Para efeitos desta lei, os outros resíduos de construção e demolição (RCD), que não tenham origem em obras menores, 

são considerados como resíduos industriais. 

 

 

Poderes admnistrativos  

O Estado, as Comunidades Autónomas (CCAA) e as autoridades locais têm o poder de inspecionar, monitorizar a gestão de 

resíduos e sancionar as empresas por incumprimento da lei, quando necessário. Além disso, detêm os seguintes poderes: 

O Estado: 

● Elaborar e aprovar os Planos Nacionais de Resíduos 

● Estabelecer metas mínimas para reduzir a geração de resíduos e preparar a reutilização, reciclagem e recuperação 

dos mesmos. 

As Comunidades Autónomas: 

● Desenvolver programas de prevenção de resíduos e planos de gestão de resíduos. 

● Autorização de atividades de produção e gestão de resíduos. 

● Registar toda a informação a nível regional sobre produção e gestão de resíduos. 

● Elaborar os seus próprios regulamentos de resíduos, quando o considerarem apropriado. 

Entidades locais, ou os Conselhos Provinciais, quando for o caso: 

• Recolher, transportar e tratar os resíduos domésticos gerados em residências, empresas e serviços. 
• Elaborar programas de prevenção e gestão de resíduos sob a sua responsabilidade. 

Os planos e programas de gestão de resíduos devem ser avaliados e revistos a cada seis anos. 

De acordo com o âmbito das competências de gestão 

 

 Por natureza 

 

Perigoso 

Não-perigoso 

 
De acordo com o âmbito 

das competências de 
gestão 

 

Municipal 

Não-municipal 

 Por origem 

 

Habitação 
Comercial 

Industrial 

Agrícola 
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Planos nacionais de gestão de resíduos  

Para além da legislação, os documentos políticos espanhóis relacionados com a gestão de resíduos incluem: 

● Programa Estatal de Prevenção de Resíduos (PEPR) 2014-2020; 

● Quadro de Referência do Estado para a Gestão de Resíduos (PEMAR) 2016-2022; 

● O Plano Nacional Integrado de Resíduos Espanhol (PNIR), que tem como principais objetivos:  

o reduzir o volume de resíduos;  

o reutilizar e prolongar a vida útil dos produtos; 

o reduzir substâncias perigosas em materiais e produtos; 

o reduzir o impacto negativo dos resíduos na saúde humana e no ambiente. 

Abordagem prática  
Quais dos produtos incluídos no link a seguir de um local de construção podem ser considerados como EEE?  

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/aparatos-

electr/electricos-y-electronicos-que-categorias-aee-existen.aspx 

Saiba mais: 

Vídeo da UE sobre resíduos e economia circular 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/circular-economy-europe-cleans-up-its-act_N01-PUB-180504-CIRC_ev 

Uma estratégia para os plásticos para uma economia circular 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/a-plastic-strategy-for-a-circular-economy_N01-PUB-180907-PLAS_ev 

“Obsolescência programada é a prática na qual se realiza o design de produtos com uma vida limitada, de forma 

propositada, a fim de aumentar a sua procura no mercado. É comum as lâmpadas explodirem, as impressoras 

encravarem ou as baterias não funcionarem após um certo número de horas de uso devido à "obsolescência 

programada". Esta prática gera muito desperdício, que poderia ser reduzido se a vida útil destes produtos não fosse 

limitada.  

https://www.youtube.com/watch?v=uGAghAZRMyU 

3.3. Avaliação 
1) Escolha a frase correcta: 

A. A regulamentação europeia é vinculativa e deve ser aplicada imediatamente após a sua entrada em vigor em 

todos os Estados-Membros, sem necessidade de ser transposta para o direito nacional. 

B. Uma vez aprovadas, as diretivas europeias, devem ser "transpostas" para as regras de cada nação dentro de 

um prazo especificado, normalmente dois anos. 

C. As decisões europeias não são obrigatórias.  

2) Escolha a resposta correta para completar a frase. A "Waste Framework Directive 2008/98/CE (WFD)... 

A. estabelece um quadro legal sobre como os resíduos devem ser tratados,  

B. estabelece uma meta de redução de resíduos da UE em 90% (em peso) até 2050.  

C. deve ser "transposta" para as regras de cada nação. 

3) Lista Europeia de Resíduos (LER) 

A. É uma lista harmonizada determinada pela UE, que é regularmente revista. 

B. A classificação dos resíduos de acordo com o LER tem consequências para: a sua rotulagem e 

armazenamento, as medidas de segurança a tomar pelos gestores de resíduos relativamente aos resíduos e 

o seu tratamento posterior.  

C. Nenhuma das frases anteriores está correta. 

4) O que é a gestão de resíduos?  

A. transporte, valorização e eliminação de resíduos 

B. recolha, transporte e eliminação de resíduos.  

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/aparatos-electr/electricos-y-electronicos-que-categorias-aee-existen.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/aparatos-electr/electricos-y-electronicos-que-categorias-aee-existen.aspx
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/circular-economy-europe-cleans-up-its-act_N01-PUB-180504-CIRC_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/a-plastic-strategy-for-a-circular-economy_N01-PUB-180907-PLAS_ev
https://www.youtube.com/watch?v=uGAghAZRMyU
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C. recolha, transporte, valorização e eliminação de resíduos, incluindo a supervisão de tais operações e o 

tratamento posterior dos locais de eliminação, e incluindo as ações tomadas na qualidade de revendedor ou 

intermediário; 

5) O que significa recuperação de resíduos? 

A. Os resíduos são enviados para o aterro sanitário. 

B. os resíduos não sairão do local porque serão reciclados.  

C. os resíduos serão utilizados de alguma forma dentro ou fora do local e não serão enviados para um aterro 

sanitário. 

6) Escolha a frase correta. 

A. Limpar as telhas velhas e substituí-las num telhado é reciclar. 

B. Fazer aglomerado de resíduos de vigas de madeira velha é reciclagem. 

C. Fazer fibra de vidro a partir de garrafas de vidro usadas é reutilizar. 

7) Escolha a frase correta. 

A. A prevenção significa reduzir a criação de resíduos. 

B. A prevenção deve aplicar-se a todas as fases do ciclo de vida de um produto. 

C. A prevenção só deve ser aplicada ao ciclo de vida do produto na fase de utilização. 

8) Indique a ordem correta, de acordo com o princípio da hierarquia de resíduos. 

A. Reduzir, Reutilizar, Reciclar. 

B. Reduzir, Reciclar, Reutilizar. 

C. Reutilizar, Reciclar, Reduzir. 

9) Qual dos seguintes exemplos é um subproduto? 

A. A madeira da árvore que é usada para fazer uma viga.  

B. Casca de árvore utilizada para paisagismo. 

C. Uma viga de aço feita de metais reciclados. 

10) Que "responsabilidade alargada do produtor" pode implicar para o produtor? 

A. A obrigação de conceber e fabricar produtos com durabilidade que, uma vez transformados em resíduos, são 

fáceis de separar e de preparar para reutilização e reciclagem. 

B. Aceitar a devolução de produtos que são reutilizáveis e aceitar a entrega de produtos que chegaram ao fim 

do seu ciclo de vida e se tornaram resíduos, assumir a sua gestão e financiá-la. 

C. Nenhuma das respostas anteriores está correta. 
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4.  Regulamentos e requisitos nacionais para a gestão e reutilização de RCD 

Unidade 2: Legislação e regulamentos nacionais aplicáveis à gestão e reutilização de RCD 

Descrição geral 

Adquirir os conhecimentos necessários para aplicar os regulamentos nacionais existentes para realizar atividades 
relacionadas com a gestão e reutilização de RCD. Conhecer as ações apropriadas a serem tomadas no local em 
relação à identificação dos RCD, medidas de segurança e classificação dos RCD para atender aos critérios ambientais 
estabelecidos pelo plano de gestão ambiental da empresa e pelas autoridades locais e regulamentações nacionais. 

Resultados da aprendizagem 

Após a conclusão bem-sucedida da unidade, o formando deverá 

Conhecimentos 

1. Conhecer as normas em vigor relativas à caracterização dos RCD que podem ser 

reutilizados ou aceites numa instalação de reciclagem. 

2. Conhecer os principais regulamentos para operações no local de reutilização e reciclagem 

de resíduos de construção e demolição.  

3. Conhecer os principais regulamentos de operações fora do local para a reutilização e 

reciclagem de resíduos de construção e demolição.  

4. Estar familiarizado com os regulamentos atuais sobre a prevenção de riscos ocupacionais 

e ambientais na reutilização e reciclagem de RCD. 

Capacidades 

5. Realizar as operações básicas para a caracterização de RCD e a sua separação, de acordo 

com as normas vigentes. 

6. Realizar operações de reutilização e reciclagem no local, de acordo com os regulamentos 

em vigor. 

7. Realizar as operações de carga, transporte e descarga dos RCD que podem ser aceites e 

tratados nas instalações de reciclagem em conformidade com as normas de gestão dos 

RCD. 

8. Avaliar os riscos associados à atividade e às condições ambientais do local, derivados dos 

procedimentos, equipamentos e substâncias residuais de acordo com a regulamentação 

aplicável e tomar medidas preventivas. 

Competências 

9. Aplicar as normas relativas à caracterização e separação dos RCD de acordo com o seu 

destino final (aterro, reutilização ou tratamento numa instalação de reciclagem), em 

condições seguras, de acordo com as indicações dos técnicos responsáveis e com os 

protocolos de trabalho estabelecidos. 

10. Aplicação dos regulamentos sobre a gestão externa de RCD sobre como carregar, 

descarregar e transportar resíduos que podem ser reutilizados, aceites e tratados em 

instalações de reciclagem e/ou aterros sanitários. 

11. Aplicar medidas de prevenção e proteção, utilizando equipamentos de proteção 

individual e coletiva, relatar incidentes, para evitar riscos associados ao local de trabalho, 

em conformidade com a regulamentação aplicável. 

Ministração da Unidade e Avaliação 



 
 

24 
 

A unidade será 
lecionada sob a 
forma de: 

⌧ Discussão 

⌧ Prática 

⌧ Aula 
⌧ Dinâmica de 
grupo 

A unidade será avaliada por: 

⌧ Exame  
• Oral/exercício 
• Projeto 
• Exercício escrito/teste 

Distribuição horária da unidade 

Horas de Contacto: 1 
Horas de Prática: 0 
Horas de Estudo: 2,5 
Horas de Avaliação: 0,5 

4.1. Descrição do conteúdo  

 Conteúdo Descrição 

Regulamento sobre a 
gestão e reutilização de 
RCD em Espanha/Grécia 
/Itália/Portugal/França 
/Roménia 

1. O quadro de referência da legislação sobre a gestão, reutilização e reciclagem dos 
RCD e a sua transposição para as leis nacionais 

2. Principais intervenientes na reutilização e reciclagem de RCD em 

Espanha/Grécia/Itália/Portugal/França/Roménia 

 

Regulamento sobre a 
gestão e reutilização de 
RCD no local  

● Regulamento básico sobre a reutilização de RCD: diretrizes básicas nos locais de 
construção 

● Normas básicas de segurança, saúde e prevenção de riscos ambientais ligadas 
aos RCD: diretrizes básicas nos locais de construção 

 

4.2. Legislação sobre a produção de resíduos de construção e demolição: Portugal  

Definição de resíduos de construção e demolição em Portugal.  
A legislação portuguesa define os RCD como os resíduos gerados na construção, reconstrução, expansão, alteração, 

conservação, demolição e colapso de edifícios. (Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, tem por base a definição 

constante da alínea gg) do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

73/2011, de 17 de junho). A maior parte dos resíduos é gerada pelas obras de construção civil, tais como construções, 

demolições e operações de manutenção, restauro, remodelação e reabilitação de edifícios existentes. Os resíduos da 

construção ou demolição podem ser classificados com base na sua origem, propriedades químicas, ou mesmo 

possibilidades de reciclagem, entre outras. Todos eles, em contextos específicos, têm vantagens, mas também têm 

limitações. 

Legislação sobre a produção de resíduos de construção e demolição: Portugal 
Através da publicação do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de 

junho, que estabelece o regime das operações de gestão de RCD, compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas 

operações de recolha, transporte, armazenamento, tratamento, valorização e eliminação, foi lançado o primeiro de um 

conjunto de medidas legislativas e normativas para colmatar lacunas de conhecimento e promover a aplicação da 

hierarquia de resíduos.  

Essa legislação é o resultado de uma iniciativa nacional. Contudo, com a publicação do WDF, a meta para 2020 de 70% de 

preparação para a reutilização, reciclagem e recuperação de outros materiais, incluindo operações de enchimento 

utilizando resíduos em substituição de outros materiais, resíduos não perigosos de construção e demolição, excluindo os 

materiais naturais definidos na categoria 17 05 04 da lista de resíduos. 
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A meta de 70% de recuperação de RCD estabelecida no artigo 11 da DQA foi transposta em Portugal pelo Decreto-Lei 

73/2011 de 12 de junho pelo artigo 7, parágrafo 6, alínea b). De acordo com os dados apresentados à CE pela Agência 

Portuguesa do Ambiente, relativamente aos RCD para 2009 em Portugal, o cumprimento da meta é de 34% (APA, 2014). 

De referir que em Portugal, entre outras alterações instituídas através da publicação do Decreto-Lei n.º 46/2008, 

destacam-se as seguintes para os RCD: 

● a possibilidade de reutilização de solos e rochas que não contenham substâncias perigosas, de preferência na 

obra de origem. Se tal não for possível, está prevista a reutilização em obras que não as originais, bem como na 

recuperação ambiental e paisagística de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos ou em locais 

autorizados pelas Câmaras Municipais; 

● a definição de metodologias e práticas a adotar nas fases de conceção e execução dos trabalhos que favoreçam a 

aplicação do princípio da hierarquia das operações de gestão de resíduos; 

● o estabelecimento de uma hierarquia de gestão no local que privilegia a reutilização no local, seguida de triagem 

no trabalho de origem dos RCDs cuja produção não é evitável. Se a triagem no local de produção dos resíduos se 

revelar inviável, a triagem pode ser feita no local anexo ao trabalho. Na base da hierarquia está o 

encaminhamento dos RCDs para operadores licenciados para este fim; 

● o estabelecimento da obrigação de rastrear para o pré-preenchimento de RCDs; 

● a definição de um guia de transporte de RCD, tendo em conta as especificidades do setor, a fim de resolver os 

problemas expressos em relação à utilização do guia de monitorização de resíduos previsto na Portaria 335/97 de 

16 de maio; 

● a isenção do licenciamento para determinadas operações de gestão, nos casos em que não só o procedimento de 

licenciamento não se traduziu em valor acrescentado ambiental, como constituiu um forte obstáculo à gestão dos 

RCD de acordo com o princípio da hierarquia da gestão de resíduos; 

● a aplicação de RCDs no trabalho condicionado ao cumprimento de normas técnicas nacionais ou comunitárias; 

● responsabilidade pela gestão dos RCDs dos vários intervenientes no seu ciclo de vida, na medida da sua 

intervenção e de acordo com o decreto; 

● a criação de mecanismos inovadores de planeamento (desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção 

e Gestão dos RCD no contexto das obras públicas) e a gravação de dados dos RCD (obras privadas); 

● a obrigação de emissão de um certificado de receção pelo operador de gestão dos RCDs. 

Uma das principais intenções desta legislação é promover a reciclagem dos RCDs. Esta oportunidade foi reforçada com a 

publicação do Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que alterou o regime geral de gestão de resíduos e transpõe a 

Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro, relativa aos resíduos, que estabelece 

objetivos muito ambiciosos de reciclagem dos RCD: até 2020, 70% dos RCD produzidos nos Estados Membros terão de ser 

encaminhados para reciclagem. 

Foi publicada a Portaria nº 40/2014, de 17 de fevereiro, que estabelece as regras para a correta remoção de materiais 

que contém amianto, bem como para a embalagem, transporte e gestão dos respetivos resíduos de construção e 

demolição gerados, tendo em vista a proteção do ambiente e da saúde humana. Com este decreto, pretende-se esclarecer 

os aspetos inerentes ao inventário dos materiais que contém amianto e a sua caracterização, na fase de projeto, bem como 

o acondicionamento, transporte, armazenamento e disposição dos RCD com amianto que são gerados. 

No caso dos RCD, cujas operações de gestão são reguladas pelo Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março e, sendo 

estabelecido no Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGGR)), alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 4.2. 73/2011, 

de 17 de junho, objetivos de valorização de RCD não perigosos, esta agência preocupou-se em assegurar uma 

caracterização adequada das operações de valorização, no sentido dado pelo RGGR, para que esses RCD que contém 

amianto não sejam indevidamente contabilizados para valorização, enquanto (indevidamente) misturados com outros 

RCDs (inertes). 

A busca de estabelecimentos licenciados para realizar operações de gestão de resíduos em relação aos códigos LER 

170601* e 170605* da Lista Europeia de Resíduos, relacionada a RCD com amianto, pode ser obtida no SILOGR - Sistema 

de Informação para o Licenciamento de Operações de Gestão de Resíduos. 

O regime de constituição, gestão e funcionamento do mercado organizado de resíduos, é estabelecido pelo Decreto-Lei 

nº. 210/2009, de 3 de setembro, e procura responder às necessidades de normalização relacionadas com o 

acompanhamento e fiscalização das ações das entidades gestoras dos mercados organizados de resíduos, e da interligação 



 
 

26 
 

das plataformas eletrónicas dos mercados organizados e da plataforma SIRAPA (Sistema Integrado de Registo da Agência 

Portuguesa do Ambiente), o desenvolvimento do Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), também 

previsto no regime geral de gestão de resíduos. 

Políticas nacionais sobre RCD em Portugal 
Através da publicação do Decreto-Lei n.º 46/2008 que aprova o regime de gestão dos RCD, de 12 de março, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que estabelece o regime das operações de gestão dos RCD, incluindo a sua 

prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, transporte, armazenamento, tratamento, valorização e 

eliminação, foi lançado o primeiro de um conjunto de medidas legislativas e normativas para colmatar lacunas de 

conhecimento e promover a aplicação da hierarquia de resíduos.  

O Plano Nacional de Gestão de Resíduos para 2014-2020 (Resolução do Conselho de Ministros 11-C/2015 de 16 de 

março) inclui também a Estratégia Nacional de Prevenção de Resíduos. Neste plano está incluída uma descrição geral dos 

RCD e a meta estabelecida no artigo 11 da DQA. No entanto, não existem novas medidas específicas relativas à prevenção 

ou gestão de RCD. Para além do Plano Nacional de Gestão de Resíduos, não existem outros documentos/planos 

estratégicos em Portugal com referência aos RCD. O Decreto-Lei 46/2008, relativo ao enquadramento legal da gestão de 

RCD, estabelece que "os objetivos quantitativos e qualitativos a atingir de acordo com os objetivos estabelecidos pela 

legislação nacional ou comunitária aplicável aos RCD, bem como as prioridades, metas e ações para a sua gestão serão 

definidos num plano específico de gestão de RCD, aprovado nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei 178/2006 de 5 de 

setembro (republicado pelo Decreto-Lei 73/2011 de 17 de junho)". 

O principal objetivo do documento era criar condições legais para a correta gestão dos RCD que favorecessem a prevenção 

da produção e dos perigos, o uso da triagem na fonte, a reciclagem e outras formas de recuperação, reduzindo assim o 

uso de recursos naturais e minimizando o uso de aterros sanitários, o que na alternativa leva a um aumento da vida útil. 

Uma das principais intenções desta legislação é promover a reciclagem dos RCDs. Esta oportunidade foi reforçada com a 

publicação do Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que alterou o regime geral de gestão de resíduos e transpõe a 

Diretiva n.º 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro, relativa aos resíduos, que estabelece 

metas muito ambiciosas de reciclagem dos RCD: até 2020, 70% dos RCD produzidos nos Estados Membros terão de ser 

encaminhados para reciclagem. 

Com o intuito de preservar os recursos naturais e promover a valorização dos resíduos, também é possível incorporar 

resíduos em materiais de construção, tais como misturas betuminosas modificadas com granulado de borracha de pneus 

usados (despacho 4015/2007). 

Objetivos existentes para a reciclagem de RCD em Portugal 
Em Portugal, o Decreto-Lei n.º 73/2011 (artigo 7º) define metas para a reciclagem e reutilização de resíduos, a fim de 

cumprir as metas para 2020 definidas pela UE. Uma das metas é a utilização de pelo menos 5% dos resíduos incorporados 

em obras cívicas. Assim, o Decreto-Lei n.º 18/2008 aprovou os Códigos dos Contratos Públicos que estabelecem a 

obrigação de utilização de pelo menos 5% de materiais reciclados no local, em obras públicas, a fim de reduzir a extração 

de recursos naturais e a eliminação de resíduos. 

Diretrizes existentes sobre a gestão de RCD em Portugal 
O Decreto-Lei 73/2011 de 17 de junho estabelece disposições para decidir quando substâncias ou objetos resultantes de 

um processo de produção podem ser considerados como subprodutos e não como resíduos, bem como critérios para a 

produção de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Estes são estabelecidos nos artigos 44 a) e 44 b), 

respetivamente.  

De acordo com o artigo 44 a), um subproduto ou um material não resíduo é "uma substância ou objeto resultante de um 

processo de produção, cujo objetivo principal não é a sua produção, quando as seguintes condições forem satisfeitas: 

- "a futura aplicação do material ou substância é determinada; 

- a substância ou objeto pode ser utilizado diretamente sem processamento adicional, além do que ocorre através 

da prática industrial normal; 

- a produção da substância ou objeto é parte integrante de um processo de produção;  
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- a substância ou objeto cumpre os requisitos de saúde e ambientais relevantes no que diz respeito à sua utilização 

prevista, o que significa que não conduzem a impactos adversos globais de uma perspetiva ambiental ou humana". 

A classificação de um subproduto deve ser feita pelas partes interessadas, através de associações setoriais ou 

individualmente, na Agência Portuguesa do Ambiente, mediante a apresentação de um formulário de candidatura 

específico. A classificação de um subproduto não se aplica aos resíduos excluídos do âmbito de aplicação do quadro legal 

nacional de gestão de resíduos (Decreto-Lei 73/2011 de 12 de junho), nem ao consumo de resíduos gerados em atividades 

de produção (por exemplo, embalagens vazias). 

Com base no artigo 44 b), os critérios EoW podem aplicar-se a determinados resíduos, sujeitos a uma operação de 

valorização, incluindo a reciclagem, e cumprem os requisitos específicos desenvolvidos de acordo com o artigo 6º do WDF. 

Sem um critério comum da UE, a Autoridade Nacional de Resíduos pode, após consultar os operadores económicos 

diretamente interessados ou as suas estruturas representativas, estabelecer requisitos específicos que devem ser 

cumpridos para que um determinado objeto ou substância seja considerado um subproduto ou seja elegível para o 

estatuto de resíduo europeu. No caso em apreço, a Agência Portuguesa do Ambiente deverá: 

● preparar uma portaria especificando os requisitos para a desclassificação dos resíduos; 

● comunicar a decisão à Comissão Europeia através do Instituto Português da Qualidade, de acordo com o Decreto-

Lei 58/2000 de 18 de abril (Decreto-Lei 58/2000, de 18 de abril), que estabelece as regras de procedimentos 

administrativos nestes casos.  

O quadro legal dos resíduos já não é aplicável a esse objeto ou substância específica, mas aplica-se a legislação relativa a 

produtos ou substâncias, nomeadamente o Regulamento (CE) 1272/2008 (classificação, embalagem e rotulagem) e o 

Regulamento (CE) 1907/2006 (Regulamento REACH-UE relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de 

substâncias químicas). Atualmente, não existem em Portugal critérios específicos para os RCD. 

Protocolos existentes relacionados com o Fim do Estatuto de Resíduo (EoW) em relação aos 

critérios de RCD/Qualidade em Portugal. 
O Decreto-Lei 73/2011 de 17 de junho estabelece disposições para decidir quando é que substâncias ou objetos resultantes 

de um processo de produção podem ser considerados como subprodutos e não como resíduos, bem como critérios para 

a produção de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Estes são estabelecidos nos artigos44 a) e 44 b), 

respetivamente.  

De acordo com o artigo 44 a), um subproduto ou um material não resíduo é "uma substância ou objeto resultante de um 

processo de produção, cujo objetivo principal não é a sua produção, quando as seguintes condições forem satisfeitas: 

- "a futura aplicação do material ou substância é determinada; 

- a substância ou objeto pode ser utilizado diretamente sem processamento adicional, além do que ocorre através 

da prática industrial normal; 

- a produção da substância ou objeto é parte integrante de um processo de produção;  

- a substância ou objeto cumpre os requisitos de saúde e ambientais relevantes no que diz respeito à sua utilização 

prevista, o que significa que não conduzem a impactos adversos globais de uma perspetiva ambiental ou humana". 

A classificação de um subproduto deve ser feita pelas partes interessadas, através de associações setoriais ou 

individualmente, na Agência Portuguesa do Ambiente, mediante a apresentação de um formulário de candidatura 

específico. A classificação de um subproduto não se aplica aos resíduos excluídos do âmbito de aplicação do quadro legal 

nacional de gestão de resíduos (Decreto-Lei 73/2011 de 12 de junho), nem ao consumo de resíduos gerados em atividades 

de produção (por exemplo, embalagens vazias). 

Com base no artigo 44 b), os critérios EoW podem aplicar-se a determinados resíduos, sujeitos a uma operação de 

valorização, incluindo a reciclagem, e cumprem os requisitos específicos desenvolvidos de acordo com o artigo 6º do WDF. 

Sem um critério comum da UE, a Autoridade Nacional de Resíduos pode, após consultar os operadores económicos 

diretamente interessados ou as suas estruturas representativas, estabelecer requisitos específicos que devem ser 

cumpridos para que um determinado objeto ou substância seja considerado um subproduto ou seja elegível para o 

estatuto de resíduo europeu. No caso em apreço, a Agência Portuguesa do Ambiente deverá: 
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● preparar uma portaria especificando os requisitos para a desclassificação dos resíduos; 

● comunicar a decisão à Comissão Europeia através do Instituto Português da Qualidade, de acordo com o Decreto-

Lei 58/2000 de 18 de abril (Decreto-Lei 58/2000, de 18 de abril), que estabelece as regras de procedimentos 

administrativos nestes casos.  

O quadro legal dos resíduos já não é aplicável a esse objeto ou substância específica, mas aplica-se a legislação relativa a 

produtos ou substâncias, nomeadamente o Regulamento (CE) 1272/2008 (classificação, embalagem e rotulagem) e o 

Regulamento (CE) 1907/2006 (Regulamento REACH-UE relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de 

substâncias químicas). Atualmente, não existem em Portugal critérios específicos para os RCD. 

Os fatores críticos para uma gestão de RCD sustentável em Portugal. 
Legislação específica que criaria boas condições para a gestão sustentável do RCD: 

Obrigação de triagem nacional/regional  

Decreto-Lei 46/2008 de 12 de março - Artigo 8º, nºs 1 e 2: Os RCD que não possam ser reutilizados têm de ser triados no 

local de construção para serem valorizados ou reciclados; se a triagem no local de construção não for possível, o produtor 

tem de os entregar a um operador de resíduos licenciado (instalação de triagem). 

Obrigação de recolha e gestão separada de resíduos perigosos das operações de CD 

Portaria 40/2014 de 17 de fevereiro - Estabelece regras para a correta remoção de materiais que contenham amianto, e 

para embalagem, transporte e gestão do respetivo RCD gerado. 

Requisitos de procuração pública ecológica - apoiada pela Resolução do Conselho de Ministros 65/2007 de 7 de maio que 

estabelece as orientações estratégicas para a procuração pública ecológica 2008-2010. A contratação pública pode 

desempenhar um papel importante na Estratégia de Desenvolvimento Sustentável da União Europeia, pelo que esta 

resolução estabelece uma estratégia nacional para enfrentar as alterações climáticas, facilitando assim a atividade do 

Estado para ser cada vez mais neutro em termos de emissões de gases com efeito de estufa (GEE) e para estimular a 

melhoria da contratação de serviços com respeito pelos valores ambientais, poupando materiais e energia e reduzindo os 

resíduos e emissões a nível nacional, compreendendo, ao mesmo tempo, os objetivos verdes da UE. 

Plano Nacional de Gestão de Resíduos (2011-2020 e 2014-2020) - um instrumento de macroplaneamento da política de 

resíduos que estabelece as orientações estratégicas, de âmbito nacional, de prevenção e gestão de resíduos, no sentido 

da concretização dos princípios enunciados na legislação comunitária e nacional, numa perspetiva de proteção do 

ambiente e desenvolvimento do país. Este Plano apela a uma mudança no paradigma atual em termos de resíduos, 

consolidando a prevenção e gestão de resíduos como forma de continuar o ciclo de vida dos materiais, constituindo um 

passo essencial para devolver materiais úteis e energia à economia. 

4.3. Avaliação  
1) Indique a frase correta: 

A. Os RCD são definidos na Lista Europeia de Resíduos (LER), no capítulo com o código 17 "Resíduos de 

construção e demolição". 

B. Solo e pedras não contaminados por substâncias perigosas estão excluídos desta lista.  

C. Solo e pedras não contaminados por substâncias perigosas estão incluídos nesta lista.  

2) O que acontece com óleos industriais e equipamentos eletrónicos gerados num local de construção? 

A. Devem ser geridos de acordo com a sua legislação específica. 

B. Estão incluídos na lista do capítulo 17 e devem ser geridos como o resto do RCD. 

C. Nenhuma das perguntas anteriores está certa. 

3) "17 01 06 * é o código para misturas ou frações separadas de betão, tijolos, telhas e cerâmicas.  O que significa 

o asterisco? 

A. Significa que estes resíduos, que em si só não são perigosos, estão misturados ou contêm resíduos perigosos. 

B. O asterisco não tem significado. 
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1. O betão e as frações são perigosas por si só, com ou sem asterisco. 

4) Legislação sobre a produção de resíduos de construção e demolição em Portugal: 

A. Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho 

B. Decreto-lei n.º 46/2008 

C. Não existe legislação de RCD em Portugal. 

5) Em Portugal, entre outras alterações instituídas através da publicação do Decreto-Lei n.º 46/2008, destacam-

se as seguintes para os RCD: 

A. Responsabilidade pela gestão dos RCDs dos vários intervenientes no seu ciclo de vida, na medida da sua 

intervenção e de acordo com o decreto. 

B. A criação de mecanismos inovadores de planeamento (desenvolvimento e implementação do Plano de 

Prevenção e Gestão dos RCD no contexto das obras públicas) e a gravação de dados dos RCD (obras privadas). 

C. A obrigação de emissão de um certificado de receção pelo operador de gestão dos RCDs. 

6) Objetivos existentes para a reciclagem de RCD em Portugal. 

A. O Decreto-Lei n.º 18/2008 aprovou os Códigos dos Contratos Públicos que estabelecem a obrigação de 

utilizar pelo menos 5% de materiais reciclados no local, em obras públicas.  

B. O Decreto-Lei n.º 18/2008 aprovou os Códigos dos Contratos Públicos que estabelecem a obrigação de 

utilizar pelo menos 25% de materiais reciclados no local, em obras públicas. 

C. Não há reciclagem de RCD em Portugal.  

7) Em Portugal, qual é a regra para a correta remoção de embalagens, transporte e gestão de materiais que 

contém amianto? 

A. Portaria n.º 40/2014 de 17 de fevereiro 

B. Portaria n.º 40/2023 de 17 de fevereiro 

C. Portaria n.º 40/1980 de 17 de fevereiro 

 

8) A Resolução do Conselho de Ministros 65/2007 de 7 de maio 

A. estabelece as orientações estratégicas para os contratos públicos ecológicos 2008-2010. 

B. estabelece as orientações estratégicas para os contratos públicos ecológicos 2000-2050. 

C. Nenhuma das respostas anteriores está correta.  

9) O Plano Nacional de Gestão de Resíduos (2011-2020 e 2014-2020): 

A. É um instrumento de macroplaneamento da política de resíduos que estabelece as orientações estratégicas, 

de âmbito nacional, de prevenção e gestão de resíduos. 

B. O Plano exige uma mudança no paradigma atual em termos de resíduos, consolidando a prevenção e gestão 

de resíduos como uma forma de continuar o ciclo de vida dos materiais, constituindo um passo essencial para 

devolver materiais úteis e energia à economia. 

C. Ambas as respostas anteriores são verdadeiras. 
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Módulo 2. Gestão de resíduos no local  

5. Definição e Objetivos do Módulo:  

6. Tabela de Unidades de Aprendizagem:  

Módulo 2: Gestão de 

resíduos no local  

Duração total: 30 horas Horas de contacto: 5 horas 

Horas de trabalho: 10 horas 

Horas de estudo autónomo: 10 horas 

Horas de avaliação: 5 horas 

Distribuição das Unidades de Aprendizagem  

Unidade 1: As 

propriedades dos 

resíduos e a sua 

classificação 

Horas de contacto:  
1h 
Horas de trabalho: 
2h  
Horas de estudo 
autónomo: 2h 
Horas de avaliação: 
1h 

Unidade 2: Auditoria 

de pré-demolição: 

aspetos 

quantitativos e 

qualitativos dos 

resíduos inertes 

Horas de contacto: 1 
h 
Horas de trabalho: 
2h  
Horas de estudo 
autónomo: 2h 
Horas de avaliação: 
1h 

Unidade 3: 

Planeamento da 

gestão de resíduos 

no local 

Horas de contacto: 
1 h 
Horas de trabalho: 
2h  
Horas de estudo 
autónomo: 2h 
Horas de avaliação:  
1h 

Unidade 4: 

Conformidade no local 

na gestão e reciclagem 

de RCD 

Horas de contacto: 1 h 
Horas de trabalho:2h  
Horas de estudo 
autónomo: 2h 
Horas de avaliação:  1h 

Unidade 5: 

Demolição selectiva 

e recuperação de 

RCD 

Horas de contacto:  
1h 
Horas de trabalho: 
2h  
Horas de estudo 
autónomo: 2h 
Horas de avaliação: 
1h 

 

7. As propriedades dos resíduos e a sua classificação  

Descrição Geral 

Adquirir os conhecimentos necessários para aplicar os regulamentos e requisitos nacionais existentes para a realização 
de atividades relacionadas com a gestão de resíduos. Conhecer as ações adequadas a empreender no local 
relativamente à identificação, medidas de segurança e classificação dos resíduos para satisfazer os critérios ambientais 
estabelecidos pela regulamentação nacional, pelo plano de gestão ambiental da empresa e pelas autoridades locais. 

Resultados da aprendizagem 

Após a conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

Conhecimento 
- Bons conhecimentos sobre os diferentes tipos de materiais e suas propriedades 
- Bom conhecimento dos diferentes códigos EWC para selecionar RCD 
- Bom conhecimento dos métodos e/ou técnicas de seleção de materiais 

Capacidades 
- Capacidade de reconhecer materiais de construção 
- Capacidade de prever a possibilidade de reutilização de um material 
- Capacidade de selecionar materiais e melhorar a sua eliminação ou reutilização 

Competências 
- Aperfeiçoamento das competências técnicas 
- Melhoria das competências organizacionais para uma seleção e eliminação mais eficaz 

dos RCD. 

Ministração da Unidade e Avaliação 

A unidade será lecionada na forma de: 
□ Discussões 
x Prática 
x Aulas 
□ etc... 

A unidade será avaliada através: 
□ Exame  
□ Exame oral / exercícios 
□ Projeto 
x Exercícios escritos / teste  
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7.1. Introdução  
Num local de construção, é necessário prestar atenção especial sobre como se irão descartar todos os 

materiais residuais. Alguns resíduos de construção podem ser reciclados e outros devem ser enviados para o 

aterro sanitário. Para isso, é especialmente importante saber como identificar o tipo de resíduos, as suas 

propriedades e características. Desta forma, será possível realizar a eliminação adequada dos seus resíduos, 

maximizar-se-á a poupança de custos de construção e o ambiente sairá beneficiado. 

7.2. Abordagem teórica  

7.2.1. Tipo de materiais e suas propriedades  

 

 

Os resíduos gerados pela indústria da construção civil são na sua maioria materiais não-biodegradáveis e 

inertes. Os RCD são classificados em três categorias principais: resíduos inertes, resíduos não perigosos e 

inertes e resíduos perigosos. 

● Os resíduos inertes são resíduos que não são nem quimicamente nem biologicamente reativos e que não 

se decompõem ou apenas se decompõem muito lentamente. Exemplos: telhas, cerâmicas, argila, tijolos e 

betão. São a maior parte dos resíduos gerados pela indústria da construção (cerca de 70% do total - até 

90% para as obras públicas). Este tipo de resíduos não representará uma ameaça para o ambiente, animais 

ou a saúde humana e não porá em perigo a qualidade dos recursos hídricos. Mas no que diz respeito à 

grande quantidade produzida na indústria, é necessário muito espaço para armazenar estes resíduos.  
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São resíduos minerais produzidos pela atividade de Construção, mas deve ser mencionado que o gesso ou 

resíduos minerais ou de lã de rocha não são resíduos inertes. Os resíduos inertes podem ser facilmente 

reciclados em materiais ou agregados. 

● Os resíduos não perigosos e não inertes são resíduos não inertes que não apresentam quaisquer 

caraterísticas de "perigosidade" (não tóxicos, não corrosivos, não explosivos, etc.). São os segundos 

resíduos mais produzidos pela indústria, representando cerca de 25% do total. Trata-se de um resíduo 

comum das empresas. Exemplos: embalagens, madeira, plásticos, metal, material isolante, etc... 

Este tipo de resíduos é identificado por classificação (catálogo CEW, Classificação Europeia de Resíduos 

para Estatística, outras classificações nacionais relevantes) e também de acordo com o seu processamento 

e tratamento aplicado após a sua redução. Estes resíduos são feitos de materiais que, após uma potencial 

etapa de pré-tratamento e/ou processamento, podem ser utilizados como substitutos de matéria-prima 

num ciclo de produção.  

São resíduos recicláveis e a tendência é crescente, com o surgimento de novas tecnologias, de que mais e 

mais materiais se tornem recicláveis. Alguns destes resíduos apresentam interesse como combustíveis e 

são utilizados em ramos de valorização energética. Estes resíduos são utilizados em processos de 

valorização energética. Podem ser resíduos domésticos ou industriais residuais, após a implementação de 

recolhas separadas. 

Os materiais de embalagem devem ser classificados e encaminhados para serem reciclados em ramos 

específicos, adaptados para o seu processamento.  

 

● Os resíduos perigosos são os resíduos da atividade industrial que representam um risco para a saúde 

humana ou para o ambiente. Devem ser geridos com processos específicos em relação aos regulamentos. 

Representam cerca de 3% do total dos resíduos produzidos pela indústria da construção civil. Exemplos: 

Latas de aerossóis, amianto, baterias, óleo e combustíveis, tintas ou líquidos, ... 

A gestão de materiais perigosos é muito regulamentada pela lei e todos os passos não são recomendações, 

mas sim obrigações que sujeitam o proprietário dos resíduos a uma gestão eficaz para evitar multas e 

responsabilidade ambiental. 

Os resíduos perigosos devem ser classificados e armazenados de forma diferente dos resíduos gerais, com 

foco na segurança e proteção. Todos os riscos de contaminação de outros materiais devem ser evitados.  

 

 

Recipientes de materiais perigosos 

 

Rótulo que descreve o material perigoso 
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O armazenamento de substâncias perigosas exige passos precisos: 

- O local de armazenamento deve estar situado numa parte específica do local de construção com 

sinalização clara e explícita. Todas as partes interessadas que envolvem o local devem estar cientes 

disso. 

- Regras especiais de segurança relativas a esta área devem ser claramente estabelecidas, divulgadas e 

afixadas no local de construção 

- Todos os materiais perigosos devem ser listados, incluindo os seus tipos, formatos e quantidades 

- Os recipientes utilizados devem ser adaptados e apropriados às características dos resíduos (por 

exemplo, recipientes em metal para produtos corrosivos...) 

Devido às características e aos riscos envolvidos por estes materiais (riscos legais e físicos), é comum e mesmo 

obrigatório, em certos casos, contratar empreiteiros especializados para executar este processo. 

Os contratantes de resíduos são empresas especializadas e qualificadas na gestão e transporte de materiais 

perigosos. Antes de contratar esses empreiteiros, a gerência do local deve certificar-se de que se tratam de 

empreiteiros licenciados.  

O acompanhamento do processamento dos materiais é baseado em notas de transferência e relatórios 

indicando a quantidade e categorias de resíduos, os diferentes intervenientes envolvidos e o seu destino. 

Tenha em mente: 

- Os materiais perigosos devem ser indicados numa folha de acompanhamento e seguidos ao longo das 

diferentes etapas da sua eliminação/tratamento (quantidade, categoria, ...) 

- Cada parte interessada que participa neste processo deve ser especificada na folha de 

acompanhamento, a fim de manter a cadeia de responsabilidade 

- Certifique-se de que os empreiteiros especializados estão qualificados e licenciados para eliminar os 

resíduos perigosos 

 

Tabela dos 9 símbolos de segurança química que os trabalhadores da construção civil precisam de conhecer 

 

 
Este pictograma indica um material oxidante - fornece 
o oxigénio que outros materiais precisam para 
queimar. Se um material oxidante se aproximar 
demasiado de substâncias como alguns peróxidos ou 
nitratos, pode fazer com que essas substâncias 
rebentem em chamas ou explodam sem uma fonte de 
ignição, como uma faísca ou chama. 

 

 

 

 
Usado quando uma única exposição à substância, ou 
múltiplas exposições em 24 horas, pode potencialmente 
fazer com que alguém fique doente ou mesmo causar a 
morte. Produtos químicos agudamente tóxicos num local 
de construção podem incluir os solventes em diluentes e 
desengordurantes. Mercúrio e chumbo são exemplos de 
substâncias que são toxinas crónicas vs. toxinas agudas. 

 

Este é o pictograma opcional. Destaca produtos 
químicos que são tóxicos para o ambiente aquático. 
Estes químicos podem escorrer para os sistemas 
hídricos, incluindo rios, lagos, oceanos, riachos e 
aquíferos, matando ou contaminando a vida aquática 
e tornando as fontes de água potável tóxicas. 

 
 

O pictograma da chama é usado para materiais 
inflamáveis, incluindo os que emitem gás inflamável e os 
que podem inflamar-se espontaneamente. Num estaleiro 
de construção, estes podem incluir combustível para 
veículos e equipamentos. 

 

Os materiais corrosivos podem causar danos à pele e 
aos olhos e a qualquer outra coisa com que entrem em 
contacto, por vezes incluindo metal. O ácido de bateria 
é um agente corrosivo com o qual alguém que trabalha 
em veículos pode entrar em contato, e as equipes de 
construção podem ser expostas a produtos químicos 
corrosivos como ácido sulfúrico ou clorídrico enquanto 
trabalham em fábricas químicas ou outras operações 
de fabricação que utilizam essas substâncias. 

 
 

Essas substâncias químicas podem causar doenças crónicas 
e até fatais, como cancro ou doenças respiratórias, bem 
como defeitos congénitos. Exemplos incluem benzidina 
(encontrada em algumas tintas) e etilenoimina 
(encontrada em adesivos e aglutinantes) 
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Este sinal é normalmente usado para indicar um 
produto irritante (seja para a pele ou pulmões) ou 
sensibilizante da pele. A exposição a irritantes 
cutâneos como solventes, diluentes e adesivos pode 
levar a dermatite de contacto, uma condição cutânea 
caracterizada por vermelhidão, inchaço e dor. Alguns 
corrosivos suaves também são irritantes. 

 
 

Explosivos, tais como dinamite, recebem este pictograma. 
Alguns solventes que contêm peróxido também podem 
explodir se manuseados ou armazenados incorretamente. 

 

Este pictograma indica gás sob pressão. Os gases sob 
pressão são gases armazenados em recipientes a 29 psi 
ou mais e que são liquefeitos ou liquefeitos e 
refrigerados. Gases como o acetileno (usado na 
soldagem) podem explodir se aquecidos. 

 
 

 

 

7.2.2. O que é um Código EWC  

O EWC é uma lista de tipos de resíduos, estabelecida pela Decisão 2000/532/CE da Comissão Europeia, que 

categoriza os resíduos com base numa combinação do que eles são e do processo ou atividade que os produz. 

O EWC está dividido em 20 capítulos, a maioria dos quais são baseados na indústria, embora alguns sejam 

baseados em materiais e processos.  Aos tipos de resíduos individuais é atribuído um código de seis dígitos: os 

dois primeiros dígitos especificam o capítulo, os dois seguintes especificam o subcapítulo, e os dois últimos são 

específicos para o tipo de resíduo. 

Todos os resíduos produzidos terão um EWC correspondente: é um requisito legal que qualquer resíduo 

produzido que seja enviado para reciclagem ou eliminação deve ser classificado utilizando um código EWC. 

Os resíduos perigosos (especiais) são assinalados por entradas onde o código EWC de seis dígitos é marcado 

com um asterisco (*).  As entradas de resíduos perigosos também podem ter uma "entrada espelhada" não 

perigosa. Estes aparecerão consecutivamente na lista, mas um deles será marcado com um asterisco (*), 

normalmente com referência a "contendo substâncias perigosas", por exemplo: 

17 05 03* Solo e pedras contendo substâncias perigosas 

17 05 04 Solo e pedras não mencionadas em 17 05 03. 

O código EWC é utilizado no processo de rastreamento dos RCD e particularmente para os resíduos perigosos 

que exigiram atenção especial devido à sua capacidade de gerar sérios danos à saúde humana e ao meio 

ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos e/ou técnicas de seleção de materiais 
 Recuperação Tratamento 

Tipo de Resíduos Reutilização Reciclagem Recuperação de 
energia 

Incineração Eliminação 

 
 

Perigoso 

O que é um Código 

Europeu de Catálogo de 

Resíduos? 

Capítulo 

12 34 56 * 

Sub-Capítulo Entrada individual 
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Madeira tratada (pintura, envernizado, ...)   
 

   

Alcatrão e misturas betuminosas  
 

     

Madeira aglomerada      

Betão, aditivos de argamassa 
*recoberto por colecionador certificado 

     

Amianto      

Betão e argamassa      

Madeira não tratada 
Reutilização de elementos completos, reutilização 
para sistemas de molde, fabrico de tábuas, 
aglomerados, serradura ou aparas de madeira 

     

 

Figura 1 Possível processo dos resíduos comuns no local de obras (resumo extraído de 

 https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/type-de-dechets-de-chantier.html?IDC=8187) 

 

A melhor maneira de garantir que os materiais não são contaminados com resíduos perigosos é 

definitivamente segregar os resíduos em diferentes contentores de lixo. Uma segregação bem gerida dos 

materiais/resíduos, incluindo um acompanhamento adequado e uma boa preparação a montante dos 

intervenientes no local (informação, formação, ...), irá melhorar o processo de reciclagem/reutilização e as 

condições de segurança no local. 

Existem várias e numerosas práticas eficientes disponíveis sobre a gestão de resíduos perigosos. Estas práticas 

estão de acordo com os requisitos e obrigações legais. 

Tanto os resíduos de C&D simples como os mistos podem conter poluentes, resultando em impactos ambientais 

negativos durante o armazenamento ou reutilização. Estes poluentes estão contidos nos materiais de 

construção devido à sua composição natural, ou após a sua inserção durante a fabricação. No entanto, muito 

poucos materiais nos resíduos de demolição são invariavelmente perigosos. As principais fontes de poluentes 

nos edifícios foram identificadas através de estudos e são apresentadas na tabela seguinte. 

Origem Poluentes relevantes 
Pedra natural Metais pesados 
Gypsum Sulfato, metais pesados 
Fibra de amianto de fácil ligação, como o amianto por injeção, fibra 
de amianto colada (painéis de cimento, elementos de proteção 
contra incêndios) 

Amianto 

Madeira tratada Metais pesados, cal, fenol, PCP 
Plásticos Fenol, CHx, componentes orgânicos 
Vedante PCB 
Feltro para telhado, peças de construção em betume, alcatrão de 
carvão contendo telhados 

Fenol, CHx, PAH 

Instalação técnica (transformadores, revestimentos de pintura, 
condensadores; lâmpadas fluorescentes, interruptores 

PCB, Hg, Cd 

Fuligem Metais pesados, PAH 
Poeira Metais pesados 
Fogo PAH, PCDD/PCDF 

  

 
Recuperação/reutilização 

 

 
Processo satisfatório 

 

 
Processo a ser utilizado em último 

recurso 

 

 
Não é uma opção viável 
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Acidentes (uso) Inclui óleo, álcalis, ácido 
Construções de tubagens Chumbo 
Locais onde são utilizados óleos minerais CHs (tanques, 
aquecedores...) 

Óleo mineral CHs 

 

Tabela 3: Principais fontes poluidoras nos materiais de construção. Fonte [6]. 

 
 
A composição dos resíduos de C&D é extremamente heterogénea (Tabela 3) e varia muito no que diz respeito 

ao tipo de construção. Independentemente disso, para uma demolição e desmantelamento seletivo, os 

principais fluxos de resíduos devem ser tratados separadamente, tais como os resíduos inertes (por exemplo, 

betão, tijolos, alvenaria, telhas e cerâmica) que podem exigir uma demolição mais seletiva para realizar o uso 

de materiais reciclados em aplicações de maior qualidade. 

 

Categoria de resíduos Intervalo mín-máx (%) 
Betão e alvenaria 40–84 

Betão 12–40 
Alvenaria 8–54 

Asfalto 4–26 
Outros (mineral) 2–9 

Madeira 2–4 
Metal 0.2–4 

Gypsum 0.2–0.4 
Plásticos 0.1-2 
Diversos 2-36 

 

Tabela 4: Composição dos resíduos de construção e demolição. Fonte: [18] 

 

Um nível mais elevado de demolição seletiva pode ser alcançado considerando o desmantelamento manual de 
uma vasta gama de materiais para permitir a reutilização de RCD. Algumas das técnicas consideradas são a 
remoção (antes da demolição) e a limpeza (depois da demolição). Bons exemplos de reutilização incluem vidro, 
lareiras de mármore, madeiras preciosas como nogueira e carvalho, artigos sanitários tradicionais, caldeiras de 
aquecimento central, aquecedores de água e radiadores [6]. Materiais como gesso, espuma isolante, concreto, 
lã mineral e lã de vidro também podem ser considerados para reutilização ou reciclagem [19]. 

 
   

Remoção de portas à mão Remoção manual de materiais de 
isolamento 

Remoção manual de materiais de 
telhado 

 

Tabela 5: Exemplo de demolição seletiva. Adaptado de: [20] 

7.2.3. Classificação dos RCD na Lista Europeia de Resíduos.  
De acordo com a Diretiva (UE) 218/851, entende-se por "resíduos de construção e demolição" os resíduos 

gerados pelas atividades de construção e demolição. 
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Na Lista Europeia de Resíduos (LoW), surge no capítulo com o código 17 "Resíduos de construção e 

demolição". Este, por sua vez, está subdividido em 9 subcapítulos ou grupos diferenciados, sendo estes: 

 código LoW 
capítulo 

Descrição 

17 01 betão, tijolos, ladrilhos e cerâmicas 

17 02 madeira, vidro e plástico 

17 03 misturas betuminosas, alcatrão e produtos de alcatrão 

17 04 metais (incluindo as suas ligas) 

17 05 solo (incluindo material escavado de locais contaminados), rochas e resíduos de 
dragagem 

17 06 materiais de isolamento com amianto e materiais de construção 

17 08 materiais de construção à base de gesso 

17 09 outros resíduos de construção e demolição 

 

A categoria 17 inclui os resíduos perigosos gerados durante as atividades de construção e demolição: 

LoWcode  

17 01 06* misturas ou frações separadas de betão, tijolos, telhas e cerâmicas que contenham 
substâncias perigosas 

17 02 04* Vidro, plástico e madeira que contenham ou contaminados com substâncias perigosas 

17 03 01* misturas betuminosas com alcatrão de carvão 

17 03 03* Alcatrão de carvão e produtos de alcatrão 

17 04 09* Resíduos metálicos contaminados com substâncias perigosas 

17 04 10* Cabos com petróleo, alcatrão de carvão e outras substâncias perigosas 

17 05 03* Solo e pedras que contenham substâncias perigosas 

17 05 05* Lamas de dragagem que contenham substâncias perigosas 

17 05 07* Balastro de via férrea que contenham substâncias perigosas 

17 06 01* Materiais de isolamento que contenham amianto 

17 06 03* outros materiais isolantes que contenham ou sejam constituídos por substâncias 
perigosas 

17 08 01* Materiais de construção à base de gesso contaminados com substâncias perigosas 

17 09 01* Resíduos de construção e demolição com mercúrio 

17 09 02* Bifenilos policlorados (PCB) que contenham resíduos de construção e demolição (por 
exemplo, selantes que contenham PCB, revestimentos de piso à base de resina que 
contenham PCB, unidades de vidro seladas que contenham PCB, condensadores que 
contenham PCB) 

17 09 03* Outros resíduos de construção e demolição (incluindo misturas de resíduos) que 
contenham substâncias perigosas 

 

Solo e pedras não contaminados por substâncias perigosas estão excluídos desta lista.  

Os resíduos gerados num local de construção mas regulamentados por legislação específica, tais como 

embalagens, óleos industriais, equipamento eletrónico, pneus, etc., não estão incluídos no Capítulo 17 da 

LoW. Estes resíduos devem ser geridos de acordo com a legislação relevante e devem ser mantidos separados 

de outros RCD no local de construção. 

De acordo com o artigo 11 da DQA, "até 2020, a preparação para a reutilização, reciclagem e recuperação 

de outros materiais, incluindo operações de preenchimento com resíduos para substituir outros materiais, 

de resíduos de construção e demolição não perigosos, excluindo o material natural definido na categoria 17 

05 04 da lista de resíduos, deverá ser aumentada para um mínimo de 70 % em peso". 
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7.3. Abordagem prática  
 

ESTUDO DE CASO 

A CYBERTECH, uma empresa de construção civil, contacta-o como especialista em resíduos. Eles estão 

realmente preocupados com a gestão de resíduos no local da obra, particularmente com os materiais perigosos, 

e esperam de si a gestão desta questão. Quais serão as suas dicas, recomendações e orientações para concluir 

esta tarefa com sucesso? 

 

Fontes, Informações adicionais, leituras adicionais - Links, websites, vídeos (FR& EN) 
A. Tipo de resíduo num local de obra (FR): https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/type-de-

dechets-de-chantier.html?IDC=8187 

B. https://www.recycling-magazine.com/2020/03/30/best-practices-for-construction-waste-

management/ 

C. Tipos de resíduos (EN) : https://www.gov.uk/how-to-classify-different-types-of-waste 

D. Framework padrão relativo aos resíduos (EN): 

https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm 

E. Gestão e Classificação de Resíduos de Construção (EN): https://engineeringcivil.org/articles/building-

materials/construction-waste-management-construction-demolition-waste-classification/ 

F. Guia para armazenamento de materiais perigosos (FR) https://multiprevention.org/wp-

content/uploads/2018/09/guide-multiprevention-entreposage-produits-dangereux.pdf 

 

7.4. Avaliação  

Teste - 10 perguntas de Escolha Múltipla (de 1 a 3 respostas corretas, dependendo da pergunta) 

1) Os resíduos inertes constituem uma ameaça para a saúde humana? 

A. Sim. 

B. Não. 

C. Não em humanos, mas constituem uma ameaça para a saúde animal. 

 

2) Os resíduos não perigosos e não inertes são: 

A. resíduos comuns da indústria da construção. 

B. resíduos não inertes que não apresentem qualquer característica de perigosidade. 

C. efluentes líquidos. 

 

3) Os resíduos perigosos representam um perigo para 

A. A saúde humana. 

B. O meio ambiente e o ciclo da água. 

C. A saúde animal. 

 

4) O código EWC é um requisito legal? 

A. Sim, para o rastreamento de resíduos. 

B. Não, 

C. Não, existe mais como uma recomendação. 

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/type-de-dechets-de-chantier.html?IDC=8187
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/type-de-dechets-de-chantier.html?IDC=8187
https://www.recycling-magazine.com/2020/03/30/best-practices-for-construction-waste-management/
https://www.recycling-magazine.com/2020/03/30/best-practices-for-construction-waste-management/
https://www.gov.uk/how-to-classify-different-types-of-waste
https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm
https://engineeringcivil.org/articles/building-materials/construction-waste-management-construction-demolition-waste-classification/
https://engineeringcivil.org/articles/building-materials/construction-waste-management-construction-demolition-waste-classification/
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2018/09/guide-multiprevention-entreposage-produits-dangereux.pdf
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2018/09/guide-multiprevention-entreposage-produits-dangereux.pdf
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5) Na lista EWC, um material com um asterisco é um material perigoso 

A. Sim. 

B. Não. 

C. O asterisco indica uma subcategoria. 

 

6) O pictograma da chama é usado para materiais explosivos? 

A. Sim. 

B. Não. 

C. Este pictograma não existe, na verdade. 

 

7) A eliminação de resíduos perigosos deve ser rastreada de acordo com o regulamento? 

A. Sim. 

B. Não. 

C. Não existem regulamentos específicos, mas sim diretrizes relativamente a este assunto. 

 

8) Os resíduos inertes e os resíduos não perigosos e inertes podem ser misturados no mesmo contentor. 

A. Sim. 

B. Não. 

C. Sim, caso exista um problema de espaço no local, terá de ser segregado mais tarde, numa segunda 

vez. 

 

9) Os resíduos inertes são facilmente reciclados em materiais ou agregados? 

A. Sim. 

B. Nem por isso, é um desafio muito grande. 

C. Não, este tipo de resíduos deve ser eliminado. 

 

10) Os materiais de isolamento feitos de amianto são resíduos não perigosos e não inertes. 

A. Sim. 

B. Não. 

C. Depende do regulamento. 
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8. Auditoria de Pré-Demolição: aspetos quantitativos e qualitativos dos resíduos inertes  

Descrição Geral 

Adquirir os conhecimentos necessários para realizar uma auditoria pré-demolição para determinar o que pode ser 
reutilizado, reciclado ou recuperado. Os participantes serão capazes de identificar e avaliar os riscos dos resíduos 
perigosos e estimar a taxa de reutilização e o potencial de reciclagem com base em propostas de sistemas de triagem 
durante o processo de demolição. 

Resultados da aprendizagem 

Após a conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve: 

Conhecimento 

- Bons conhecimentos de técnicas e metodologias para o planeamento de atividades de 
desconstrução 

- Bom conhecimento das técnicas para reduzir os potenciais riscos de eliminação de resíduos; 
- Conhecimento de técnicas e metodologias para o controle de materiais recuperados  
- Bom conhecimento dos métodos e práticas de intervenção a fim de aumentar os materiais 

potencialmente reutilizáveis e reduzir os materiais a serem enviados para eliminação 

Capacidades 

- Capacidade de estimar os materiais presentes no objeto em termos de volume e peso 
- Capacidade de organizar melhor as operações de gestão de resíduos em CD 
- Capacidade de identificar e avaliar os riscos decorrentes de resíduos perigosos  
- Capacidade de identificar os métodos de desconstrução mais adequados 

Competências 

- Demonstrar a implementação das melhores práticas na gestão de resíduos 
- Estimar a taxa de reutilização e o potencial de reciclagem com base em propostas de sistemas 

de triagem durante o processo de demolição 
- Realizar o planeamento da gestão das atividades de demolição e reutilização, a fim de reduzir 

os impactos ambientais e sanitários, proporcionando ao mesmo tempo importantes 
vantagens em termos de custos 

Ministração da Unidade e Avaliação 

A unidade será lecionada na forma de: 
□ Discussões 
x Prática 
x Aula 
□ etc... 

A unidade será avaliada através: 
□ Exame  
□ Exame oral / exercícios 
□ Projeto 
x Exercícios escritos / teste  

8.1. Introdução  
O RCD na indústria da Construção representa os maiores fluxos de resíduos da União Europeia. Os resíduos 

inertes neste setor de atividade representam geralmente cerca de 70% do total dos projetos de resíduos e 

mais de 90% para a construção pública. No entanto, relativamente às características deste material, existe um 

grande potencial de reciclagem/reutilização/recuperação a ser implementado de modo a estar em 

conformidade com a Diretiva-Quadro 2008/98/CE relativa aos resíduos, que estabeleceu uma meta de 70% de 

RCD a serem reciclados até 2020. 

Consequentemente, iremos abordar nesta unidade como realizar uma auditoria de Pré-Demolição, um 

processo que permite melhorar a gestão dos RCD num local de construção, incluindo a sua 

reciclagem/reutilização/recuperação. 

Abordagem teórica 

8.2. Principais diferenças entre demolição e desconstrução  
Primeiro, o objetivo: na demolição, o objetivo do projeto é simplesmente derrubar uma estrutura, edifício ou 

propriedade. A finalidade da desconstrução é também demolir a estrutura; no entanto, pretende salvar 

quaisquer peças, componentes ou materiais que possam ser reutilizados e/ou reciclados. 

De seguida, os custos: Os custos são diferentes de acordo com o método. Na demolição são baseados no 

equipamento implementado para realizar a atividade (escavadeiras, retroescavadeiras, bobinas com 
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disjuntores, ...) e os impostos para a eliminação de resíduos. Na demolição, como o objetivo é reutilizar e 

preservar os fragmentos demolidos, o controlo de custos será mais eficiente. A desconstrução exige o 

planeamento da atividade e permite a venda de materiais a compradores especializados e/ou a sua reutilização, 

quer diretamente no local, quer noutros projetos. A desconstrução é mais cara do que a demolição.  

Finalmente, o prazo: Neste aspeto, a demolição será mais eficiente, uma vez que está focada apenas na 

demolição de uma estrutura. A demolição levará mais tempo a ser realizada, uma vez que é um processo 

planeado e seletivo. 

 

8.2.1. O que é uma Auditoria Pré-Demolição?  
A auditoria pré-demolição é um passo essencial na gestão de RCD num 

local de construção devidamente conduzido. Um projeto de demolição 

ou construção bem planeado e gerido reduz os impactos ambientais e 

de saúde, ao mesmo tempo em que proporciona importantes 

benefícios de custo. 

A auditoria prévia à demolição é uma atividade organizada pelo 

proprietário do edifício ou da infraestrutura, que resulta no inventário 

dos materiais e componentes resultantes dos futuros projetos de 

demolição, desconstrução ou reabilitação, bem como das suas opções 

de gestão e recuperação. As auditorias são essenciais, pois permitem a 

todas as partes envolvidas obter informações sobre a composição dos 

resíduos e facilitam a procura de mercados para os diferentes tipos de 

resíduos. 

Esta auditoria tem várias designações: auditoria de pré-

demolição/renovação, auditoria de pré-desenvolvimento, auditoria de 

resíduos, avaliação ambiental das atividades de construção e 

demolição. 

A maioria dos Estados-Membros da União Europeia já estabeleceu, pelo 

menos, mecanismos muito básicos para auditorias pré-demolição. 

Pode-se sublinhar que as práticas de auditoria na UE são diferentes em 

cada país e que as regras específicas são tipicamente definidas a nível 

municipal. Em alguns estados não existe a obrigação legislativa de 

auditoria de RCD, mas os requisitos legislativos para tal fazem 

normalmente parte da permissão para demolição ou renovação de 

edifícios/infraestruturas. 

Antes da demolição, é útil categorizar um local não só em termos da 

localização de materiais perigosos, mas também do tipo e do estado da 

estrutura e da fixação e acessórios internos. 
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A auditoria pré-demolição permite aos profissionais avaliar os materiais não perigosos que requerem remoção 

da estrutura e calcular o seu valor potencial. O objetivo é facilitar e maximizar a recuperação de materiais e 

componentes de demolição ou renovação de edifícios para fins de reutilização e reciclagem, sem comprometer 

as medidas e práticas de segurança delineadas no Protocolo Europeu de Demolição. 

Este Protocolo está de acordo com a estratégia da Construção 2020 e com o ambicioso Pacote de Economia 

Circular adotado pela Comissão Europeia. O seu objetivo global é aumentar a confiança no processo de gestão 

de RCD e a confiança na qualidade dos materiais reciclados de RCD. Os resultados esperados do Protocolo são: 

- Melhorar a identificação, separação e recolha de resíduos 

- Melhorar o processamento de resíduos 

- Melhorar a logística dos resíduos 

- Desenvolver a gestão da Qualidade 

- Desenvolvimento de políticas e condições adequadas 

 

Uma auditoria pré-demolição consiste em duas partes: 

- Recolha de informação: identificação, localização, quantidade e qualidade de todos os materiais 

residuais gerados durante o projeto de demolição/desconstrução/reabilitação. Isto permite ter uma 

estimativa mais precisa dos materiais no local e determinar o que será feito posteriormente. 

- As informações recolhidas fornecem informações sobre: 

· Que materiais são obrigatoriamente separados na fonte, em particular os resíduos perigosos 

· Que materiais não são elegíveis para reutilização ou reciclagem 

· Como serão geridos os resíduos e quais as suas opções de reciclagem  

A auditoria é realizada por um perito qualificado com bons conhecimentos sobre materiais de construção, 

técnicas e o negócio da indústria da construção. De facto, a sua experiência determinará o destino dos materiais 

escavados: reutilização, reciclagem, venda, eliminação... 

 

Por isso, é importante que este especialista tenha os conhecimentos/competências adequadas para 

implementar uma auditoria eficiente que se torne numa operação lucrativa se posta em prática. O especialista 

precisa de estar familiarizado com as técnicas de demolição e tratamento e processamento de resíduos, mas 

também com os mercados (locais). 
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A auditoria necessita de um plano de gestão de resíduos. No módulo seguinte, 2.3 Planeamento da gestão de 

resíduos no local, é desenvolvido um processo detalhado passo a passo do plano de gestão de resíduos. Este 

mostra como é crucial que as atividades de demolição sejam realizadas de acordo com um plano. 

Recomenda-se que todo o processo seja controlado por uma autoridade local ou por um terceiro independente 

(empreiteiro especializado em gestão de resíduos...), o que permitirá melhorar o processo de monitorização, 

especialmente ao verificar como foram feitos os materiais não recicláveis e reutilizáveis, o cumprimento dos regulamentos 

(transporte, certificação, licença,...)e ao avaliar o volume de resíduos escavados. 

Realização de uma auditoria pré-demolição 
Participantes envolvidos na auditoria de resíduos: 

- O proprietário é responsável pela nomeação de um auditor para desenvolver uma auditoria de resíduos para a 

identificação e classificação dos resíduos; 

- A autoridade emite licenças de demolição ou renovação e deve estabelecer mecanismos para garantir que sejam 

realizadas auditorias de resíduos, incluindo um sistema de verificação de qualidade e recomendações 

consideradas; 

- O auditor é responsável pela auditoria de resíduos; 

- O empreiteiro é responsável pelas operações de demolição/desconstrução/renovação definidas no contrato com 

o proprietário.; 

- O gestor de resíduos é responsável pela gestão e eliminação adequada dos resíduos recebidos do detentor ou 

produtor dos resíduos; 

- O fabricante dos produtos pode contribuir para a auditoria de resíduos fornecendo soluções e/ou requisitos para 

os materiais e componentes reutilizados/reciclados. 

A auditoria de resíduos consiste na pesquisa de documentação, pesquisa no local, avaliação de condições e 

recomendações para o material. 

1. Pesquisa de documentos: 

Esta é a primeira parte da auditoria. O seu objetivo: 

- Fornecer uma primeira estimativa sobre os materiais, as suas quantidades e possível natureza perigosa dos 

mesmos; 

- Dar indicações no edifício ou na infraestrutura 

- Investigar o edifício e a sua envolvente (práticas durante a sua construção, acesso, instalações de gestão...) 

A pesquisa de documentos inclui os dados administrativos (endereço, nome do proprietário e do auditor, início 

previsto da demolição, etc...), a descrição do projeto e uma revisão da documentação disponível. 

2. Pesquisa no local 

A segunda parte da auditoria é a pesquisa no local. O seu objetivo é: 

- Verificar e atualizar as informações obtidas na pesquisa de documentação 

- Obter indicações de cenários de perigo e exposição dos materiais de construção e componentes 

- Determinar o estado atual do edifício e dos seus materiais 

- Identificar e indicar os componentes reutilizáveis 

- Recolher materiais para amostragem 

Se houver suspeita da presença de materiais perigosos, devem ser aplicadas medidas de proteção dos trabalhadores 

durante o questionário. Um levantamento de resíduos perigosos deve ser aplicado para garantir a gestão da qualidade 

e eliminar os riscos de contaminação. 
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A busca da presença de materiais perigosos como o amianto tem que ser o foco da pesquisa no local. Deve ser 

realizado um inventário dos materiais. A qualidade do material também é avaliada durante este processo. 

3. Inventário e relatórios 

O relatório final da auditoria é preparado e assinado pelo auditor para validar a exatidão do conteúdo. O 

relatório inclui as informações, o objetivo, o plano de pesquisa, ou seja, todos os dados, informações e 

documentação envolvidos na pesquisa. 

4. Avaliação da qualidade  

A qualidade da auditoria pré-demolição depende dos conhecimentos e competências do auditor e da 

rastreabilidade das informações fornecidas pela declaração de resíduos. 

Requisitos para o detentor dos resíduos: o detentor dos resíduos pode realizar a auditoria, embora seja 

recomendado ter um auditor independente para o material perigoso e que o detentor dos resíduos seja 

responsável pelo conhecimento da quantidade e natureza dos resíduos produzidos. 

Requisitos para o auditor: o auditor deve ter conhecimentos, capacidades e experiência suficientes para 

identificar materiais perigosos e cumprir os requisitos legais para a auditoria pré-demolição. Recomenda-se que 

o auditor seja independente em todos os projetos de demolição, desconstrução, renovação, para que os 

resultados da auditoria não sejam tendenciosos. 

5. Rastreabilidade da informação 

A avaliação da auditoria deve ser realizada em três fases: 

-Etapa1: Avaliação inicial durante a auditoria de resíduos 

-Etapa 2: Monitorização durante e após os trabalhos (incluindo descontaminação e remoção de resíduos 

perigosos, gerenciamento no local, comparação entre os objetivos estabelecidos e a quantidade atual de 

resíduos realizados. * 

- Etapa 3: Verificação do processo de gestão e eliminação fora do local, considerando não só a quantidade mas 

também o tipo de gestão de resíduos realizada. 

8.2.2. Recomendações e relatórios sobre a gestão de resíduos  

Passando para o relatório de auditoria propriamente dito, este é produzido seguindo uma série de processos 
diferentes, como o estudo documental e a pesquisa no local (analisada na próxima secção). Através destes 
procedimentos, o auditor está em condições de identificar as operações de triagem de materiais que destacam 
os procedimentos de reciclagem e recuperação e que podem envolver os critérios de armazenamento, 
manipulação e separação ligados à gestão global de resíduos da infraestrutura. 

Além disso, o relatório ajuda o auditor a proceder ao planeamento da reutilização que envolve a inspeção, 
lavagem ou reparação de produtos residuais para operações de valorização. Resíduos, mercadorias ou peças de 
mercadorias podem ser obtidos por um operador externo para que possam ser reutilizados. 

No entanto, algumas das questões a serem abordadas são: 

• Metodologia sugerida para a remoção de resíduos tóxicos 
• Procedimentos de saúde e segurança para todo o pessoal  
• Identificação de possíveis desvios de resíduos de algumas fontes de resíduos definidas (reutilização, 

reciclagem, preenchimento, recuperação e remoção de energia)  

Além disso, os resultados do inventário de materiais podem diferir da quantidade estimada durante o estudo 
teórico (como também abordaremos na próxima secção).  
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A quantidade real de RCD foi diferente da quantidade estimada para solo e pedras (menos 2,5 t), misturas de 
betão, tijolos, telhas e cerâmica (mais 10 t), e resíduos de construção e demolição mistos (mais 0,5 t). A 
comparação mostrou-se significativa para as pesquisas no local quando o edifício foi inventariado em muitas 
ocasiões de forma destrutiva. Todos os itens analisados eram resíduos inertes não-perigosos. Um método 
adequado para a gestão deste resíduo inerte é a reciclagem. 

 Resumindo os procedimentos referidos e antes de prosseguir com a análise dos passos, a Figura seguinte 
apresenta uma visão geral dos passos a serem seguidos para uma auditoria de pré-demolição eficaz. 

 

Figura 2: Esquema das etapas da auditoria de resíduos de construção e demolição - Fonte: [2] 

Recomendações 
A auditoria de resíduos pode ser completada com recomendações sobre como realizar a gestão de resíduos no 

local. 

Modelo recomendado para inventário de materiais  
 

Tipo de 
material 

Identificação 
do material 

Código de 
Resíduos (EWC e 

EURAL) 

Localizaç
ão 

Quantida
de 

Unid
ade 

Observações ou 
outras informações 
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Tabela de resumo 
Edifício Tipo de 

material 
Identificação 
do material 

Código de 
Resíduos (EWC e 

EURAL) 

Quantidad
e 

Unidad
es 

Quantidade 
total 

 
Resíduos 
inertes 

     

 
Resíduos não 
inertes e não 
perigosos 

     

 
Resíduos 
perigosos 

     

  

(Extraído de "Guidelines for the waste audits before demolition and renovation works of buildings" - outros 

modelos recomendados são fornecidos neste documento disponível em: ec.europa.eu ) 

 

8.3. Abordagem prática  

Estudo de caso  
A ACME, uma empresa de construção, tem de realizar uma atividade de demolição para o seu futuro projeto 

de construção. Como especialista, a direção da empresa contratou-o para realizar uma auditoria de resíduos.  

Identifique e explique cada passo relevante para realizar adequadamente a auditoria pré-demolição. Que 

dicas e recomendações daria à empresa? 

Fontes, Informações adicionais, leituras adicionais - Links, websites, vídeos (FR& EN) 
- Diretrizes para as auditorias de resíduos antes das demolições e obras de renovação de edifícios (EN): 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiw7ev778_uA

hWRA2MBHfoHCs0QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments

%2F31521%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVVaw2tvcn

_NTCNiJ8kmSadDd6k 

- Site da Federação Francesa da Construção, incluindo boas práticas, manuais,... (FR) 

https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-batiment-et-vous/construction-

durable/la-gestion-des-dechets-de-chantier.html 

- Gestão do local de construção (FR): http://www.paca.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/F09314P0237_annnexe_charte_cle1a1ee9.pdf 

- Guia de boas práticas para melhorar a gestão de resíduos em locais de construção: 

https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/Improving%20waste%20management%20

on%20construction%20site%20%E2%80%93%20best%20practice%20guide_0.pdf 

- Análise das melhores práticas para prevenir e gerir os resíduos gerados em obras de Reabilitação de 

Edifícios (EN): 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwibv9fur9DuAh

UM8hoKHe5yBcwQFjARegQIKBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F2071-

1050%2F11%2F10%2F2796%2Fpdf&usg=AOvVaw0_uLzxL2baMnbQxBUc7c6r 

- https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/portal/27438769/EIT_RM_PARADE_Predemolition_audit_overall_gui

dance_document_Final_2019.pdf 

 

about:blank
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiw7ev778_uAhWRA2MBHfoHCs0QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F31521%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2tvcn_NTCNiJ8kmSadDd6k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiw7ev778_uAhWRA2MBHfoHCs0QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F31521%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2tvcn_NTCNiJ8kmSadDd6k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiw7ev778_uAhWRA2MBHfoHCs0QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F31521%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2tvcn_NTCNiJ8kmSadDd6k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiw7ev778_uAhWRA2MBHfoHCs0QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F31521%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2tvcn_NTCNiJ8kmSadDd6k
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-batiment-et-vous/construction-durable/la-gestion-des-dechets-de-chantier.html
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-batiment-et-vous/construction-durable/la-gestion-des-dechets-de-chantier.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/F09314P0237_annnexe_charte_cle1a1ee9.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/F09314P0237_annnexe_charte_cle1a1ee9.pdf
https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/Improving%20waste%20management%20on%20construction%20site%20%E2%80%93%20best%20practice%20guide_0.pdf
https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/Improving%20waste%20management%20on%20construction%20site%20%E2%80%93%20best%20practice%20guide_0.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwibv9fur9DuAhUM8hoKHe5yBcwQFjARegQIKBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F2071-1050%2F11%2F10%2F2796%2Fpdf&usg=AOvVaw0_uLzxL2baMnbQxBUc7c6r
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwibv9fur9DuAhUM8hoKHe5yBcwQFjARegQIKBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F2071-1050%2F11%2F10%2F2796%2Fpdf&usg=AOvVaw0_uLzxL2baMnbQxBUc7c6r
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwibv9fur9DuAhUM8hoKHe5yBcwQFjARegQIKBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F2071-1050%2F11%2F10%2F2796%2Fpdf&usg=AOvVaw0_uLzxL2baMnbQxBUc7c6r
https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/portal/27438769/EIT_RM_PARADE_Predemolition_audit_overall_guidance_document_Final_2019.pdf
https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/portal/27438769/EIT_RM_PARADE_Predemolition_audit_overall_guidance_document_Final_2019.pdf
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8.4. Avaliação  
Teste -10 perguntas de Escolha Múltipla (de 1 a 3 respostas corretas, dependendo da pergunta) 

1) O que é a desconstrução? 

A. O desmantelamento seletivo dos componentes do edifício. 

B. O mesmo processo que o processo de demolição. 

C. Um método que facilita a reutilização e reciclagem de materiais 

 

2) Em comparação com a demolição, a desconstrução:  

A. permite um melhor controlo de custos  

B. requer mais tempo para ser realizado 

C. é mais cara 

 

3) Uma auditoria de pré-demolição é um passo essencial na gestão de RCD? 

A. Sim. 

B. Não, porque é opcional. 

C. Não, porque não lida com a gestão de RCD 

 

4) A auditoria de pré-demolição permite avaliar que materiais não perigosos são reutilizáveis? 

A. Sim. 

B. Não. 

C. Não, só permite a identificação de resíduos perigosos. 

 

5) A capacidade de recuperação dos materiais de construção é considerada em: 

A. Projetos de demolição. 

B. Projetos de desconstrução. 

C. Nem um nem o outro. 

 

6) É recomendado ter um auditor independente para os resíduos perigosos? 

A. Sim. 

B. Não, o proprietário pode realizar a auditoria, quaisquer que sejam as condições. 

C. Não, é uma obrigação, quaisquer que sejam as condições. 

 

7) A auditoria pré-demolição ajuda-o a organizar o seu projeto de forma eficiente? 

A. Sim. 

B. Não, é apenas uma avaliação final. 

C. Não, é realizado apenas no final do projeto. 

 

8) A auditoria pré-demolição é aplicada de forma homogénea nos países da UE? 

A. Sim. 

B. Não, até a sua denominação é diferente de país para país. 

C. Não, mas há pelo menos medidas que pretendem ter o mesmo objetivo na auditoria pré-demolição. 

 

9) A qualidade da auditoria de pré-demolição depende das capacidades e da experiência do auditor?  

A. Sim. 

B. Sim mas não só, pois a rastreabilidade das informações também fornecidas na declaração de 

resíduos deve ser tida em conta.  

C. Não. 
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10) É recomendado incluir recomendações no final de uma auditoria de pré-demolição?  

A. Sim. 

B. É opcional. 

C. Não. 

 

9.  Planeamento da gestão de resíduos no local  

Descrição Geral 

Adquirir, a partir dos resultados da auditoria de pré-demolição, os conhecimentos necessários para identificar e planear 
as técnicas e procedimentos de demolição adequados (demolição seletiva, strip out, etc.) e as opções técnicas específicas 
identificadas para os tipos de resíduos individuais. Planeamento de tratamentos especiais no caso de resíduos perigosos. 
Planear a reciclagem de materiais capazes de oferecer um desempenho equivalente ao de um material novo uma vez 
reprocessado. Planeamento de aterros para materiais que não podem ser reutilizados nem no seu uso original nem após 
o tratamento.  

Resultados da aprendizagem 

Após a conclusão bem-sucedida da Unidade, o aluno deve: 

Conhecimento 

- Bom conhecimento dos procedimentos de demolição 
- Bons conhecimentos de técnicas de demolição 
- Bom conhecimento do planeamento das operações de reciclagem e tratamento de RCD 
- Bom conhecimento do planeamento do transporte de RCD 

 

Capacidades 

- Capacidade de aplicar procedimentos de demolição 
- Capacidade de planear procedimentos para transporte de materiais não reutilizáveis ou 

perigosos para aterros sanitários 
- Capacidade de planear todas as operações de reciclagem e tratamento de materiais 

reutilizáveis 
 

Competências 
- Melhoria nas competências técnicas para operações de reciclagem 
- Melhoria na competência de gestão do transporte de materiais 
- Melhoria nas competências técnicas para as operações de demolição 

Ministração da Unidade e Avaliação 

A unidade será lecionada sob a forma de: 

☐ Discussões 

☒ Prática 

☒ Aula 

 

A unidade será avaliada através: 

☐ Exame  

☒ Exame oral / exercícios 

☐ Projeto 

☒ Exercícios escritos / teste  

9.1. Introdução  
O planeamento de gestão de resíduos é uma operação que permite antecipar a quantidade de resíduos gerados 
durante um projeto de construção/demolição para prever as intervenções a serem realizadas ao longo da vida 
útil do local de obras. Este processo é essencial no local, pois trata de aspetos económicos, mas o seu impacto 
é mais amplo no que diz respeito aos seus efeitos sociais e ambientais. De facto, através da aplicação de um 
plano de gestão de resíduos adequado, vários benefícios emergem dele que terão impacto não só nos 
intervenientes do projeto de construção/demolição (controlo de custos, redução de tempo, valorização da 
marca, ...) mas também na sociedade em geral (benefícios ambientais, emprego, ...). 

9.2. Abordagem teórica  

Papel e responsabilidade dos diferentes intervenientes no planeamento da gestão de 
resíduos 
Primeiro, cada interveniente principal de um projeto de construção/demolição tem um papel a desempenhar 
no planeamento da gestão de resíduos. É essencial esclarecer o papel e a responsabilidade de todos para que 
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a cadeia de responsabilização não seja quebrada pelo número de intervenientes que não assumem as tarefas 
pelas quais deveriam ser responsáveis. 

A entidade adjudicante incentiva a boa gestão e prevenção de resíduos. As suas exigências em matéria de 
gestão e prevenção de resíduos devem ser claramente expressas a outros intervenientes na obra. Para isso, a 
entidade adjudicante deve considerar as especificidades da obra e antecipar a quantidade e o tipo de resíduos 
gerados na mesma. Consequentemente, deve assegurar ao gestor do projeto e às empresas envolvidas os meios 
para implementar, controlar e acompanhar a política estabelecida a montante (segregação de resíduos, 
armazenamento de materiais, ...), a fim de otimizar a gestão dos resíduos. A entidade adjudicante conduzirá a 
política de gestão de resíduos no local, selecionando o gestor do projeto e as empresas de acordo com a 
qualidade da resposta ao concurso público e a relevância para as suas exigências. 

O gerente de projeto garante que os requisitos da autoridade contratante sejam aplicados no local. Deve ser 
responsável pela organização do local através de uma delegação da entidade adjudicante. Deve implementar 
formação ao pessoal das empresas envolvidas no projeto sobre a gestão e prevenção de resíduos e capacitá-las 
sobre os resíduos que geraram e torná-las responsáveis pela sua evacuação.  

As empresas devem cumprir os regulamentos em vigor. Devem estar conscientes do risco que enfrentam ao 
queimar, enterrar ou despejar resíduos no meio ambiente. Os funcionários das empresas são os principais 
intervenientes no processo de gestão de resíduos. Sendo eles que contactam com os mesmos, estes serão os 
únicos a traduzir essas políticas e diretrizes em ações concretas. Devem estar conscientes da segregação de 
resíduos e de todas as boas práticas implementadas no local. É importante demonstrar-lhes que podem 
beneficiar disto e que não se trata de uma perda de tempo.  

Gestão de Resíduos - Soluções de Construção: https://www.youtube.com/watch?v=XwStG-LAWbs 
Como gerir os resíduos num local de construção : https://www.youtube.com/watch?v=w_8ByOwjp2U&t=278s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XwStG-LAWbs
https://www.youtube.com/watch?v=w_8ByOwjp2U&t=278s
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9.3. Planeamento da recolha e processamento do material  

O sistema de gestão de resíduos de construção em qualquer empresa de construção é o conjunto de procedimentos 
internos que o pessoal deve seguir para gerir os resíduos produzidos em cada obra, de acordo com a política da empresa. 
O Sistema de Gestão de Resíduos da Construção, outrora negligenciado e até visto como uma perda de tempo, é agora 
uma parte central do negócio para as empresas de construção. O planeamento, e em particular a utilização de um plano 
de gestão de resíduos da obra, permite prever os resíduos e antecipar que serão produzidos e os materiais necessários 
para a conclusão do projeto. Também define ações para minimizar os resíduos e inclui a medição real dos resíduos para 
que as previsões possam ser comparadas com as realizações reais. Na maioria dos países europeus, o Plano de Gestão de 
Resíduos no Local de Construção (SWMP), ou equivalente nacional, é um requisito legal para alguns projetos. O Plano 
exige que sejam feitas previsões e registos dos resíduos e da forma como eles são geridos. 
Segue abaixo uma metodologia de 9 etapas de implementação de um Plano de Gestão de Resíduos no Local de 
Construção.  

 

Entidade adjudicante Gerente de projetos Empresa de construção 

Formula os seus requisitos 

relativos à prevenção e 

gestão de resíduos; 

Fornece os meios 

técnicos, humanos e 

financeiros; 

Seleciona o gerente do 

projeto como 

coordenador de resíduos; 

Auditoria de resíduos 

(quantidade, tipo...) 

 

Integra a gestão e 

prevenção de resíduos na 

sua oferta; 
Sensibiliza e treina o seu 

pessoal; 
Envolve subempreiteiros 

e fornecedores; 
Organiza a logística e 

seleciona um 

"responsável pelo 

desperdício; 

Antecipa a gestão e 

redução de resíduos: 
Nos estudos, no pacote do 
concurso e na análise das 
ofertas 
 

A montante do 

local 

   

Monitoriza o bom 

andamento do trabalho; 
 
Está envolvido nos bons 

resultados, bem como nos 

desvios do projeto; 

 

Implementa a organização 

(triagem, evacuação de 

resíduos e 

acompanhamento); 

 
Garante a execução dos 

trabalhos pelos seus 

subempreiteiros; 

 

Assegura a coordenação 

dos resíduos; 

 

No local 

   

A jusante do 

local 

Pede um balanço 

Capitalização de dados 

Monitoriza a conformidade 

do "balanço de resíduos". 

 

Fornece um "balanço de 

resíduos". 
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Passo 1 - Identificar quem é responsável pela produção do plano: detalhes da pessoa que redigiu o plano e responsável 
pelo projeto. O Plano de Gestão de Resíduos no Local de Construção (SWMP) deve estar disponível no local, pois pode ser 
referido pelo pessoal, implementado e atualizado se houver mudanças. 
Passo 2 - Identificar os diferentes tipos e quantidades de resíduos. 
Passo 3 - Identificar as opções de gestão de resíduos e anotar quaisquer alterações na conceção e especificação que 
procurem minimizar este desperdício. 
Passo 4 - Considerar como reutilizar, reciclar ou recuperar os diferentes resíduos produzidos pelo projeto. 
Passo 5 - Identificar locais de gestão de resíduos e empreiteiros, para todos os resíduos que requerem que as empresas 
demonstrem que estão a cumprir o Regime de Dever de Cuidado e registar as quantidades de resíduos transportados do 
local para eliminação. 
Passo 6 - Implementar e realizar qualquer formação necessária ao pessoal interno e externo, para garantir que todos 
compreendem os requisitos do plano. 
Passo 7 - Planear o uso eficiente dos materiais e o mínimo de resíduos com antecedência suficiente, tendo em mente 
quaisquer restrições impostas pelo local e pela sua localização. O plano também deve descrever as técnicas de construção 
utilizadas no local e a sua localização. Deve também ser descrito a) as obras de construção propostas, incluindo a 
localização do local e o valor estimado; b) registo das decisões tomadas antes da elaboração do plano, sobre a natureza 
do projeto, a sua conceção, os métodos de construção e os materiais utilizados. 
Passo 8 - Medir a quantidade e o tipo de resíduos produzidos, comparando-os com os indicados no Plano, a fim de garantir 
que os resíduos são geridos adequadamente e que são aprendidas lições para a próxima vez que um Plano for redigido. 
Tudo isto deve ser registrado na folha de dados. De cada vez que um resíduo é removido do local, o Plano deve ser 
atualizado com mais informações, incluindo: o tipo de resíduo removido e o local de destino. Deve-se também registar a 
identidade do empreiteiro de gestão de resíduos que remove os resíduos. O empreiteiro principal deve, após a conclusão, 
registar no Plano uma declaração confirmando que o plano foi monitorizado regularmente para garantir que o trabalho 
progrediu de acordo com o mesmo. 
Passo 9 - Monitorizar a implementação do Plano para garantir que este está a ser seguido e estar preparado para atualizar os 
planos se as circunstâncias mudarem. Não esquecer de rever o sucesso do Plano no final do projeto, identificando pontos de 
aprendizagem para referências futuras. 

 

 

 

Prevenção 

 

Minimização 

 

Reciclagem 

 

Recuperação 

 

Tratamento 
e eliminação 

Utilização de menos materiais na conceção e fabrico. Utilização de 

materiais menos perigosos. Antecipação do tipo e volume de 

material/resíduos  

Eliminação segura de resíduos para aterro 

Minimizar a quantidade de resíduos produzidos 

Transformar resíduos em novas substâncias/produtos 

Recuperar o máximo possível de material e/ou energia do fluxo de 

resíduos sólidos através da aplicação de tecnologia  

Figura SEQ Figura \* ARABIC 3- Hierarquia da gestão de resíduos de construção 
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Implementação da redução de resíduos, segregação e reutilização de material no local 
A gestão responsável dos resíduos é um aspeto 
essencial da construção sustentável. Neste 
contexto, a gestão da redução e segregação de 
resíduos é a forma mais fácil de maximizar a 
quantidade de resíduos que é utilizada e 
reciclada e pode tornar mais barata a 
eliminação de resíduos. A segregação dos 
resíduos também significa que diferentes 
empreiteiros podem manter os seus resíduos 
separados para facilitar a gestão do local.  

Como vimos acima, a previsão das necessidades 
e do volume/tipo de resíduos permite melhorar 
o uso de materiais no projeto. Estudos sobre o 
assunto mostraram que alguns materiais são mal utilizados com muita frequência (por exemplo, 10% dos tijolos 
de elevação são misturados com os escombros no local, pois a quantidade de material excede as necessidades 
reais do projeto).  

Depois de ter sensibilizado os atores do local para a necessidade de segregar os resíduos, é essencial fornecer 
os meios tangíveis para implementar esta operação. Vários contentores de lixo devem estar presentes no local 
em quantidade suficiente e sinalização clara sobre os resíduos autorizados a serem despejados. Cada contentor 
indica o tipo de resíduos que contém: madeira, betão, resíduos sólidos, plástico, resíduos perigosos, etc... O 
número de contentores depende do tamanho do local de construção. A segregação dos resíduos deve ser 
extensa e tão precisa quanto o local o permita: podemos classificar os resíduos noutras categorias como bateria, 
papel, orgânicos, etc... Para facilitar este processo, deve ser indicado um tipo de cor em cada contentor. Isto 
evita uma má utilização do contentor ou uma má compreensão do tipo de resíduos a que se destina. 

No entanto, o tamanho e/ou a localização podem impedir a 
segregação de resíduos no local. Neste caso, outras boas práticas 
estão disponíveis e são eficientes para a sua realização. Uma delas, 
que não requer muito espaço, é o uso de "big bags". Estes "big bags" 
devem ser coloridos de acordo com cada categoria de resíduos que 
contêm e/ou deve ser aplicado um sistema de rotulagem. Esta prática 
permite a coerência na gestão dos resíduos, independentemente de, 
por exemplo, o projeto ter lugar num edifício de vários andares, 
incluindo a cave.  

Quando possível, os materiais presentes no local devem ser 
reutilizados em vez de serem transportados para fora do local. Quando se fala em reutilização de resíduos de 
construção e demolição, é utilizado o termo "salvabilidade". A recuperabilidade de um material é definida como 
o seu potencial para ser reutilizado no seu estado atual, minimizando as necessidades de transporte e 
processamento posterior.  

Tenha em mente que o acompanhamento diário e a envolvência dos intervenientes é essencial para manter 
uma segregação material eficiente no local de construção. O acompanhamento deve incluir a verificação de 
contaminação, sinalização e localização de contentores. Além disso, o uso de um software de rastreamento é a 
melhor maneira de realizar essa monitorização. Este permite comparar as quantidades de resíduos rastreados 
com a estimativa e os objetivos iniciais e fazer as alterações necessárias para manter esse alvo. Se o uso da 
tecnologia digital não for possível, a monitorização deve ser realizada através de um Formulário de 
Monitorização de Reciclagem que será registado para garantir que o processo é feito regularmente. 

Vídeo: 5 métodos de reciclagem de resíduos de construção que poupam custos de construção 
https://www.youtube.com/watch?v=tl0S5PHAoBY 

 

Figura SEQ Figura \* ARABIC 4 Contentores do lixo no local de construção 

Figura SEQ Figura \* ARABIC 5 exemplo de big bags 

https://www.youtube.com/watch?v=tl0S5PHAoBY
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Alvo Benefícios 

Participantes da construção · Antecipação do volume de materiais necessários para completar o projeto - controlo de custos 

· Redução de custos através da utilização/reutilização mais eficaz de materiais 

· Maximização o espaço  

· Otimização da gestão do trabalho no local de construção 

· Geração rendimentos a partir da recolha de alguns materiais 

· Cumprimento dos regulamentos de planeamento e construção 

· Conseguir oportunidades de negócio 

· Melhoria da responsabilidade social corporativa ou do sistema de gestão ambiental da 

empresa/indústria em geral  

· Reforço da responsabilidade social corporativa 

· Implementar boas práticas ambientais também pode ajudar a manter-se à frente dos requisitos 

legais e dos concorrentes 

· Venda dos materiais a empreiteiro especializado – melhoria da economia circular 

Sociedade · Redução da poluição ambiental 

· Apoio à saúde pública 

· Menor uso de recursos naturais 

· Criação de oportunidades de emprego local 

· Menor emissão de CO² (por exemplo, importação ou transporte de pedra a partir de um ponto 

distante) 

· Menor risco de incidentes de poluição 

· Capacitação dos cidadãos, tornando-os conscientes do seu ambiente e, portanto, aumento da sua 

preservação, através da utilização de boas práticas sustentáveis no setor da construção 

Figura 6 Gráficos - Benefícios para a gestão de RCD  

 

Transporte de RCD para eliminação/tratamento 
Os materiais devem ser transportados para uma fábrica de 

processamento para reutilização posterior ou para um local de 

eliminação final. O betão pode ser reutilizado indefinidamente, 

esmagando-o para o transformar de modo a poder ser revendido noutro 

tamanho ou como aterro. O seguinte vídeo ilustra isso mesmo (o vídeo é 

francês mas as imagens ilustram o ponto):  

https://www.youtube.com/watch?v=T1mNHzZCqOw 

Os fornecedores de material devem participar neste processo. Alguns 

materiais, especialmente alguns produtos de embalagem, são feitos de 

vários materiais e, portanto, às vezes não são aceites numa fábrica de 

processamento/reciclagem. No entanto, os fornecedores devem aceitar 

esses resíduos/materiais de volta para que sejam reutilizados na sua 

cadeia comercial, em vez de produzir ou encomendar novos materiais de 

embalagem. 

Finalmente, a utilização de ferramentas digitais é outra solução 

alternativa para gerir o transporte de resíduos de construção. Sejam 

plataformas online, aplicações ou websites, as ferramentas digitais que 

facilitam a gestão do transporte de resíduos são numerosas. Através 

delas, surgem muitas soluções: pooling de transporte, networking, 

parcerias, aplicação de localização para encontrar o centro de 

reciclagem/instalação de tratamento mais próximo..., regulamentação, 

etc... 

https://www.youtube.com/watch?v=T1mNHzZCqOw
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9.4. Abordagem prática  
 

Caso de estudo :  
A Weiland Company, uma empresa de construção civil, consulta-o como especialista na área de RCD para o 

seu futuro projeto. Terá de descrever as diferentes etapas do planeamento da gestão de resíduos e 

desenvolverá todos os aspetos significativos deste processo (papel, tipo de resíduos, transporte...) 

Fontes, Mais informações - Links, websites, vídeos (FR& EN) 

▪ http://www.groupe-seche-international.com/nos-solutions/gestion-et-valorisation-des-dechets-sur-

vos-sites/ 

▪ https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-batiment-et-vous/construction-

durable/la-gestion-des-dechets-de-chantier.html 

▪ https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-11/datalab-44-

recyclage-dechets-btp-2014-octobre2018.pdf 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=w_8ByOwjp2U 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=ZryOMb7z8yE 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=XSYz7hTYS-E 

▪ https://www.recycling-magazine.com/2020/03/30/best-practices-for-construction-waste-

management/ 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=DAmCmnj3wYw 

▪ http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Reducing%20your%20construction%20waste%20-

%20a%20pocket%20guide%20for%20SME%20contractors.pdf 

 

9.5. Avaliação  

 Teste - 10 perguntas de Escolha Múltipla (de 1 a 3 respostas corretas, dependendo da pergunta) 

1) Que partes de um projeto de construção estão envolvidas na gestão de resíduos de um local? 

A. Autoridade contratante, gerente de projeto e as empresas envolvidas. 

B. Entidade adjudicante, autoridades locais e peritos externos. 

C. As empresas envolvidas no projeto de construção. 

 

2) A elaboração de um plano de gestão de resíduos permite: 

A. antecipar o volume e o tipo de resíduos incluídos no projeto. 

B. procurar um ramo adaptado a fim de recuperar os resíduos gerados. 

C. para melhor apreender o projeto e ao longo do tempo melhorar o controlo de custos. 

 

3) A triagem dos resíduos no local está limitada a 

A. 3 categorias. 

B. 5 categorias. 

C. Não tem limite estabelecido. A sua execução deve ser estendida até onde for possível e útil. 

4) Todos os materiais de uma obra podem ser reciclados, recuperados ou reutilizados por todas as 

empresas do sector da construção? 

A. Sim, todos os trabalhadores da construção civil são treinados para qualquer que seja a natureza 

dos resíduos. 

B. Sim, se usarem o equipamento adequado para lidar com os mesmos.  

C. Não, alguns destes materiais exigem negócios especializados/aprovados em relação à natureza 

dos resíduos, incluindo os perigosos. 

http://www.groupe-seche-international.com/nos-solutions/gestion-et-valorisation-des-dechets-sur-vos-sites/
http://www.groupe-seche-international.com/nos-solutions/gestion-et-valorisation-des-dechets-sur-vos-sites/
http://www.groupe-seche-international.com/nos-solutions/gestion-et-valorisation-des-dechets-sur-vos-sites/
http://www.groupe-seche-international.com/nos-solutions/gestion-et-valorisation-des-dechets-sur-vos-sites/
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-batiment-et-vous/construction-durable/la-gestion-des-dechets-de-chantier.html
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-batiment-et-vous/construction-durable/la-gestion-des-dechets-de-chantier.html
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-11/datalab-44-recyclage-dechets-btp-2014-octobre2018.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-11/datalab-44-recyclage-dechets-btp-2014-octobre2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=w_8ByOwjp2U
https://www.youtube.com/watch?v=ZryOMb7z8yE
https://www.youtube.com/watch?v=XSYz7hTYS-E
https://www.recycling-magazine.com/2020/03/30/best-practices-for-construction-waste-management/
https://www.recycling-magazine.com/2020/03/30/best-practices-for-construction-waste-management/
https://www.youtube.com/watch?v=DAmCmnj3wYw
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Reducing%20your%20construction%20waste%20-%20a%20pocket%20guide%20for%20SME%20contractors.pdf
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Reducing%20your%20construction%20waste%20-%20a%20pocket%20guide%20for%20SME%20contractors.pdf
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5) A capacidade de recuperação dos materiais de construção é 

A. O material que não foi despejado no ambiente. 

B. O potencial de um material a ser reutilizado no seu estado atual. 

C. O potencial de um material a ser transportado e processado. 

 

6) Como visto nesta unidade, do ponto mais alto para o mais baixo, como é a hierarquia dos resíduos? 

A. Recuperação, Minimização, Prevenção, Reciclagem, Tratamento e Eliminação. 

B. Prevenção, Minimização, Reciclagem, Recuperação, Tratamento e Eliminação. 

C. Tratamento & Eliminação, Prevenção, Minimização, Reciclagem, Recuperação. 

 

7) O transporte de resíduos perigosos deve ser rastreado de acordo com o regulamento? 

A. Sim. 

B. Não. 

C. Não existe nenhum regulamento específico, apenas diretrizes relacionadas com este tema. 

 

8) Uma das características do plano de gestão de resíduos do local é medir a quantidade e o tipo de 

resíduos produzidos no local? 

A. Sim. 

B. Não. 

C. O plano não tem de prever ou medir a quantidade e o tipo de resíduos produzidos, uma vez 

que é apenas um instrumento operacional. 

 

9) Planear a gestão de RCD no local ajuda a controlar os custos para as empresas? 

A. De facto, a previsão dos resíduos produzidos e do material utilizado no local ajuda a reduzir os 

custos. 

B. Não, o planeamento tem impacto sobre a organização do trabalho, mas tem um custo para os 

intervenientes que o executam no local de construção. 

C. De forma alguma. Este planeamento é obrigatório nos termos da regulamentação e tem um 

custo significativo para as empresas, mas ajuda a preservar o meio ambiente. 

 

10) O planeamento da gestão de RCD no local de construção ajuda 

A. A comparar o volume real de resíduos produzidos com os objetivos iniciais. 

B. A aplicar boas práticas que incentivem a minimização, reutilização e reciclagem de resíduos. 

C. A planear tratamento especial no caso de resíduos perigosos. 
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10.  Conformidade na gestão e reciclagem de RCD no local 

Descrição Geral 

Adquirir conhecimentos sobre a cadeia correta de gestão de RCD, desde o armazenamento temporário até a 
reciclagem/reutilização. Os participantes poderão aplicar todos os métodos de gestão de resíduos na zona de 
armazenamento temporário no local de construção (timing, divisões em frações homogéneas, etc.) em conformidade com 
os regulamentos em vigor e os métodos de recuperação e reciclagem. 

Resultados da aprendizagem 

Após a conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve ter: 

Conhecimento - Bom conhecimento dos procedimentos de gestão de RCD 
- Bom conhecimento dos procedimentos de armazenamento e stock de resíduos de C&D 

no local 
- Bons conhecimentos sobre valorização de resíduos de C&D  

Competências - Capacidade de identificar soluções de reutilização de resíduos, reciclagem, recuperação 
de materiais e recuperação de energia 

- Capacidade de impor procedimentos de transporte de resíduos de C&D e identificar a sua 
relevância económica e ambiental para promover a reciclagem de resíduos de C&D  

Competências - Melhoria das competências técnicas para os procedimentos corretos de gestão de RCD  

Ministração da Unidade e Avaliação 

A unidade será lecionada sob a forma de: 

☐ Discussões 

☒ Prática 

☒ Aulas 

 

A unidade será avaliada através de: 

☐ Exame  

☒ Exame oral / exercícios 

☐ Projeto 

☒ Exercícios escritos / teste  

10.1. Introdução  
O objetivo geral deste capítulo é fornecer informações-chave sobre a conformidade do processo de gestão de 

resíduos de C&D no local, com foco no armazenamento e stock dos mesmos, em conformidade com os 

regulamentos e métodos atuais de recuperação e reciclagem e um entendimento da cadeia de valor dos 

resíduos de C&D. O presente capítulo está dividido em três tópicos principais. No primeiro tópico é explicada a 

importância de uma triagem e armazenamento eficiente dos materiais e sua separação. Os riscos e impactos 

potenciais dos resíduos perigosos de C&D também são definidos neste tópico e completados com as medidas 

de prevenção. No segundo tópico, as soluções para valorizar os resíduos de C&D são analisadas e divididas em 

reutilização, reciclagem, recuperação de materiais e recuperação de energia. Os principais requisitos logísticos 

são descritos no tópico três, com uma visão geral dos procedimentos de transporte de resíduos de C&D e a sua 

relevância económica e ambiental para promover a reciclagem de resíduos de C&D. A secção de abordagem 

prática apresenta várias boas práticas e soluções inovadoras relacionadas com os temas desenvolvidos. Na 

secção final, 5 questões de escolha múltipla apoiarão a avaliação dos conhecimentos adquiridos no âmbito 

desta unidade.  

10.2. Abordagem teórica  
Uma gestão adequada de resíduos de C&D está altamente relacionada com o conhecimento sobre as 

metodologias e processos aplicados desde o armazenamento temporário até à reciclagem/reutilização. Os 

parágrafos seguintes cobrem os principais assuntos sobre os tópicos de armazenamento temporário, processo 

de acumulação de stock adequado e logística. 

10.2.1. Armazenagem temporária e acumulação de stock adequada  
Uma triagem e armazenamento eficiente dos materiais, mantendo-os separados, é um fator importante para 
uma gestão adequada dos resíduos e para garantir a viabilidade económica de retirar os resíduos de construção 
do local em que se encontram. A separação correta dos resíduos inertes de C&D promoverá um processo de 
reciclagem mais eficaz e uma maior qualidade dos agregados e materiais reciclados, embora um alto nível de 
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separação possa ser condicionado pelas condições existentes no local e pelo valor associado aos materiais 
separados. Os materiais devem seguir um armazenamento diferenciado de acordo com suas opções de 
tratamento [1]. 
 

 
 

Figura 1: Exemplo de separação de resíduos de C&D para armazenamento temporário. Fonte: [2] 

A acumulação de stock pode ser aplicada em pequenos projetos, mas é especialmente benéfica para locais de 
demolição de dimensão considerável, tais como aeroportos, plantas industriais ou blocos habitacionais. Deve 
ser dada atenção ao tempo de acumulação de stock com um limite de 1 ano antes da eliminação e 3 anos antes 
da reciclagem [3]. No que diz respeito ao armazenamento de equipamento informático, é normalmente 
necessário obter autorizações de uma autoridade competente. 

 

 
 

Figura 2: Exemplo de resíduos de construção mista e de demolição. Fonte: [4] 

O armazenamento de resíduos de C&D pode ser prejudicial para o meio ambiente, pelo que devem ser tomadas 
medidas de precaução para minimizar potenciais riscos como a contaminação de águas subterrâneas por 
lixiviação ou escorrimento de contaminantes e partículas, fogo através da geração de calor, geração de lixo, 
poeira, biogás e emissões de odores. As medidas de precaução incluem a segregação e eliminação de resíduos 
em recipientes dedicados separados. Um bom exemplo é a Diretriz Australiana para a gestão de stocks que 
delineia os riscos potenciais associados à acumulação de stock de materiais (resíduos ou outros materiais) e 
fornece orientações sobre a gestão apropriada de stocks e medidas de controle relevantes para reduzir esses 
riscos. A tabela seguinte apresenta exemplos dos riscos associados à acumulação de stock de materiais, 
impactos potenciais, fatores que afetam os riscos e impactos resultantes, e medidas sugeridas [5]. 
 

Riscos Potenciais impactos 
Exemplos de fatores que 
afetam os riscos e os 
impactos resultantes 

Medidas sugeridas 
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Poluição das 
águas, 
lixiviação ou 
escorrimento 
de 
contaminantes 
e partículas 

- qualidade reduzida dos 
recursos naturais e 
utilização potencial 
- contaminação do local 
(terra, águas superficiais e 
subterrâneas) 
- degradação do local 
- qualidade e função do 
ecossistema reduzida - 
pode ser considerado 
despejo e ser sujeita a 
multas 

- tipo de material e 
lixiviabilidade 
- controles climáticos 
- eficácia dos 
procedimentos e práticas 
de gestão 
- controles de engenharia 
- topografia e 
proximidade a cursos de 
água 

- contenção de lixiviados e desvio e controle de 
águas pluviais 
- empacotamento 
- superfície de baixa permeabilidade 
- utilização de tampas/isolantes 
- controles de escoamento de águas pluviais, tais 
como filtros de sedimentos e lagoas de 
assentamento 
- planos de gestão 
- seleção adequada do local e distâncias de 
separação 

Geração de 
calor com 
potencial para 
causar fogo 

- danos à propriedade, 
risco para a saúde humana 
- poluição da atmosfera 
- odores nocivos 

- tipo de material 
- dimensões da reserva 
- condições climatéricas 

- minimizar a quantidade de stock 
- assegurar acesso e espaçamento adequados 
- monitorizar as temperaturas das reservas 
- manter condições aeróbias 
- implementar procedimentos operacionais e 
planos de contingência 
- manter equipamentos de prevenção e combate a 
incêndios 

Emissões de pó 

- impacto negativo sobre a 
amenidade 
- danos à propriedade 
- impactos na saúde 
humana (por exemplo, 
problemas respiratórios) 

- condições climáticas, 
incluindo a exposição aos 
ventos 
- elevação 
- quantidade de stock 
- tipo de resíduo 
- solos expostos/estradas 
não pavimentadas 

- controles físicos (sprays, coberturas, 
compactação, peneiramento, invólucro, quebra-
ventos, aglutinantes e pavimentação de estradas) 
- tráfego (controlo de frequência e velocidade) 
- altura mínima de stock, ou seja, geralmente deve 
ser inferior às estruturas circundantes 
- seleção adequada do local e distâncias de 
separação 
- manuseamento de materiais, procedimentos 
operacionais e gestão, por exemplo, teor de 
humidade durante o manuseamento ou a cessação 
das atividades em condições adversas 

Instabilidade 
dos stocks 

colapso de reservas, 
levando a potenciais lesões 
e danos à infraestrutura 

- tipo de material 
- topografia 
- condições climatéricas  
- altura da reserva 
- gestão de materiais 

- implementar procedimentos adequados de 
manuseio de materiais 
- minimizar a quantidade de stock 

 
Tabela 1: Exemplos de riscos associados à acumulação de stock de materiais, impactos potenciais, fatores que afetam os riscos e impactos resultantes, e 

medidas sugeridas. Fonte: [5] 

Para gerir os principais riscos no local, os seguintes fatores devem ser analisados: 

· Tipo de resíduos e características químicas e físicas dos materiais a serem armazenados;  

· Localização geográfica e clima do local de armazenamento;  

· Condições hidrológicas e hidrogeológicas, incluindo a proximidade à superfície; e  

· Águas subterrâneas, qualidade da água e valores ambientais protegidos;  
· A duração do armazenamento dos materiais;  

· Proposta de abordagem de gestão dos materiais armazenados, incluindo aspetos de segurança para 
proteger o local de visitantes não autorizados como crianças [3].  

Também para a reutilização, reciclagem e recuperação de materiais de C&D é necessária uma acumulação de 
stock adequada. Alguns materiais precisam de ser classificados de acordo com o seu valor económico, como o 
metal que tem um valor de revenda estabelecido ou tijolos e telhas que têm uma procura significativa. No 
entanto, outros materiais precisam de ser processados ou tratados com base em critérios principalmente 
ambientais [6]. Com uma abordagem diferente, os resíduos perigosos devem ser separados e descartados de 
acordo com as regulamentações nacionais sobre resíduos perigosos. 

 
No caso de resíduos perigosos, é importante ser removido de forma correta e sistemática antes da demolição 

porque pode ser "explosivo", "oxidante", "tóxico", "nocivo", "corrosivo", "irritante", "cancerígeno" ou 
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"infeccioso". As ações a serem aplicadas caso sejam encontrados resíduos perigosos inesperados devem ser 

antecipadas no desenvolvimento do plano de gestão de resíduos. Os resíduos perigosos e não perigosos não 

devem ser misturados, pois podem contaminar os resíduos de C&D que não são perigosos na sua forma original. 

Para evitar a contaminação, deve ser dada atenção durante a fase de demolição, através da sua mistura, 

processamento ou eliminação. Os materiais que não eram perigosos podem tornar-se não 

reutilizáveis/recicláveis devido a procedimentos inadequados. Um exemplo pode ser encontrado na 

contaminação de resíduos inertes recicláveis, como tijolos e betão, se uma tinta à base de chumbo for misturada 

nesses resíduos, transformando-os em resíduos perigosos. Portanto, o armazenamento e a acumulação de 

stock só deve ser realizada em circunstâncias adequadas para prevenir e minimizar qualquer dano potencial à 

saúde humana e ao meio ambiente [1]. 

10.2.2. Preparação para reutilização e reciclagem  

Reutilização 
A reutilização refere-se ao uso de um objeto tal como ele é, sem tratamento. Isto reduz a poluição e o 

desperdício, sendo por isso um processo mais sustentável. Reciclar significa transformar um item em matéria-

prima que pode ser usada novamente. Este é um procedimento que consome energia e que ainda pode produzir 

resíduos e poluição. Portanto, a preparação para a reutilização deve ser incentivada porque, em teoria, oferece 

vantagens ambientais quando comparada à reciclagem, já que os impactos ambientais associados ao 

reprocessamento não ocorrem [1].  

 

Reciclagem 
Quanto à reciclagem, esta pode ser realizada no local com materiais incorporados como novos recursos de 
construção ou fora do local numa instalação destinada à reciclagem. Os materiais mais comuns a serem 
reciclados nos locais de construção incluem metal, madeira, asfalto, pavimentação (de estacionamentos), betão 
e outros materiais pedregosos, cerâmica (por exemplo, tijolos, telhas), materiais de cobertura, papelão 
corrugado e papelão de parede. 
Um planeamento adequado das atividades de gestão de resíduos nos locais de construção é crucial para 
alcançar altas taxas de reciclagem e produtos de reciclagem de alta qualidade. A maioria dos resíduos de C&D 
é reciclada por razões económicas, contudo a reciclagem de materiais como betão, madeira, vidro, gesso 
drywall e telhas asfálticas tem outros benefícios relevantes, tais como a criação de empregos, aumento da 
eficiência dos recursos e redução da deposição em aterro. Outros benefícios podem ser encontrados na 
poupança de energia, redução das emissões de gases de efeito estufa [7] e a contribuição para a proteção 
ambiental no geral. 
 

Reutilização: Oportunidades para uma melhor utilização dos resíduos de 
materiais de construção 
O seguinte link dá acesso a um vídeo onde é explicada de que forma a reutilização de componentes de construção 

de resíduos se poderia tornar muito mais comum.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=r0Ejq_4GXEA 

Fonte: https://www.ucl.ac.uk/circular-economy-lab/affiliated_projects/opportunity_waste 
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Figura 3: Exemplo de um processo de desmontagem circular de demolição. Crédito fotográfico: Erik Boschman. Fonte: Erik Boschman: [8] 

Para garantir a qualidade dos materiais C&D desde a desmontagem até a reciclagem é importante utilizar 
recipientes limpos de uso múltiplo para materiais como o vidro. Se o vidro entrar em contacto com betão, pedra 
ou resíduos de tijolo, deixa de ser adequado para reciclagem em modo circular (refundição). 
 
Para controlar o processamento e tratamento dos resíduos é importante seguir os seguintes requisitos: 

- Aceitação de resíduos (no local de reciclagem/armazenamento); 
- Controle de entrada (por exemplo, protocolo do amianto); 
- Controle de produção de fábrica (abordando as características essenciais dos produtos); 
- Critérios de aceitação (por exemplo, para matérias-primas utilizadas na fabricação de produtos 

derivados de resíduos); 
- Frequência da amostragem;  
- Identificação dos agregados reciclados utilizados num produto/infraestrutura específica (nota de 

entrega) (testes finais dos produtos derivados de resíduos claramente documentados) [1]. 

Recuperação de material 
A recuperação de material no local pode ocorrer por meio do preenchimento de escavações (backfilling), que 
é uma forma de reutilizar resíduos não perigosos de C&D. É uma solução aplicável em situações particulares, 
como em obras públicas e de aplanamento de superfícies, quando não é possível reutilizar ou reciclar os 
resíduos para aplicações de maior qualidade. Portanto, a solução de preenchimento não deve ser uma 
prioridade, pois pode comprometer os incentivos à reutilização e à reciclagem em aplicações de maior valor. 
Para evitar um impacto ambiental negativo, como a contaminação das águas subterrâneas, os resíduos de C&D 
devem ser tratados antes de serem depositados [1]. 
 

Recuperação de energia 
De acordo com a hierarquia de resíduos [9], os resíduos de C&D podem ser recuperados também como 
combustível substituto, nomeadamente através de Combustíveis Derivados de Resíduos (RDF) [10]. Vários 
fluxos de resíduos de C&D podem ser recuperados na forma de RDF, tais como: 
- madeira contaminada e produtos derivados da madeira que não são adequados para reutilização ou 
reciclagem;  
- plásticos;  
- materiais de isolamento orgânico (isolamento térmico, isolamento acústico);  
- membranas impermeabilizantes à base de betume.  
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Figura 4: Exemplo de Combustível Derivado de Resíduos. Fonte: [11] 

As operações no local podem oferecer vantagens tais como custos reduzidos e necessidades de transporte. A 
viabilidade de cada caso deve ser analisada, pois a preparação para a reutilização e reciclagem pode ser 

condicionada pelo espaço disponível no local e pelo impacto nas áreas verdes próximas, residentes e empresas. 
Estas operações no local podem exigir licenças ou autorizações e devem considerar fatores e riscos associados 
às dimensões económica, ambiental, social e de saúde [1]. 

10.2.3. Logística  
O transporte de resíduos de C&D deve ser realizado de forma segura e legal para evitar qualquer impacto 
negativo sobre o meio ambiente e a saúde dos trabalhadores. Portanto, o contratante deve verificar se os 
resíduos de C&D são perigosos ou não e fornecer previamente as condições apropriadas de transporte de 
qualquer procedimento de transporte. No caso de resíduos perigosos é importante providenciar um 
armazenamento seguro, separado de outros resíduos, com contentores rotulados e um acesso restrito para 
pessoas não autorizadas [1]. O empreiteiro deve garantir e ter provas de que os resíduos de C&D perigosos são 
transferidos para uma instalação adequada, autorizada a receber os mesmos. 
Uma das razões que contribuem para o aumento dos custos dos resíduos reciclados de C&D inclui distâncias de 
transporte mais longas [12]. 
Para alcançar a viabilidade económica da reciclagem, mantendo os seus benefícios ambientais, é importante 
encurtar distâncias. A proximidade de instalações de reciclagem e triagem é crucial para os resíduos de C&D, 
especialmente para materiais volumosos, como agregados para construção que não podem ser transportados 
por estrada em distâncias mais longas (geralmente no máximo 35 km). Para grandes volumes e longas distâncias 
deve ser analisada a possibilidade de transporte por caminho-de-ferro ou via navegável. 
O transporte rodoviário deve ser otimizado utilizando tecnologia indicada, como software que permita otimizar 
as direções de condução e melhorar o consumo de combustível [1]. 

Coloque os materiais na caixa certa  

Arraste e solte os seguintes conceitos nas caixas certas.  

Caixas: Medidas preventivas de acumulação de stock de resíduos C&D + Controle de tratamento e 

processamento de resíduos 

Conceitos: Seleção adequada do local e distâncias de separação; Superfície de baixa permeabilidade; Minimizar 

o tamanho do stock + Frequência da amostragem; Critérios de aceitação; Controle de produção na fábrica 

https://www.endswasteandbioenergy.com/article/1466268/new-waste-derived-fuel-business-launched
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A ligação entre o local de produção de resíduos de C&D e a instalação final de eliminação de resíduos pode ser 
otimizada utilizando estações de transferência de resíduos ou caixas de recolha. Todas as estações de 
transferência têm o mesmo objetivo principal de receber resíduos de C&D de diferentes pontos de produção, 
mas algumas também fornecem serviços de triagem e reciclagem de resíduos [1]. 
 

10.3. Abordagem prática  
A presente secção é composta por vários exemplos de melhores práticas e soluções inovadoras em relação à 

abordagem teórica desenvolvida. 

Projeto HISER (programa de investigação e inovação Horizon 2020 da União Europeia) 
O projeto HISER "Holistic Innovative Solutions for an Efficient Recycling and Recovery of Valuable Raw Materials 
from Complex Construction and Demolition Waste" (Soluções Holísticas Inovadoras para uma Reciclagem e 
Recuperação Eficiente de Matérias-Primas Valiosas de Resíduos de Construção Complexos e Demolição) 
procurou uma resposta aos atuais desafios nos setores da construção e demolição na Europa. 

O principal objetivo da HISER é desenvolver e demonstrar soluções holísticas inovadoras e rentáveis 
(tecnológicas e não tecnológicas) para uma maior recuperação de matérias-primas de resíduos de construção 
e demolição cada vez mais complexos (RCD), considerando abordagens de economia circular em toda a cadeia 
de valor da construção (desde Edifícios em Fim de Vida até Edifícios novos). 

Através do link a seguir é possível assistir a um vídeo com a descrição de tecnologias inovadoras para demolição 
inteligente, avaliação automatizada da qualidade, triagem e reciclagem automatizadas.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=vdzau_JGSYk&t=3s 

Fonte: http://www.hiserproject.eu/index.php 

Exemplo de melhores práticas para a identificação, separação e recolha de resíduos 
Esquema de certificação holandês para processos de demolição (BRL SVMS-007)  
O BRL SVMS-007 é um instrumento voluntário (não obrigatório por lei) para incentivar um processo de 
demolição de qualidade. Os clientes que prescrevem a este esquema de certificação de compras e concursos 
têm a garantia de demolição segura e ambiental no local. O esquema é controlado por terceiros e pelo Conselho 
de Acreditação. O processo de demolição certificado segue quatro etapas:  
Passo 1 - Auditoria de pré-demolição: O empreiteiro de demolição realiza uma inspeção avançada do projeto 
de demolição e um inventário dos materiais (perigosos e não perigosos) para obter uma visão da natureza, 
quantidade e qualquer contaminação dos materiais de demolição extraídos. É feito um inventário dos riscos 
para a segurança no trabalho e dos riscos de segurança para o meio ambiente.  
Passo 2 - Plano de gestão de resíduos: É elaborado um plano de gestão de resíduos que inclui uma descrição 
do método de demolição seletiva e de demolição ecológica, processamento e remoção dos fluxos de materiais 
libertados, medidas de segurança que têm de ser tomadas e requisitos de implementação do cliente.  
Passo 3 - Execução: A execução da demolição ocorre de acordo com o plano de gestão de resíduos. Peritos na 
área da demolição segura e ecológica estão envolvidos e empreiteiros de demolição certificados trabalham com 
equipamentos aprovados. O empreiteiro de demolição deve garantir que o local da demolição é seguro e bem 
organizado e que os fluxos de material libertado não contaminam o solo e o meio envolvente.  
Passo 4 - Relatório final: A entrega do projeto é feita em consulta com as partes envolvidas. Um relatório final 
dos materiais de demolição liberados é elaborado pelo empreiteiro de demolição, e é fornecido ao cliente 
mediante solicitação. 
Fonte: BRL SVMS-007, https://www.veiligslopen.nl/en/ 

Tracimat - Exemplo de melhores práticas em logística de resíduos de C&D 
TRACIMAT, uma organização sem fins lucrativos de gestão de resíduos de construção e demolição (RCD) foi 

fundada pela HISER partner - a Confederação Flamenga da Construção (VCB), em conjunto com a Federação de 

https://www.youtube.com/watch?v=vdzau_JGSYk&t=3s
http://www.hiserproject.eu/index.php
https://www.veiligslopen.nl/en/
http://hiserproject.eu/index.php/pozycja-1/80-news/116-tracimat-tracing-construction-and-demolition-waste-materials
http://hiserproject.eu/
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Produtores de Granulados de Reciclagem (FPRG), a Associação Belga de Demolição (CASO) e a Organização que 

representa as empresas de engenharia e consultoria (ORI). 

O Tracimat certifica o processo de demolição seletiva e emite um certificado de demolição seletiva para os 

resíduos de demolição que tenham sido recolhidos seletivamente e que posteriormente tenham passado por 

um sistema de rastreio. Este sistema de rastreio garante a recolha seletiva do material de demolição, rastreia-

o desde o seu ponto de origem até à empresa processadora e estabelece como objetivo principal assegurar à 

empresa processadora a qualidade ambiental dos resíduos de demolição. 

Fonte: https://www.tracimat.be/ & https://www.buildup.eu/en/news/tracimat-recognised-RCD-

management-organisation-0 

 

10.4. Avaliação  
1) Escolha a resposta correta em relação aos benefícios da separação correta dos resíduos inertes de 

C&D. 

A. Um processo de reciclagem mais eficaz, mas só é viável em projetos menores. 

B. Um processo de reciclagem mais eficaz e uma maior qualidade dos agregados e materiais 

reciclados. 

C. Menos quantidade de agregados e materiais reciclados, mas com maior qualidade. 

 

2) Qual das seguintes respostas representa exemplos de riscos associados à acumulação de stock de 

materiais? 

A. Poluição das águas, lixiviação ou escorrimento de contaminantes e partículas e geração de calor 

com potencial para causar fogo. 

B. Ruído e emissões de pó. 

C. Poluição das águas, lixiviação ou escorrimento de contaminantes e emissões de partículas e de 

ruído. 

3)  Escolha a frase correta entre a) e b). 

A. É importante remover os resíduos perigosos de forma correta e sistemática antes da demolição, 

porque podem ser "explosivos", "oxidantes", "tóxicos", "nocivos", "corrosivos", "irritantes", 

"cancerígenos" ou "infecciosos". 

B. Os resíduos perigosos e não perigosos não devem ser misturados, pois podem contaminar os 

resíduos de C&D que não são perigosos na sua forma original. Os materiais que não eram perigosos 

na sua forma original, não podem tornar-se perigosos. 

 

4) Quais das seguintes opções são materiais comuns de locais de construção passíveis de serem 

reciclados? 

A. Metal e cerâmica. 

B. Resíduos eletrónicos e de jardim. 

C. Desperdício de alimentos e solo. 

 

5) Qual das seguintes opções representa a principal finalidade das estações de transferência de 

resíduos? 

A. Fornecer um mercado onde todos os interessados em C&D possam comprar e vender materiais 

reciclados para serem incorporados em locais de construção. 

B. Receber resíduos de C&D de diferentes pontos de produção, funcionando como um elo entre o 

local de produção de resíduos de C&D e a instalação final de eliminação de resíduos. 

 

https://www.tracimat.be/
https://www.buildup.eu/en/news/tracimat-recognised-cdw-management-organisation-0
https://www.buildup.eu/en/news/tracimat-recognised-cdw-management-organisation-0
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11.   Demolição seletiva e recuperação de RCD  
 

Descrição Geral 

Adquirir conhecimentos e metodologias para a seleção de materiais homogéneos adequados ao tratamento para 
valorizar os resíduos obtidos, aumentando a reciclabilidade dos RCD gerados no local e melhorando a qualidade do 
material que pode ser obtido com a reciclagem. Os participantes poderão implementar uma correta demolição seletiva 
dos materiais recicláveis (strip-out) e uma reciclagem de alta qualidade, com resíduos altamente selecionados. 

Resultados da aprendizagem 

Após a conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve ter: 

Conhecimento 

- Bom conhecimento dos procedimentos e técnicas de demolição planeados 
- Bom conhecimento dos procedimentos e técnicas de Strip out  
- Bom conhecimento de técnicas e metodologias para a seleção de materiais 

homogéneos 

Competências 
- Capacidade de aplicar procedimentos de demolição planeados 
- Capacidade de escolher os melhores métodos de demolição 
- Capacidade de aplicar procedimentos e técnicas de strip out 

Competências 

- Promover políticas para o uso da demolição seletiva 
- Melhoria das capacidades técnicas para reduzir o impacto ambiental  
- Otimização do processo de gestão dos RCD 
- Melhoria das competências técnicas para a correta execução da extração 

Ministração da Unidade e Avaliação 

A unidade será lecionada na forma de: 

☐ Discussões 

☒ Prática 

☒ Aulas 

 

A unidade será avaliada através de: 

☐ Exame  

☒ Exame oral / exercícios 

☐ Projeto 

☒ Exercícios escritos / teste  

 

11.1. Introdução  

O objetivo deste capítulo é identificar as principais características e metodologias para a seleção de materiais 

homogéneos em relação a possíveis soluções de tratamento, para valorizar os resíduos de C&D gerados na 

demolição de edifícios e outras infraestruturas civis. É dada uma visão geral da demolição seletiva e da sua 

importância para aumentar a reciclabilidade e melhorar a qualidade do material que pode ser obtido através 

da reciclagem. O capítulo é composto por três tópicos principais. No primeiro tópico são explicados os três 

pilares básicos para uma gestão de qualidade da identificação de resíduos, nomeadamente a auditoria pré-

demolição, demolição seletiva e identificação e separação de resíduos perigosos. As fases do processo de 

demolição seletiva de RCD também são detalhadas. No tópico dois é dado um entendimento sobre a relação 

de recuperação de materiais com fatores limitantes, soluções de tratamento e procedimentos. O último tópico 

cobre os principais fatores e barreiras para a demolição seletiva. A secção de abordagem prática apresenta 

várias boas práticas e soluções inovadoras relacionadas com os temas desenvolvidos. Na secção final, 7 

questões de Escolha Múltipla apoiarão a avaliação dos conhecimentos adquiridos no âmbito desta unidade. 

11.2. Abordagem teórica  
Uma preparação e execução adequadas de auditorias pré-demolição e procedimentos de gestão de resíduos 

são a base para uma demolição seletiva de boa qualidade e para a recuperação de resíduos de C&D. 

A demolição seletiva (ou desconstrução seletiva de edifícios) é uma alternativa à demolição que envolve uma 

desmontagem sistemática com o objetivo de maximizar a reutilização, reciclagem e desvio do aterro [18]. 
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11.2.1. Gestão de resíduos de qualidade  
A auditoria pré-demolição (ou auditoria de gestão de resíduos) identificará os resíduos de C&D a serem gerados, 

assegurará a implementação de desconstrução adequada e especificará as práticas de desmantelamento e 

demolição. A auditoria deve ser executada antes de qualquer renovação ou demolição, antes dos materiais a 

serem reutilizados ou reciclados e antes de qualquer atividade de gestão de resíduos perigosos. Os 

procedimentos definidos promoverão a segurança dos trabalhadores e ajudarão a aumentar a qualidade e 

quantidade de produtos reciclados e reutilizados perto ou no local da obra [1]. 

Portanto, existem três etapas principais na gestão da qualidade da identificação, separação e recolha de 
resíduos: 

· Auditoria de pré-demolição (deteção de amianto);  

· Demolição seletiva;  

· Identificação e separação de resíduos perigosos.  

A figura seguinte ilustra as fases do processo de demolição seletiva de RCD: 

 

Figura 6: Fases do processo de demolição seletiva Fonte: [16]  

 

A demolição seletiva e as operações adequadas no local resultam na melhoria da recolha de materiais para 

reutilização e reciclagem, pelo que é crucial uma separação correta na fonte de resíduos de C&D com a 

eliminação de resíduos perigosos, bem como a separação de materiais que podem restringir a reciclagem e 

reutilização. 

As técnicas de demolição seletiva geralmente envolvem as seguintes ações: 

· Primeiro, deve ser realizada uma auditoria de substâncias perigosas e uma avaliação da necessidade de 

remoção especializada, por exemplo, de amianto. 

Coloque os materiais na caixa certa 
Arraste e solte os seguintes materiais nas caixas certas.  

Caixas: Deconstrução + Desmontagem 

Materiais: Portas; Janelas; Madeira; Placas de gesso; Metal; Escadas + Tijolos; Vigas; Componentes; Estruturas. 
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· Segundo, a desmontagem manual de peças reutilizáveis é a opção ideal para peças diretamente 

reutilizáveis, como vidro, madeira valiosa, artigos sanitários, caldeiras de aquecimento, radiadores 

reutilizáveis, etc. 

· Quando o edifício estiver vazio de elementos diretamente reutilizáveis, os revestimentos de solo, tetos 

e resíduos combustíveis e não combustíveis devem ser despojados e segregados. 

· Finalmente, dependendo do tipo de edifício, vigas de madeira e estruturas de aço podem ser 

reutilizadas, enquanto os edifícios com betão são normalmente demolidos e os resíduos de betão são 

triturados para produzir agregados [18]. 

11.2.2.  Recuperação e tratamento de resíduos  
O nível a que os materiais podem ser recuperados eficazmente no processo de demolição depende fortemente 
de uma série de fatores que podem afetar a recuperação, nomeadamente os seguintes: 

· Segurança, o que pode aumentar os custos do projeto. 
· Tempo. A demolição seletiva necessita de mais tempo do que a demolição tradicional, pelo que são 

esperados custos mais elevados. Devem ser consideradas soluções ótimas relativamente à potencial 
reciclabilidade e reutilização.  

· Viabilidade económica e aceitação no mercado. O custo da remoção de um elemento (por exemplo, 
uma telha) deve ser compensado pelo seu preço, ao mesmo tempo que o elemento reutilizado deve 
ser competitivo e aceite por futuros utilizadores. Para alguns materiais (por exemplo, ferro/ metal/ 
sucata), os preços de mercado flutuam fortemente, dependendo também da sazonalidade.  

· Espaço. Quando há uma limitação de espaço no local, a separação dos materiais recolhidos deve ser 
feita numa instalação de triagem. Os limites de espaço requerem indispensavelmente de um bom 
planeamento.  

· Localização. O número de instalações de reciclagem nos arredores do local do projeto ou os serviços de 
gestão de resíduos de fornecimento local podem limitar a potencial recuperação de materiais de um 
projeto de desconstrução.  

· Clima. Algumas técnicas podem estar dependentes de certas condições meteorológicas que podem não 
coincidir com a duração do projeto [6]. 

A reciclagem de resíduos de C&D normalmente começa com os materiais C&D para os quais já existem 
mercados secundários, frequentemente a fração inerte, metais ou madeira. 
Os materiais também devem ser diferenciados de acordo com as soluções e destinos de tratamento. A tabela a 
seguir apresenta possíveis soluções de tratamento que levam à distinção dos materiais e ao armazenamento 
separado. 
 

Opções de tratamento Materiais (exemplos) 

Limpeza para reutilização Solo 

Reutilização Aço estrutural, chapa metálica e telhas 

Reciclagem para a mesma aplicação Metais, papel, vidro, papelão e asfalto 

Reciclagem para outra aplicação 
Agregados, madeira para fabricação de aglomerado de 
partículas 

Incineração Madeira, plástico, embalagens de papel 

Eliminação Resíduos perigosos 

Tabela 6: Exemplos de materiais e soluções de tratamento. Fonte: [18] 

Podem ser identificadas diferentes técnicas de processamento e reciclagem de resíduos de C&D por toda a 

Europa. Uma instalação de reciclagem de resíduos de C&D inclui frequentemente os seguintes procedimentos: 

· Receção, pesagem e inspeção visual; 

· Pré-seleção manual (para fluxos não segregados), rejeição, e desvio para tratamentos alternativos; 

· Triagem de materiais de grande porte; 

· Separação magnética; 
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· Separação manual de plástico, madeira e outros fluxos de resíduos, se necessário; 

· Esmagamento;  

· Peneiramento e trituração secundária, que é aplicada dependendo do objetivo da mistura do produto 

[18]. 

11.2.3. Fatores impulsionadores e obstáculos 
Existem várias condições que podem afetar a demolição seletiva. Os fatores económicos são os mais 

importantes, promovendo e dificultando o uso da demolição seletiva. A demolição seletiva resulta em materiais 

com um valor mais elevado. 

 

 

Aspeto/caraterística Impulsionadores/benefícios Obstáculos/desafios 

Legislação 

A demolição seletiva é obrigatória em muitos 
estados membros. 
Descontaminação obrigatória da construção - 
remoção de materiais perigosos. 

Não existe procura de demolição seletiva em alguns 
Estados-Membros da UE. 
Os requisitos de segurança na demolição seletiva 
são mais exigentes. 

Mercado/Economia 

Maior valor para frações puras de RCD.  
Os custos de tratamento são mais baixos após a 
demolição seletiva.  
Criação de mais empregos.  
Se um mercado de recuperação de material puder 
ser identificado e associado antes da demolição, o 
sucesso ambiental pode acompanhar o sucesso 
financeiro.  

A demolição seletiva prolonga o tempo de 
demolição e requer mais mão-de-obra. 

Qualidade 
O uso do desmantelamento seletivo eficiente 
permite a separação de frações indesejadas de 
RCD recicláveis e melhora a qualidade.  

Potencial presença de materiais perigosos.  
Falta de rastreabilidade - informação limitada sobre 
a origem e qualidade dos materiais residuais.  

Condições locais   

Baixo custo de aterros sanitários e materiais 
virgens.  
Vizinhança - criação de poluição sonora e poeira, 
falta de espaço.  

Tipologia  
Acesso aos dados do BIM em edifícios novos.  
Design de desmontagem.  

Os edifícios complexos aumentam os custos de 
demolição seletiva e separação de materiais.  
Alguns materiais de construção, elementos 
“sanduíche”, não são possíveis de separar de forma 
lucrativa.  
Os edifícios antigos não foram projetados para 
serem desconstruídos - de edifício para 
componentes - ou desmontados - de componentes 
para materiais - facilmente.  

Desenvolvimento 
tecnológico  

Novas técnicas para o reconhecimento do 
material.  
Uso de robôs para trabalhos de demolição.  
Novas tecnologias de reciclagem para frações de 
material de alta qualidade.  

Identificação do material ainda não disponível em 
edifícios mais antigos.  
 

Intervenientes 
Educação sobre a economia circular em diferentes 
níveis nas universidades. 

Diversas partes interessadas envolvidas na cadeia 
de valor; desafio com a comunicação. 

 
Tabela 7: Fatores impulsionadores e obstáculos da demolição seletiva. Fonte: [16] 

O processo de demolição mais seletivo minimiza a quantidade de rejeições enviadas para aterro. Por outro lado, 

é um processo mais caro, mais intensivo em mão-de-obra e mais demorado. A seletividade do processo de 
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demolição é determinada por um compromisso económico, mas os edifícios futuros poderão ser construídos 

para serem mais fáceis de desmontar [16].  

11.3. Abordagem prática  
A presente secção é composta por vários exemplos de melhores práticas e soluções inovadoras em relação à 

abordagem teórica desenvolvida. 

Tijolos à base de resíduos do Stonecycling 
A Stonecycling é uma empresa holandesa lançada oficialmente em 2015 que desenvolveu o WasteBasedBricks®. 

Estes são tijolos interiores e exteriores fabricados de acordo com os requisitos de cada projeto a partir de pelo 

menos 60% de resíduos. A sua missão é criar materiais de construção feitos atrativos a partir de resíduos 100% 

reciclados tendo assim um impacto positivo de carbono no planeta. Esta solução foi desenvolvida para resolver 

questões como: 

· Os resíduos da construção, demolição e processos industriais são um dos maiores fluxos de resíduos do 

mundo; 

· A indústria da construção civil é responsável por um terço de todas as emissões de CO2 na Europa; 

· As matérias-primas básicas, como a areia de construção, estão a tornar-se cada vez mais escassas; 

· As iniciativas de reciclagem de resíduos muitas vezes levam ao downcycling: produtos de construção 

que antes tinham valor acabam como leitos de estrada ou em algum dos muitos aterros sanitários; 

· A necessidade de recursos e métodos de produção alternativos é uma necessidade premente que cria 

oportunidades para as partes interessadas na cadeia de valor. 

Os WasteBasedBricks® aparecem agora em edifícios, em casas particulares, escritórios e lojas Starbucks de 

Amesterdão a Nova Iorque. 

 

Figura 7: Exemplos de WasteBasedBricks®. Fonte: https://www.stonecycling.com/ 

Processo de Reciclagem 
O link a seguir dá acesso a um vídeo com um exemplo do processo de reciclagem de resíduos de C&D.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=nl5_Jx4-gPw 

Fonte: http://www.iconic3d.gr/ 

https://www.stonecycling.com/wastebasedbricks
https://www.stonecycling.com/wastebasedbricks
https://www.stonecycling.com/wastebasedbricks
https://www.stonecycling.com/
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Isolamento: Infinitamente Reciclável 
Quando um edifício vai ser remodelado ou demolido, o seu isolamento pode ser reciclado. O isolamento de lã 

mineral pode ser removido com facilidade e segurança e reutilizado noutro edifício ou reprocessado para fazer 

um novo isolamento. 

Embora seja utilizada energia para produzir lã mineral, um produto típico de lã mineral pode poupar ao longo 

da sua vida útil, 300 vezes a energia necessária para a sua fabricação, transporte e eliminação. 

Os processos de fabricação foram redesenhados para incorporar a sucata de produção no processo de produção 

primária, permitindo que 75% dos resíduos da produção de lã de vidro e 66% dos resíduos de lã de rocha sejam 

reciclados. No caso de algumas fábricas, a reciclagem vai até 100% de todos os resíduos de produção. 

A reciclagem consome menos energia do que a utilização de matérias-primas primárias; para cada tonelada 

métrica de refugo utilizada, são evitados 500 quilos de emissões de CO2. O vidro é um material que pode ser 

reciclado indefinidamente. Em algumas fábricas, o vidro reciclado é responsável por 80% das matérias-primas 

utilizadas 

· Folha Informativa sobre o Manuseio de Resíduos de Isolamento de Lã Mineral:  

http://www.eurima.org/uploads/ModuleXtender/Publications/151/Eurima_waste_handling_Info_Sheet_06_

06_2016_final.pdf  

· Lã Mineral - Vídeo da Desconstrução na Prática:  

https://www.youtube.com/watch?v=H4amG-f69mA 

Fonte: Associação Europeia de Fabricantes de Isolamentos (EURIMA), https://www.eurima.org/sustainable-

construction/recycling.html 

 

11.4. Avaliação  

1) Escolha, entre as seguintes opções, a que melhor caracteriza os três principais passos na gestão 
da qualidade da identificação, separação e recolha de resíduos. 
A. Auditoria pré-demolição; Demolição seletiva; Identificação e separação de resíduos perigosos.  
B. Auditoria pré-demolição; estação de transferência de resíduos; recuperação de materiais. 

C. Auditoria pré-demolição; demolição seletiva; tratamento de resíduos perigosos. 

 

2) Qual das seguintes opções apresenta as fases do processo de demolição seletiva de RCD por 

ordem cronológica. 

A. Inventário de materiais perigosos e descontaminação; Desmontagem; Desconstrução (remoção 

de interiores e equipamentos); Demolição e triagem. 

B. Demolição e triagem; Inventário de materiais perigosos e descontaminação; Desconstrução 

(remoção de interiores e equipamentos); Desmontagem. 

C. Inventário de materiais perigosos e descontaminação; Desconstrução (remoção de interiores e 

equipamentos); Desmontagem; Demolição e triagem. 

 

3) Escolha a opção que melhor identifica os fatores que podem afetar a recuperação de materiais 

de forma eficaz no processo de demolição. 

A. Segurança; Tempo; Viabilidade económica e aceitação no mercado; Espaço; Localização; Clima. 

B. Dimensão do edifício; Recursos humanos; Viabilidade económica e aceitação no mercado; 

Localização. 

C. Espaço; Localização; Clima; Tipologia do edifício. 

https://www.youtube.com/watch?v=H4amG-f69mA
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4) Qual das seguintes opções identifica os procedimentos frequentemente aplicados pelas 

instalações de reciclagem de resíduos de C&D? 

A. Receção, pesagem e inspeção visual; Peneiramento de materiais de grande porte; Separação 

magnética. 

B. Separação de resíduos e aterro sanitário. 

C. Produção de combustível derivado de refugos e recuperação de energia. 

 

5) Existem vários aspetos que podem afetar a demolição seletiva, tais como a legislação aplicável. 

Quais das seguintes opções identificam os impulsionadores/benefícios associados à legislação? 

A. Acesso aos dados do BIM em edifícios novos. Design de desmontagem. 

B. O uso de desmantelamento seletivo eficiente permite a separação de frações indesejadas dos 

resíduos recicláveis de C&D e melhora a qualidade dos mesmos. 

C. A demolição seletiva é obrigatória em muitos estados membros; Descontaminação obrigatória 

da construção - remoção de materiais perigosos. 

 

6) Existem vários aspetos que podem afetar a demolição seletiva, tais como o desenvolvimento 

tecnológico. Quais das seguintes opções identificam os obstáculos/desafios relacionados com o 

desenvolvimento tecnológico? 

A. Potencial presença de materiais perigosos. 

B. Desafio com a comunicação. 

C. Identificação do material ainda não disponível em edifícios mais antigos. 

 

7) Um processo de demolição mais seletivo minimizará a quantidade de rejeições enviadas para 

aterro, mas também terá desvantagens. Escolha a opção que identifica os potenciais 

inconvenientes do processo de demolição seletiva. 

A. Menos materiais suscetíveis de serem reutilizados e reciclados. 

B. Processo mais caro, mais intensivo em mão-de-obra e mais demorado. 

C. Tendência para enviar mais materiais para produzir combustível derivado de resíduos. 
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Módulo 3. Gestão e Reciclagem de Resíduos de Construção e Demolição  

12. Definição e Objetivos do Módulo  
Este módulo introduz informações sobre as fontes, conteúdo e classificação dos RCD, bem como uma breve 

descrição das principais operações a que os mesmos são submetidos no local da obra. O módulo contém 

também informações sobre os resíduos minerais não perigosos de construção e demolição (RCD), ou seja, 

betão, tijolos, telhas e cerâmicas, bem como misturas destes materiais. Para este tipo de RCD são apresentadas 

as tecnologias utilizadas para o seu processamento e preparação para recuperação e reciclagem, em instalações 

móveis (in situ) ou em fábricas de reciclagem de RCD; são também apresentadas informações sobre resíduos 

que contém amianto (classificados como RCD minerais perigosos), ou seja, os riscos de saúde associados a este 

tipo de resíduos, fontes, exposição potencial dos trabalhadores e da população, bem como diversas opções de 

tratamento.  

É também apresentada uma análise das técnicas de demolição das suas vantagens e desafios. Neste módulo, é 

introduzida uma comparação dos pontos de vista ambiental, económico e social do método de demolição com 

o convencional. Os formandos também conhecerão as etapas anteriores à realização de uma demolição seletiva 

do edifício, que inclui a avaliação detalhada do edifício através de levantamentos e a análise dos objetivos, 

etapas e conteúdo de um plano de demolição seletiva, incluindo as medidas de segurança e os materiais 

perigosos. O módulo também contém informações sobre a discriminação de custos de um projeto de 

demolição, analisando os elementos de custo de entrada do projeto e os elementos de custo de saída do projeto 

e estimar os custos do projeto de demolição convencional versus demolição seletiva. Finalmente, os impactos 

ambientais e económicos da reciclagem de RCD são discutidos juntamente com a metodologia LCA como um 

método de avaliação dos benefícios ambientais. 

13. Tabela de Unidades de Aprendizagem  

Módulo 3: Gestão e Reciclagem de 

Resíduos de Construção e Demolição 
Duração total: 30 horas 

Horas de contacto: 14 horas 

Horas de trabalho: 5 horas 

Horas de estudo autónomo: 7 horas 

Horas de avaliação: 4 horas 

Distribuição das Unidades de Aprendizagem 

Unidade 1: Atividades de tratamento 

de resíduos no local, nos diferentes 

processos 

 
Horário de contacto: 4h 
Horas de trabalho: 2h  
Horas de estudo autónomo: 2h 
Horas de avaliação: 1h 

Unidade 2: Requisitos e procedimentos 

para a reutilização e reciclagem in situ 

de materiais inertes das atividades de 

RCD 

Horário de contacto: 3h 
Horas de trabalho: 1 h  
Horas de estudo autónomo: 1 h 
Horas de avaliação: 1h 

Unidade 3: Plano seletivo de demolição e 

reciclagem: custos e benefícios 

 
Horário de contacto: 4h 
Horas de trabalho: 1 h  
Horas de estudo autónomo: 2 h 
Horas de avaliação: 1h 

14.  Atividades de tratamento de resíduos no local, nos diferentes processos  
Descrição Geral 

Adquirir conhecimentos sobre as melhores práticas no tratamento de RCD. Os formandos adquirirão conhecimentos básicos sobre a 

importância da minimização e prevenção da geração de resíduos de RCD no local. Além disso, os formandos aprenderão técnicas de 

processamento e classificação específica de diferentes tipos de resíduos, e de armazenamento antes do tratamento no local. Serão 

apresentados exemplos de boas práticas.  

Resultados da aprendizagem 

Após a conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve ter: 

Conhecimento 

Bom conhecimento das práticas que têm de ser desenvolvidas no local 

Bom conhecimento dos processos e técnicas que podem ser aplicados/desenvolvidos no local (triagem de 

material e dimensão, redução de dimensões, identificação e triagem de resíduos perigosos, etc.) 
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Bons conhecimentos sobre prevenção e minimização da geração de resíduos 

Competências 

Capacidade de implementar corretamente atividades e técnicas no local  

Capacidade de compreender e aplicar as técnicas de processamento de resíduos de CD para obter uma alta 

taxa de reciclagem, dentro e fora do local  

Competências 

Melhoria das competências técnicas para identificar materiais recicláveis e técnicas aplicáveis de 
valorização/reciclagem de materiais 

Melhoria da perceção da importância da reciclagem de RCD 

Ministração da Unidade e Avaliação 

A unidade será lecionada na forma de: 

□ Discussões 

☒ Prática 

☒ Aulas 

□ etc... 

A unidade será avaliada através: 

□ Exame  

□ Exame oral / exercícios 

□ Projeto 

☒ Exercícios escritos / teste  

14.1. Introdução  
A gestão de resíduos de construção e demolição no local é um dos aspetos mais desafiadores na redução do 

impacto ambiental dos resíduos, devido às grandes quantidades geradas. As ações chave são a prevenção, 

reciclagem e valorização dos resíduos, bem como um armazenamento adequado. Os principais benefícios 

destas ações são a conservação dos recursos naturais, a prevenção da poluição e os benefícios económicos.  

Todas as etapas abrangidas pelos projetos de construção ou demolição devem ser tidas em conta a partir da 

fase de projeto, terminando com a limpeza do local.  

14.2. Abordagem teórica  

14.2.1. Minimização e prevenção da geração de RCD no local  

Fontes de geração de RCD. Fluxos específicos gerados na construção e  

locais de demolição: classificação e propriedades  

Fontes de RCD  

Os RCD são os resíduos gerados pelas atividades de construção, reparação, reforma ou demolição de casas e 

edifícios, infraestruturas públicas como estradas, portos, aeroportos, ferrovias, canais, barragens, instalações 

desportivas ou de lazer, ou outras obras de engenharia civil; bem como os provenientes de obras que modificam 

a forma substancial do terreno ou subsolo, tais como escavações, urbanizações ou outras semelhantes, 

incluindo RCD gerados em pequenas obras de construção e reparação de casas.  

As atividades e processos envolvidos na construção e demolição de edifícios e infraestruturas dão origem a um 

conjunto de resíduos que podem ser constituídos por terra e agregados mistos, pedras, resíduos de betão, 

resíduos de pavimentos asfálticos, materiais cerâmicos e refratários, tijolos, vidro, plásticos, rebocos, 

armaduras de ferro e madeira; e em geral, todos os resíduos que são produzidos pela terraplanagem, 

reabilitação e restauro de edifícios e estruturas existentes.  

A composição dos resíduos da construção depende do tipo de projeto/atividade. Portanto, de acordo com a 

finalidade da construção, esta pode ser dividida em [1]: 

 Construção de casas e edifícios utilitários, incluindo construção, manutenção, renovação e demolição 

de casas, edifícios de escritórios, centros educativos, centros comerciais, edifícios industriais e outras 

construções semelhantes: 

o Processo de Demolição e Construção Preliminar: como o seu nome indica, neste processo a 

demolição é realizada, ou seja, as estruturas existentes são "desmontadas" para iniciar a 

construção de uma nova obra.  
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o Processo de escavação: corresponde a todas as atividades gerais relacionadas com a remoção 

de material base da construção, com equipamento manual ou mecânico.  

o Processo de fundação: é o processo onde as bases que suportarão a nova estrutura são 

construídas e fixadas.  

o Processo de construção da estrutura: É aquele em que as placas, colunas e vigas são fundidas, 

especificamente com reforço de aço, para dar forma à estrutura da obra a ser realizada.  

o Obras de alvenaria: estas incluem a construção de estruturas verticais que dividem os 

diferentes espaços, ou seja, as paredes divisórias dentro de uma mesma estrutura. Isto inclui a 

construção ou instalação das fachadas.  

o Gray Works: incluem os painéis de parede e as bases. 

o White Works: estão geralmente relacionados com a instalação de folheados, tetos e pintura 

dentro do respetivo edifício.  

o Obras de Acabamento: relacionados com a instalação de pavimentos, fornecimento de 

cozinhas e casas de banho nos edifícios. Finalmente, a limpeza geral da obra é realizada e o 

processo de construção é considerado concluído. 

 Construção de infraestruturas. relacionada com a construção, manutenção, renovação e demolição de 

obras civis das infraestruturas de um país, como portos, aeroportos, canais, estradas, pontes, túneis, 

entre outras. 

A escavação e os processos preliminares para a construção de infraestruturas são semelhantes aos 

processos de construção de casas e edifícios, descritos acima, incluindo também grandes obras de:  

o Construção de fundações profundas/elementos estruturais que transmitem as cargas do 

sistema estrutural para o subsolo.  

o Construção da armadura: processo que inclui a construção no local, da armadura de betão 

armado correspondente aos pilares e placas.  

 

Correntes específicas. Composição/Caracterização de RCDs  

A caracterização dos RCDs varia de acordo com o tipo de construção em questão. Esta reflete os seus principais 

materiais, o tipo e a distribuição percentual das matérias-primas utilizadas, embora seja necessário considerar 

que estas podem variar de um país para outro, com base na disponibilidade dos mesmos materiais de qualidade 

e nas práticas de construção. Os materiais menores, por outro lado, dependem de um número muito maior de 

fatores, como o clima do local, o poder de compra da população e os usos dados ao edifício ou à estrutura. 

Os principais tipos de materiais e resíduos resultantes podem ser classificados: 

a. com base na sua origem:  

- natural: materiais escavados: solo superficial e sólido de horizontes profundos, rochas da paisagem; 

por vezes pedras decorativas como mármore, basalto, granito, ardósia, calcário ou madeira podem 

ser consideradas como materiais naturais, mesmo que tenham sofrido um processamento mecânico; 

- produzidas por indústrias específicas: todas as outras que não são de fontes naturais; 

 
b. com base na sua composição: 

- resíduos não perigosos que contenham principalmente: 
- inorgânico/mineral: 

- resíduos minerais: tijolos, cimento, gesso, betão, telhas, vidro, pedras, etc; 

- escombros de estrada, escombros de betão; 

- materiais escavados (areia, cascalho, argila, argila, pedras, rochas); 

- compostos perigosos (amianto).  



 
 

75 
 

Os RCD minerais, como a fração material mais importante gerada nos locais de construção e 

demolição, será detalhado na próxima Unidade de Aprendizagem. 

- orgânicos: 

- resíduos orgânicos: madeira ou caixilhos de madeira para portas ou janelas, suporte de 

telhado (especialmente de demolição); 

- plástico: tubos, interruptores de plástico, isolamento de fios; condutas;  

- betume, asfalto. 

- metais: 

- materiais ferrosos: desde betão armado, caixilhos de portas ou janelas, suporte de telhado, 

balaustrada de escadas, tubos;  

- outros metais: fios elétricos de cobre e alumínio; 

- composição da mistura: 

- solo de superfície,  

- entulho de construção, etc. 

- resíduos perigosos que contêm principalmente: 

- amianto; 

- solo contaminado; 

- solo contaminado com óleo; 

- resíduos com alcatrão; 

- outros. 

 

A identificação dos tipos de resíduos é recomendada antes da demolição do edifício (com base numa auditoria prévia 

à demolição [2]). Esta auditoria permite identificar o tipo e as quantidades de RCD gerados e que devem ser 

reutilizados, reciclados ou tratados. As conclusões da auditoria permitem ainda evitar a contaminação dos RCD com 

resíduos perigosos (durante a demolição) e consequentemente pôr em risco a sua recuperação ou reciclagem. Os 

resíduos perigosos devem ser identificados, separados na fonte e eliminados de acordo com as regulamentações 

nacionais [3].  

Em locais de demolição, alguns materiais, como o amianto e as lâmpadas de vapor de mercúrio, que podem estar 

presentes em edifícios antigos, são perigosos. Além disso, os resíduos de substâncias perigosas fabricados, utilizados 

ou armazenados no edifício podem permanecer nos RCD (especialmente para instalações industriais). Sempre que 

possível, estes devem ser removidos do local antes da demolição. Se as substâncias perigosas se impregnarem no 

edifício (pisos, paredes, etc.), antes da demolição deve ser aplicado (se possível) um tratamento para neutralizar ou 

tratar as substâncias perigosas presentes in situ [2] [4]. 

Em locais de construção, alguns materiais de construção, que não são perigosos na sua forma final (ou seja, adesivos, 

revestimentos ou selantes) podem ser obtidos no local por uma reação entre vários precursores perigosos, ou são 

fornecidos para o local em portadores de solventes. Qualquer excesso destes materiais precursores e/ou recipientes 

"vazios" com quantidades residuais de produtos perigosos misturados com RCD transformam estes resíduos em 

resíduos perigosos [2], [4]. 

Portanto, a separação de resíduos perigosos na fonte (no local de construção) é da maior importância.  

 

14.2.2. Hierarquia de resíduos (WH). Minimização e prevenção de RCD no 

contexto da Hierarquia Waste  

Termos legais e definições 
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As definições gerais de termos/operações de resíduos são estabelecidas pelo WDF (ver também https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098). O módulo 1 inclui alguns destes termos. 

Alterações à Diretiva 2008/98/CE 

DIRETIVA (UE) 2018/851 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 30 de maio de 2018 que altera a 

Diretiva 2008/98/CE relativa aos resíduos introduziu algumas alterações específicas relacionadas com as RCD, 

como se segue: 

O artigo 3/2c da DQA foi alterado pela DIRETIVA (UE) 2018/851 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, 

de 30 de maio de 2018, que altera a Diretiva 2008/98/CE relativa aos resíduos e introduz uma definição geral 

de resíduos de construção e demolição: "resíduos gerados por atividades de construção e demolição".  

"Enquanto a definição de resíduos de construção e demolição se refere aos resíduos resultantes de 

atividades de construção e demolição de uma forma geral, inclui também os resíduos resultantes de 

pequenas atividades de construção e demolição em casas particulares. Os resíduos da construção e 

demolição devem ser entendidos como correspondentes aos tipos de resíduos incluídos no Capítulo 17 

da lista de resíduos estabelecida pela Decisão 2014/955/UE na versão em vigor em 4 de julho de 2018". 

O artigo 11 da DQA introduz a obrigação de promover a demolição seletiva: "Os Estados-Membros devem 

tomar medidas para promover a demolição seletiva, a fim de permitir a remoção e o manuseamento seguro 

de substâncias perigosas e facilitar a reutilização e a reciclagem de alta qualidade através da remoção seletiva 

de materiais, e para garantir o estabelecimento de sistemas de triagem para resíduos de construção e 

demolição, pelo menos para madeira, frações minerais (betão, tijolos, telhas e cerâmicas, pedras), metal, vidro, 

plástico e gesso". 

No Anexo II, R5 é substituído por Reciclagem/recuperação de outros materiais inorgânicos, que "inclui a 

preparação para a reutilização, reciclagem de materiais de construção inorgânicos, recuperação de materiais 

inorgânicos sob a forma de enchimento e limpeza do solo, resultando na recuperação do solo". 

As metas estabelecidas na Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (4) para a preparação 

para a reutilização e reciclagem de resíduos devem ser aumentadas para que reflitam melhor a ambição da 

União de passar para uma economia circular. Os países da UE têm de tomar medidas adequadas para apoiar o 

desenvolvimento, produção, comercialização e utilização de produtos duradouros que contenham materiais 

reciclados e para facilitar a aplicação adequada da hierarquia de resíduos. Estas medidas devem considerar o 

impacto dos produtos ao longo do seu ciclo de vida, a hierarquia de resíduos e, quando apropriado, o potencial 

de reciclagem múltipla [6]. 

 

 

 

 

Prevenção 

 

Preparação para a reutilização 

 

Reciclagem 
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Eliminação 
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Figura 1. Hierarquia de resíduos (adaptado de https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_en) 

 

A hierarquia de resíduos é aplicada como uma ordem prioritária na legislação e política de prevenção e gestão 

de resíduos. Em relação aos RCD, a hierarquia de resíduos classifica as opções de gestão de resíduos da seguinte 

forma: 

(i) A prevenção de resíduos (por vezes denominada redução ou minimização) (no local) é a opção mais 

apropriada de gestão de resíduos; exclui a necessidade de qualquer outra operação. A prevenção deve ser 

considerada tanto durante a fase de conceção como no local; 

• a fase do projeto e seleção de materiais são formas importantes de mitigação de resíduos. Alguns 

dos principais métodos são: 

- reduzir a quantidade de materiais que se tornarão resíduos de C&D; 

- utilizar materiais de construção duráveis e projetos de edifícios otimizados para atender às 

necessidades dos seus utilizadores; 

- selecionar soluções de design específicas para minimizar a quantidade de resíduos de C&D; 

- selecionar produtos com base no seu ciclo de vida; 

- prolongar a vida útil das construções em relação à qualidade e à resistência dos materiais de construção; 

- utilizar materiais reutilizáveis e/ou recicláveis; 

- utilizar materiais locais e/ou de reciclagem; 

- utilizar materiais não perigosos (como adesivos à base de água e tintas). 

• através da minimização na origem. Quando um material é reduzido na fonte, as emissões de GEE 

associadas à produção do material e à gestão dos resíduos pós-consumo são completamente 

evitadas. [7] 

- prevenção da ativação de materiais e da propagação da contaminação; 
- reciclagem e reutilização de materiais valiosos; 
- otimização da gestão de resíduos; 
- monitorização da geração de RCD; 
- utilização de tecnologias modernas para reduzir o consumo de material e a geração de resíduos. 

 

 (ii) A preparação para a reutilização inclui operações que melhoram a qualidade dos resíduos antes da sua 

reutilização em obras semelhantes.  

São elas: 

- verificação da qualidade; 

- remoção das impurezas/limpeza do material/objeto;  

- reparação. 

A preparação para a reutilização (dentro ou fora do local) é uma operação geral na gestão RCD que pode ser 

aplicada em materiais como eletrodomésticos, tijolos, pedra de alvenaria, aço estrutural, carpetes, telhas de 

teto, madeira e tábuas de madeira, caixilhos e persianas de portas e janelas, ladrilhos de pavimento, ladrilhos 

de pedra/plataformas, materiais de paisagismo, molduras metálicas incluindo para divisórias e teto, tubos, 

molduras antigas, acessórios e ferragens de mobiliário, telhas de telhado, etc.  Nos locais de demolição, é muito 

importante maximizar a qualidade e quantidade de agregados reciclados e gesso. Neste sentido, devem ser 

estabelecidos planos/estratégias de separação e recolha de resíduos, aplicando práticas eficazes de 

manuseamento e armazenamento.  
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(iii) Reciclagem - transforma resíduos em novos produtos protegendo os recursos existentes e reduzindo o 

impacto ambiental das indústrias de mineração e manufatura (por exemplo, telhas, asfalto, concreto, gesso 

cartonado, metais e ligas metálicas, embalagens, etc.).  

(iv) Recuperação, por exemplo, de materiais (preenchimento de escavações - backfilling, o gesso pode ser 

utilizado para a produção de fertilizantes e composto) ou recuperação de energia (recuperação de energia da 

madeira) dentro ou fora do local).  

Nota sobre as definições de reciclagem e recuperação: 

"A principal diferença entre reciclagem e recuperação, portanto, é o produto final, que é um "produto, 

material ou substância" ou um "resíduo que serve um propósito útil". No entanto, nos termos do 

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias 

químicas (REACH), esta distinção não é feita. O Regulamento REACH fala apenas de "substâncias 

recuperadas". O REACH e o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 sobre Classificação, Rotulagem e 

Embalagem (CRE) aplicam-se, portanto, às substâncias recicladas e recuperadas da mesma forma que 

a qualquer outro material (com uma série de exceções concedidas condicionalmente". 

FONTE: https://thechemicalcompliancecoach.com/what-is-the-difference-between-recovery-and-

recycling/  

(v) Eliminação, de forma segura (fora do local), por aterro ou incineração de resíduos combustíveis. 

 

14.2.3. Práticas de minimização/prevenção de resíduos de RCD no local  
As práticas de minimização de resíduos no local são diferentes para locais de construção e para locais de 

demolição. No entanto, existem algumas atividades gerais que são realizadas de forma semelhante: 

- identificação de componentes específicos (reutilizáveis, recicláveis, perigosos); 

- prevenção da contaminação de resíduos durante o manuseamento; 

- classificação/separação e armazenamento. 

A gestão dos resíduos de construção e demolição é ligeiramente diferente de acordo com o seu 

conteúdo/composição. 

Operações de minimização de resíduos no local para resíduos de construção 

- identificação de resíduos reutilizáveis e recicláveis 

- triagem e armazenamento - segregação dos resíduos em grandes contentores no - local, com base no 

seu uso subsequente ou tipo de material; os contentores separam materiais reutilizáveis e elementos 

de construção que podem ser vendidos (por exemplo, móveis, aparelhos) ou utilizados no local (por 

exemplo, telhas, tijolos); 

- proporcionar um armazenamento adequado e seguro para minimizar a quantidade de material 

danificado no local; 

- prevenção de danos materiais, mistura ou contaminação durante o manuseio; 

- processamento no local para reutilização de resíduos - alguns resíduos como placas, ladrilhos, placas de 

gesso cartonado; 

- processamento no local para reciclagem de materiais ou transporte para tratamento fora do local de 

alguns resíduos como: betão, argamassas, asfalto. 

● redução das dimensões - por exemplo, por esmagamento, trituração;  

● separação por tamanhos - por triagem; 

● compactação, através de compactadores no local; 

https://thechemicalcompliancecoach.com/what-is-the-difference-between-recovery-and-recycling/
https://thechemicalcompliancecoach.com/what-is-the-difference-between-recovery-and-recycling/


 
 

79 
 

● Armazenamento no local antes do transporte para uma instalação de tratamento fora do local;  

- reutilização de materiais no local; 

- utilização no local do solo restante; 

- métodos de documentação para lidar com a especificidade dos resíduos. [4] 

Operações de minimização de resíduos no local para resíduos de demolição 

As operações de minimização de resíduos perigosos têm de ser realizadas de acordo com o tipo de resíduos. 

Para resíduos/materiais de amianto: 

● As pesquisas e relatórios sobre o amianto são realizados por analistas aprovados antes do início de 

qualquer atividade de demolição no local;  

● Os materiais com amianto são então removidos por equipas treinadas e experientes, licenciadas por 

empresas;  

● A remoção do amianto é feita num ambiente isolado para evitar a fuga de materiais e a contaminação 

do ambiente em redor;  

● os materiais perigosos são embalados e eliminados de forma segura em instalações de resíduos 

licenciadas. 

Para outros resíduos/materiais perigosos, as operações de minimização incluem:  

● identificação e separação de resíduos não perigosos reutilizáveis e recicláveis nas misturas 

potencialmente contaminadas;  

● Desativação da instalação e descontaminação no local, caso seja possível. 

 

Após a remoção de resíduos perigosos, a descontaminação (no local para alguns resíduos), operações de 

limpeza industrial, são realizadas por empresas especializadas [11]: 

● investigação e análise; 

● limpeza e segurança de instalações, equipamentos, condutas, edifícios e remoção de amianto em 

locais inteiros; 

● limpeza de tanques e embarcações; 

● jato de água a alta pressão; 

● áreas de contenção e limpeza secundária; 

● transporte e eliminação segura de contaminantes químicos, farmacêuticos e radioativos, por 

exemplo, tóxicos, corrosivos, hidrocarboneto. [9] 

Antes do início das atividades de demolição, a eliminação dos resíduos perigosos identificados durante a 

fase de planeamento da demolição deve ser assegurada.  

 

14.3. Abordagem prática. Caso de estudo  

Reciclagem de tijolos 

Veja o vídeo abaixo. É uma breve apresentação de uma tecnologia desenvolvida na China de tijolos reciclados  

(https://www.youtube.com/watch?v=K_H84og9FRs ). Responda às seguintes perguntas: 

1. Identifique o equipamento utilizado no local.  

2. Para que tipo de resíduos a tecnologia pode ser utilizada e de que forma os produtos de 

reciclagem podem ser valorizados? 

3. Teça comentários sobre a qualidade dos produtos. Existe alguma relação com a qualidade do 

RCD? 

4. Esta tecnologia poderia ser aplicada na sua região/país ou pela sua empresa? Inclua argumentos 

na sua resposta. 

https://www.youtube.com/watch?v=K_H84og9FRs
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Pode assistir aqui https://www.youtube.com/watch?v=kLPBaurtsHM  a outro vídeo que apresenta com mais 

detalhe outro tipo de tijolos reciclados - feito de 90% de materiais reciclados. 

 

14.3.1. Técnicas gerais de tratamento de RCD  

A regulamentação e as normas no setor das matérias-primas são fatores impulsionadores para uma utilização 

sustentável dos recursos, especialmente no campo da gestão de RCD. As principais operações de 

processamento de RCD que têm como objetivo principal a preparação para a valorização através da reutilização 

e reciclagem, são 

- Redução da dimensão/Trituração  

- Separação/Processamento por tamanho 

- Armazenamento 

- Separação magnética para remoção de ferro e outros metais 

- Separação de frações pequenas  

As quantidades de resíduos gerados na construção, renovação e reabilitação dos locais são menores do que 

durante a demolição, mais diversificadas, mas poderiam ser geridas muito mais facilmente. As principais 

operações que são aplicadas nas atividades de demolição são semelhantes às aplicadas nos locais de 

construção, exceto a etapa principal de desmantelamento/demolição da construção. Durante estas operações, 

deve ser realizada uma cuidadosa desconstrução dos componentes de construção para reparação, reutilização 

ou reciclagem. Esta etapa inclui o desmantelamento, desmontagem e corte no local e as operações associadas 

de manipulação e manuseamento; antes de qualquer preparação para a reutilização, reciclagem ou 

recuperação, devem ser realizadas as seguintes operações:  

- remoção de resíduos perigosos; 

- triagem e armazenamento de resíduos perigosos, reutilizáveis e recicláveis; 

- processamento no local para reutilização de material - por exemplo, alguns resíduos como placas, 

ladrilhos, gesso cartonado; 

- processamento no local para reciclagem ou recuperação de material (por exemplo, para 

preenchimento) - alguns resíduos como betão, gessos, asfalto, incluindo a redução da dimensão e 

armazenamento. 

14.3.2. Introdução ao desmantelamento e demolição de resíduos  
O processo de demolição trata do desmantelamento de edifícios e outras estruturas, seja manualmente ou 

utilizando equipamentos mecânicos ou explosivos (para gerar implosões controladas). Se a demolição não for 

devidamente planeada, a reciclabilidade de alguns materiais pode ser comprometida gerando mais detritos e 

resíduos (ver Módulo 3/LU3). 

O desmantelamento (desconstrução) inclui operações planeadas apropriadas para a demolição seletiva, 

visando maximizar o potencial de reutilização e reciclagem dos materiais de construção resultantes durante a 

demolição.  

O desmantelamento é visto como uma demolição parcial, ou seja, a remoção de um componente de uma 

estrutura frequentemente com uma substituição por uma peça nova (por exemplo, troca de caldeiras). Um 

termo relativamente novo é desconstrução, que significa desmontar um edifício ou estrutura para preservar 

elementos valiosos para reutilização ("demolição verde"). [12] 

Para alcançar bons resultados na reciclagem dos resíduos das demolições, é necessário definir os requisitos de 

pré-demolição e estabelecer um plano de reciclagem/valorização antes de iniciar o processo de demolição. A 

técnica recomendada é a demolição seletiva e está estruturada em quatro níveis: 

https://www.youtube.com/watch?v=kLPBaurtsHM
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1. Redação de inventário de resíduos, incluindo as quantidades e destino dos mesmos; 

Antes de qualquer outra operação, os resíduos que possam ser perigosos, devem ser testados num laboratório 

certificado. As operações a serem realizadas posteriormente devem ser realizadas de forma diferente para 

as categorias de resíduos identificados (perigosos, contaminados e não perigosos), de acordo com a legislação 

nacional. 

2. Utilizar técnicas adequadas de desmantelamento e demolição para poder separar componentes 

perigosos, bem como os destinados à reutilização ou reciclagem; 

3. Evitar misturar frações já separadas na zona de demolição; 

4. Utilizar equipamento adequado para o processamento de resíduos. 

(Para mais informações ver LU3 do Módulo 3) 

14.3.3. Classificação e armazenamento seguro de RCD no local  

- separação e armazenamento de resíduos reutilizáveis e recicláveis - segregação dos resíduos no local em 

contentores, com base na sua utilização subsequente ou tipo de material; os contentores separam os materiais 

reutilizáveis e os elementos de construção que podem ser vendidos (por exemplo, mobiliário, aparelhos) ou 

utilizados no local (por exemplo, telhas, tijolos); 

- Separação/segregação e armazenamento de resíduos de madeira reutilizáveis e venda para reutilização; 

- Separação/segregação e armazenamento de outros materiais reutilizáveis (tijolos, telhado, da fase de demolição, 

para venda e reutilização); 

- Separação de resíduos metálicos utilizando equipamentos mecânicos e separadores magnéticos; 

- separação de resíduos de papel e cartão de embalagem; 

- solo limpo das escavações efetuadas para ser reutilizado dentro ou fora do local. [13] 

A fim de aumentar as taxas de preparação para a reutilização e reciclagem, permitir uma reciclagem de alta qualidade 

e aumentar a aceitação de matérias-primas secundárias de qualidade no setor dos RCD, os resíduos gerados no local 

têm de ser segregados corretamente, de acordo com a Lista Europeia de Resíduos, e evitar, tanto quanto possível, a 

mistura de resíduos. Os RCD devem ser separados com base em vários critérios como materiais/composição, dimensão 

e perigosidade.  

O RCD deve ser classificado e separado com base na sua composição/classificação semelhante. É muito importante não 

misturar resíduos perigosos com outros resíduos, incluindo outros tipos diferentes de resíduos perigosos. As 

propriedades perigosas dos resíduos recolhidos podem ser diferentes daquelas que foram identificadas durante as 

auditorias de resíduos antes da demolição. Uma vez coletados os resíduos perigosos, estes têm de ser separados dos 

resíduos não perigosos.  

Os resíduos perigosos devem ser separados em diferentes recipientes, com base na sua compatibilidade. Em locais de 

construção e demolição são recolhidos diferentes tipos de óleos usados em barris. Recomenda-se, para evitar uma 

potencial contaminação, não misturar óleos num barril comum. 

Nos locais de construção deve ser dada uma atenção especial aos novos materiais e aos que podem ser reutilizados. 

Estes têm que ser armazenados em áreas protegidas contra as condições climatéricas, para evitar a degradação durante 

o armazenamento e reduzir o seu valor. 

14.3.4. Processamento no local para reutilização e reciclagem  
Alguns resíduos podem ser reciclados no local da construção (betão, solo escavado, etc.), mas outros resíduos, por 

diferentes razões, têm de ser processados e reciclados fora do local por empresas de eliminação especializadas. 
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Antes de enviar os resíduos para reciclagem dentro ou fora do local, algumas informações têm de ser adicionadas ao 

registo de resíduos. As informações devem ser descritas de acordo com as regras nacionais, incluindo as relativas à 

expedição, caso sejam transportadas para fora do local. Consequentemente, os resíduos têm de ser nomeados e 

classificados de acordo com o LoW da UE e o código de classificação de resíduos identificado (incluindo perigo, se 

existir), o processo e local onde os RCD foram gerados, a caracterização química e física (por exemplo, contaminação 

com substâncias perigosas) e quaisquer outras questões particulares relacionadas com os resíduos transferidos. Os 

mesmos requisitos são solicitados antes do envio de RCD para os aterros sanitários. 

Para alcançar bons resultados na reciclagem de resíduos de demolição1, é necessário estabelecer requisitos de pré-

demolição, bem como um programa preliminar para os materiais recuperados, antes de iniciar o processo de demolição 

seletiva.  

Uma apresentação mais detalhada das operações de tratamento no local aplicadas no processamento de resíduos 

minerais pode ser encontrada na próxima Unidade de Aprendizagem (LU2). 

Opções de tratamento na recuperação e reciclagem de vários materiais 

A Tabela 1 mostra brevemente algumas opções de tratamento para as principais categorias de RCD, incluindo os 
resíduos perigosos. A maioria deles pode ser reutilizada e reciclada no local, exceto os resíduos perigosos, e eliminada 
por aterro ou incineração, de acordo com as suas propriedades (composição, valor calórico, etc. Se os resíduos 
perigosos forem devidamente tratados e os testes de aceitação indicarem que o perigo de disseminação para o meio 
ambiente não existe mais, estes poderão ser descartados em aterros de resíduos não perigosos, em locais 
especiais, de acordo com a legislação nacional. 

 

 

Tabela 1. Opções de tratamento para RCDs (adaptado de [14]) 

Resíduos/mater

iais 

Aplicações no setor da construção Opções de tratamento 

Betão  Edifícios, estradas, infraestruturas 

ON-SITE/OFF-SITE: reciclagem em agregados para construção de estradas 

ou aterros, reciclagem em agregados para produção de betão, 

reutilização de elementos pré-fabricados (blocos de betão)  

DISPOSIÇÃO: aterro sanitário; 

Tijolos, telhas e 

cerâmica  

Tijolo: construção em alvenaria 

especialmente para construção e  

Telha: cobertura de telhados, pisos e 

paredes  

ON-SITE/OFF-SITE: reciclagem (substituir areia, cascalho, pedras, rochas 

para, por exemplo, encher estradas, produzir terra batida para courts de 

ténis, servir como agregado no betão), reutilização;  

DISPOSIÇÃO: aterro sanitário; 

Asfalto  
Pavimento para construção e 

manutenção de estradas 

ON-SITE/OFF-SITE: reciclagem em plano estacionário, in-situ, reciclagem, 

recuperação de material; 

DISPOSIÇÃO: aterro sanitário; 

Madeira  
Estrutura do telhado, estrutura do 

edifício, pisos, portas, etc. 

ON-SITE/OFF-SITE: reciclagem em produtos derivados de madeira, 

recuperação de energia; 

DISPOSIÇÃO: aterro sanitário; recuperação/incineração de energia 

Gypsum 

 
Edifícios 

ON-SITE/OFF-SITE: reutilização de grandes placas de gesso, reciclagem em 

novas placas de gesso (em substituição do gesso natural ou em 

substituição do gesso sintético);  

DISPOSIÇÃO: aterro sanitário; 

Ferro Demolição e renovação de edifícios ON-SITE/OFF-SITE: reutilizar e reciclar no local 

Substâncias perigosas presentes nos RCD - especialmente em edifícios antigos 

 
1 A "reciclagem" abrange uma vasta gama de actividades de reciclagem, uma vez que a "recuperação" é utilizada principalmente 
para "recuperação de materiais" (por exemplo, operações de preenchimento quando os resíduos substituem materiais 
tradicionais), mas também para "recuperação de energia" em incineradores. 
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Substâncias que 

atacam a 

camada de 

ozono (ODS)  

 

 

Reservas de ar em material isolante 

plástico em edifícios/espumas de 

construção 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS Fora do local: remoção da substância e 

reciclagem ou reutilização de outros materiais; 
 

DISPOSIÇÃO: aterro sanitário, incineração; 
 

NOTA: O Regulamento (CE) n.º 2037/2000 sobre substâncias que 

empobrecem a camada de ozono inclui os requisitos do Protocolo de 

Montreal e respetivas alterações. O Regulamento ODS exige 

explicitamente a recuperação de ODS de: 

- certos equipamentos, como frigoríficos e equipamento de ar 

condicionado (Artigo 16(1) e 16(2).  

- espumas para construção (Artigo 16(3) 

e afirma que ODS em "outros" produtos, instalações e equipamentos 

devem ser recuperados "se possível".  

Amianto (em 

edifícios 

antigos) 

Ladrilhos com amianto não friável, 

amianto friável/isolamento com 

amianto, pisos antigos de PVC 

TRATAMENTO de resíduos por solidificação/estabilização e, após testes, 

eliminação em aterros de resíduos perigosos/não perigosos em células 

especiais; 

 

DISPOSIÇÃO : em aterros de resíduos perigosos 

Chumbo  
Isolamento com amianto, tinta com 

chumbo, estabilizantes em PVC 

TRATAMENTO DE EMBALAGEM E DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS PERIGOSOS 

em aterros de resíduos perigosos 

Fenóis 

Madeira tratada e painéis de 

isolamento com fenol 

 

Resíduos contaminados 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS Fora do local: pode ser tratado removendo a 

área de superfície contaminada e depois reciclada reintroduzindo-a no 

processo de fabricação.  
 

ELIMINAÇÃO FORA DO LOCAL: Outros RCD contaminados com fenóis são 

eliminados em aterros sanitários após tratamento. 

 

Bifenilos 

policlorados 

(PCBs)  

(em edifícios 

antigos e 

grandes 

equipamentos 

existentes nos 

locais de 

demolição) 

 

Potenciais fontes: Tintas, selantes, 

mástiques, adesivos com PCBs, 

equipamentos antigos fora de uso 

em locais de demolição. 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS Fora do local: Descontaminação, ou seja, 

desclorização, que é o tratamento para a decomposição química de 

moléculas orgânicas com cloro ;  
 

DISPOSIÇÃO: Os resíduos combustíveis de RCD contaminados com PCBs 

podem ser incinerados (em incineradores de resíduos perigosos com 

tratamento especial de gases de combustão); 
 

Nota: A Diretiva 96/59/CE relativa à eliminação dos PCB determina que os 

Estados-Membros devem eliminar os grandes equipamentos 

(equipamentos com volumes de PCB superiores a 5 litros) o mais tardar 

até ao final de 2010. 

Hidrocarbonetos 

policíclicos 

aromáticos 

(PAHs) 

(edifícios 

antigos) 

 

 

TRATAMENTO FORA DO LOCAL: PAHs com resíduos:  Estes resíduos são 

geralmente misturados com outros produtos durante a etapa de 

demolição e depositados em aterro. Os RCD contaminados com PAH são 

depositados em aterros de resíduos perigosos. Os lixiviados dos aterros 

podem conter PAH e são tratados para evitar a contaminação e podem 

também ser incinerados (com tratamento especial dos gases de 

combustão).  

14.4. Abordagem prática. Casos de estudo  

Reciclagem de placas de gesso cartonado 

O vídeo https://www.youtube.com/watch?v=0JgrydB52tQ apresenta o centro de reciclagem de gesso de 

Nottingham (Reino Unido) recolhido em locais de construção. 

Um sistema semelhante é apresentado aqui https://www.youtube.com/watch?v=1wNzY07n0Zk . 

 

Por favor, responda às seguintes perguntas: 

1. Existe alguma instalação semelhante na sua região/país? 

2. Qual é a sua opinião sobre o sistema de recolha de resíduos de gesso? 

https://www.youtube.com/watch?v=0JgrydB52tQ
https://www.youtube.com/watch?v=1wNzY07n0Zk
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3. Quais são as impurezas contidas nos resíduos de gesso cartonado e como são estas removidas 

removidas? 

 

14.4.1. Técnicas de tratamento de resíduos específicos  
Os dados reportados pela UE revelam que a elevada recuperação de RCD se baseia, em grande medida, no 

preenchimento de escavações (backfilling) ou na recuperação de resíduos de baixo grau, por exemplo, 

utilizando agregados reciclados da parte mineral de RCD em sub-bases rodoviárias. Consequentemente, o valor 

intrínseco dos materiais RCD é diminuído, a reciclagem não é realizada em circuitos fechados (ou seja, 

reciclagem e reutilização de produtos sem perda de material) e os seus aspetos qualitativos não são abordados. 

As operações de reciclagem, preenchimento, recuperação de energia, incineração e preenchimento da parte 

mineral dos resíduos de construção e demolição são apresentadas como percentagem do total de resíduos 

tratados (Figura 7). 

 

Figura 2. Tratamento da parte mineral dos RCD (% de resíduos tratados) nos países europeus em 2016. A recuperação de energia indica a utilização do 

conteúdo energético dos resíduos, enquanto que a incineração visa apenas o tratamento térmico dos mesmos. FONTE: 

https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-management/construction-and-demolition-waste-challenges 

Este subcapítulo aborda brevemente algumas questões especiais relacionadas com RCD: RCD em aterros, 

resíduos perigosos e backfilling. 

Materiais com amianto  
Se realizar trabalhos de reparação, renovação ou manutenção em edifícios mais antigos, poderá encontrar 

neste folheto informações úteis sobre os materiais que contêm amianto utilizados nas construções. [22] 

14.4.2. Preenchimento de escavações (backfilling) 

A Decisão 2011/753/UE da Comissão, que estabelece regras e métodos de cálculo para a verificação do 

cumprimento dos objetivos fixados no n.º 2 do artigo 11.º da Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, define o que é o backfilling.  

https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-management/construction-and-demolition-waste-challenges
about:blank
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Para clarificar alguns conceitos, foram incluídas mais definições (resíduos municipais, resíduos de construção e 

demolição, o processo final de reciclagem e backfilling) na Diretiva 2008/98/CE pela Diretiva de alteração (UE) 

2018/851. 

Definições de preenchimento de escavações (backfilling) 

 

Qualquer operação de preenchimento tem de cumprir a definição de recuperação, substituindo outros 

materiais ou estando preparado para cumprir uma determinada função. Associado ao termo preenchimento 

está a noção de uma colocação permanente de material em determinados locais, sendo que estes voltarão ao 

seu ciclo económico comum.  

De acordo com a Decisão 2011/753/UE da Comissão, "backfilling" é definido como tal: "uma operação de 

valorização em que são utilizados resíduos adequados para fins de valorização em áreas escavadas ou para fins 

de engenharia em paisagismo e em que os resíduos são um substituto para materiais não residuais". Na Diretiva-

Quadro Resíduos revista (2018), a definição de preenchimento é reforçada, segundo a qual os resíduos 

utilizados para preenchimento devem ser limitados à quantidade estritamente necessária para atingir esses 

fins, o que poderá limitar a quantidade de material que será reportada como sendo preenchida no futuro. O 

preenchimento pode ser considerado de baixa qualidade, pois substitui um recurso natural (solo) que é 

abundante sem altos impactos ambientais na sua produção [23]. 

A Diretiva (UE) 2018/851 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a Diretiva 

2008/98/CE relativa aos resíduos, adicionou no artigo 3º as seguintes novas definições: 

‘15a.  "recuperação de material" significa qualquer operação de recuperação, com exceção da recuperação 

de energia e do reprocessamento em materiais a serem utilizados como combustíveis ou outros meios de 

geração de energia. Inclui, nomeadamente, a preparação para a reutilização, a reciclagem e o backfilling;". 

‘17a.  Por "Backfilling" entende-se qualquer operação de recuperação onde os resíduos não perigosos 

adequados são utilizados para fins de recuperação em áreas escavadas ou para fins de engenharia em 

paisagismo. Os resíduos utilizados para o preenchimento devem substituir os materiais não residuais, ser 

adequados para os fins acima mencionados e ser limitados à quantidade estritamente necessária para atingir 

esses fins". 

 

Figura 3. Resíduos de concreto processados e usados para preenchimento de escavações num local de obras na Roménia 

(fotografia de Rodica Stanescu, 2021) 
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O backfilling significa então o processo de reutilização ou substituição do solo que é removido durante a 

escavação de fundações, lajes ou outras obras de aplanamento da superfície para suportar e reforçar uma 

estrutura. Este protege as fundações e faz parte da subestrutura de lajes, estradas e outros elementos de 

aplanamento da superfície. [24] 

As atividades no âmbito do backfilling da DQA incluem quatro categorias para as quais a adequação do uso dos 

resíduos com código 17 05 04 Solos e Pedras (ou seja, não incluídos na meta de 70% da DQA) é classificada 

como alta [4]. 

Reclamação de áreas escavadas (em construção) – aplanamento de uma superfície para construção. 

Recuperação de áreas escavadas (minas e pedreiras) - a extração comercial de minerais de minas e pedreiras, 

ou seja, mineração e pedreiras, também cria buracos. 

Engenharia paisagística - obras de construção para moldar o terreno em torno de um projeto de construção 

para melhorar a aparência visual da área e para proporcionar privacidade ou reduzir o ruído. A engenharia 

paisagística também pode ser empreendida como parte da restauração final de aterros sanitários. 

Cobertura de aterros sanitários - tem lugar durante os trabalhos finais de restauro de um aterro sanitário 

concluído.  

Fonte: Deloitte (2017) Estudo sobre o Uso Eficiente de Recursos de Resíduos Mistos, Melhoria da Gestão de 

Resíduos de Construção e Demolição - Relatório Final. Preparado para a Comissão Europeia, DG ENV. 

O aterro pode ser constituído por solo, rochas e pedras importadas (ou uma mistura destes), dependendo dos 

requisitos estruturais. A necessidade de preenchimento será estabelecida durante as investigações do solo, que 

também serão utilizadas pelos engenheiros para formular um projeto. O aterro é quantificado em m3. 

● aterro com material escavado - o mesmo solo que foi removido durante a escavação; 

● aterro com solo importado; 

● mistura de solo, rochas e pedras importadas, dependendo dos requisitos estruturais. 

Durante o processo de escavação, o solo escavado é colocado de lado para uso posterior. Uma vez concluídas 

as fundações ou outras obras de betão, o solo previamente colocado de lado é utilizado para o enchimento da 

fundação ou outras áreas estruturais.  

O solo em excesso pode ser retirado do local ou reservado para uso noutras partes do projeto numa fase 

posterior. Quando o material escavado é reservado para uso posterior, deve ser protegido de se espalhar pelo 

local devido a chuvas intensas. O material escavado deve ser armazenado de acordo com a classe ou tipo de 

material. 

Os parâmetros do local, tipo de solo e design ditarão se o aterro com materiais escavados é possível. Por 

exemplo, alguns locais podem ser tão pequenos que a acumulação de stock não é uma opção viável. 

14.4.3. Abordagem prática. Casos de estudo  

Resíduos perigosos em locais de construção 

O relatório de pesquisa Substâncias perigosas em produtos e materiais de construção [24] é um documento de 

orientação que "visa dar uma visão geral das potenciais substâncias perigosas que podem ocorrer nos produtos 

de construção e quando aparecem como resíduos requerem atenção durante as atividades de renovação e 

demolição". O foco desta orientação são as substâncias perigosas regulamentadas por acordos comunitários ou 

internacionais ou pela legislação nacional".   
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1 As substâncias perigosas podem ser contidas tanto por resíduos como por produtos. Supondo que trabalha 

num local de construção, faça uma lista de 10 substâncias que são contidas pelos resíduos e produtos de 

construção e o perigo que estas representam.  

2 Quais são as principais diferenças entre os resíduos de construção e os resíduos de demolição? 

 

14.5. Avaliação 
Teste -10 perguntas de Escolha Múltipla  

1) Selecione as operações que são realizadas de forma semelhante em locais de construção e em 
locais de demolição 
A. Separação/categorização e armazenamento de resíduos. 

B. Identificação e gestão do amianto. 

C. Reutilização de resíduos perigosos no local. 

2) Durante a fase de conceção, algumas das formas importantes de mitigação de resíduos são: 

A. Evitar projetar grandes edifícios; 

B. Selecionar produtos com base no seu ciclo de vida; 

C. Selecionar soluções de projeto específicas para minimizar a quantidade de resíduos de C&D. 

 

3) Os resíduos (material base) resultantes do processo de escavação não devem ser misturados se: 

A. O seu conteúdo de resíduos perigosos não for conhecido; 

B. O teor de cálcio for alto; 

C. Forem perigosos. 

 

4) Os códigos de classificação de resíduos (baseados nos códigos europeus de resíduos) são 

utilizados em várias atividades como, por exemplo 

A. transporte/expedição de resíduos. 

B. licenças de instalação. 

C. estatísticas de resíduos. 

 

5) O produto final de um processo de recuperação refere-se a  

A. produtos, materiais ou substâncias para o fim original ou para outros fins.  

B. resíduos que servem um propósito útil, substituindo outros materiais que de outra forma 

teriam sido utilizados para cumprir uma determinada função.  

C. resíduos que são utilizados para produzir energia com baixas emissões de CO2. 

 

6) O preenchimento é uma operação de recuperação que é aplicada com mais frequência:  

A. no local da construção utilizando os resíduos gerados no local;  

B. no local da construção utilizando resíduos mistos gerados noutro local, num local de demolição; 

C. no local da construção utilizando resíduos processados/tratados gerados noutro local, num 

local de demolição. 

 

7) O perigo de um determinado resíduo é dado por: 

A. conteúdo (concentração) de substâncias perigosas. 

B. número de substâncias perigosas contidas pelos resíduos. 

C. o tipo de substâncias perigosas que o mesmo tem- 

 

8) O asfalto proveniente da construção e manutenção de estradas pode ser tratado: 

A. em instalações químicas especiais. 
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B. por reciclagem in-situ, reciclagem ou por recuperação de material. 

C. reciclagem como preenchimento em aterros não-perigosos. 

 

9) Os resíduos de construção e demolição têm sido classificados com base em vários critérios, tais 

como: dimensão, e. 

A. tipo de materiais/composição; 

B. perigosidade; 

C. grau de obsolescência. 

 

10) Antes da desmontagem de componentes de construção para reparação, reutilização ou 

reciclagem (desmantelamento, desconstrução e corte no local, etc.) devem ser realizadas as 

seguintes operações: 

A. processamento dos resíduos de betão/brita. 

B. remoção de resíduos perigosos e armazenamento das mesmas num local seguro;   

C. triagem e armazenamento de resíduos reutilizáveis e recicláveis. 
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15. Requisitos e procedimento para a reutilização e reciclagem no local de materiais 

minerais das atividades que criam RCD  

Descrição Geral 

Adquirir conhecimentos sobre os requisitos e procedimentos para a reutilização e reciclagem de materiais minerais das 

atividades de construção e demolição no local. Os participantes irão adquirir conhecimentos básicos sobre os RCD 

minerais, bem como o seu processamento e preparação para a recuperação e reciclagem. Os formandos também 

aprenderão os requisitos de qualidade dos RCD minerais destinados à reutilização e reciclagem, instalações de 

processamento e tratamento de resíduos minerais perigosos. 

Resultados da aprendizagem 

Após a conclusão bem-sucedida da Unidade, o aluno deve ter: 

Conhecimento 

Bom conhecimento das práticas que devem ser desenvolvidas no local em relação à valorização 

mineral dos resíduos de RCD 

Bom conhecimento dos principais requisitos relacionados com os critérios de qualidade dos RCD 

minerais para reutilização e reciclagem 

Bom conhecimento das restrições de aterro, requisitos para o transporte de RCDs  

Capacidades 

Capacidade de identificar corretamente os resíduos minerais das atividades de demolição da 

construção 

Possibilidade de selecionar corretamente as opções de tratamento para os RCD minerais 

Competências 

Melhoria e capacitação técnica para utilização de instalação móvel de reciclagem para 
processamento de resíduos minerais no local 

Melhor perceção do impacto dos resíduos minerais perigosos (amianto) na saúde e a segurança no 

local e sobre o meio ambiente. 

Ministração da Unidade e Avaliação 

A unidade será lecionada através: 

⌧ Discussões 

⌧ Prática 

⌧ Aulas 

□ etc... 

A unidade será avaliada através: 

□ Exame  

□ Exame oral / exercícios 

□ Projeto 

⌧ Exercícios escritos / teste  

15.1. Introdução  
Este capítulo contém informações sobre os resíduos minerais não perigosos de construção e demolição (RCD), 

ou seja, betão, tijolos, telhas e cerâmicas, etc., e misturas destes materiais. Para este tipo de RCD são 

apresentadas as tecnologias utilizadas para o seu processamento e preparação para recuperação e reciclagem, 

em instalações móveis (no local) ou em instalações de reciclagem de RCD.  

O capítulo também contém informações sobre resíduos que contêm amianto (classificados como RCD minerais 

perigosos), ou seja, riscos à saúde associados a esse tipo de resíduo, fontes, exposição potencial dos 

trabalhadores e da população, bem como diversas opções de tratamento. 

As restrições e requisitos de aterro e para o transporte de RCDs minerais também são brevemente descritas 

nesta unidade.  

15.2. Abordagem teórica  

15.2.1. Materiais minerais das atividades de RCD   

Materiais residuais minerais em locais de construção e demolição. Exemplos.  
Os RCD minerais detêm o maior cisalhamento no total de RCD no total de resíduos gerados na UE. Os RCD 

minerais são considerados os resíduos que contêm principalmente compostos inorgânicos.  

Os RCDs minerais podem ser classificados, de acordo com a sua reatividade e propriedades perigosas:  
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- inerte que é o "... resíduo que não sofre transformações físicas, químicas ou biológicas 

significativas" (Diretiva 1999/31/CE do Conselho); por exemplo, betão, tijolos, telhas, rochas, etc..; 

- não perigoso/não inerte - que em algumas condições especiais pode reagir com outros resíduos, 

água ou oxigênio presente no ar; Exemplo: gesso, que pode gerar um gás tóxico com um odor forte 

(sulfeto de hidrogénio) se armazenado juntamente com outros resíduos orgânicos; 

- perigoso - o principal material/resíduo mineral perigoso que pode ser identificado principalmente 

em locais de demolição é o amianto. As fibras de amianto são cancerígenas e serão posteriormente 

apresentadas nesta unidade de aprendizagem. 

Os RCDs minerais não perigosos podem tornar-se perigosos, se (Symonds, em associação com ARGUS, 

COWI e PRC Bouwcentrum, fevereiro de 1999):  

- os materiais de construção, originalmente utilizados na construção, contiverem uma elevada 

proporção de substâncias perigosas, tais como amianto, chumbo, alcatrão e certos tipos de tintas, 

adesivos, agentes de ligação e plásticos; 

- o ambiente em que o edifício operou durante um longo período de tempo (anos) continha 

substâncias perigosas. Por exemplo, numa fábrica onde se deram reações superficiais entre os 

materiais de construção originalmente não perigosos e os produtos químicos (associados aos 

processos industriais), certas partes do edifício (chão, teto, paredes, etc.) tornam -se perigosas; 

- se os RCD minerais não perigosos entrarem em contacto com resíduos perigosos ou forem 

misturados com substâncias perigosas durante a operação de demolição ou armazenamento. Isto 

pode acontecer:  

o se os elementos de construção perigosos (por exemplo, isolamento do amianto) não forem 

removidos antes da demolição;  

o Os RCDs perigosos e não perigosos forem armazenados juntos. Por exemplo: latas de tinta 

à base de chumbo armazenadas numa pilha de betão e tijolos. 

 

Os resíduos minerais gerados durante as operações de demolição e construção no local podem conter 

vários tipos de RCD, dependendo da fonte: 

- O RCD é proveniente de edifícios - solo escavado, betão, tijolos, telhas, resíduos cerâmicos, rochas, 

vidro e produtos de gesso, etc. 

- O RCD é proveniente de estradas (construção e manutenção) - areia, solo, pedras de construção, 

betão, etc. 

Os resíduos minerais não perigosos podem ser utilizados no local para preenchimento ou paisagismo ou 

podem ser processados no local ou fora do local por esmagamento mecânico e triagem. 

Procedimentos de separação, armazenamento e triagem de resíduos minerais  
Os RCDs minerais não perigosos podem ser classificados em vários fluxos de resíduos de construção ou 

demolição (triagem no local), se o espaço necessário estiver disponível no local. Em alternativa, os RCD 

mistos resultantes da demolição podem ser transferidos para uma instalação de triagem fora do local. 

Quando as condições do local o permitem, a triagem no local deve ser priorizada em relação à triagem 

externa (fora do local), devido aos maiores benefícios ambientais da primeira opção (Lopez -Ruiz, et al., 

2020). 

A triagem (on-site ou off-site) visa separar os RCDs recicláveis, que podem ser reprocessados em 

produtos, materiais e substâncias, seja para os fins originais ou outros. A este respeito, os fragmentos de 

RCD minerais recicláveis que devem ser separados e recolhidos separadamente são (Comissão Europeia, 

setembro 2016) (Deloitte, 2017b) (Gypsum to gypsum, 2021):  

- solos (escavados), materiais ou fragmentos de rochas residuais e asfalto fraturado;  
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- betão, tijolos, telhas e cerâmicas, assim como misturas de betão, tijolos, telhas e cerâmicas, que 

após o processamento adequado podem ser utilizadas como agregados reciclados para estradas, 

drenagens e outros projetos de construção. 

 

Por outro lado, os resíduos de RCD compostos por materiais com várias propriedades (como gesso, betão, 

cascalho, etc.) que não podem ser separados com as tecnologias comuns, ou cuja separação não é 

economicamente viável, são considerados RCD não recicláveis.  

Além disso, os RCD, incluindo os resíduos de RCD ou os fluxos gravemente contaminados com resíduos 

perigosos, não são recicláveis. Neste caso, estes resíduos devem ser tratados e depositados em aterros 

sanitários especiais. Em alguns casos, estes resíduos podem ser tratados termicamente ou incinerados 

(Deloitte, 2017b).  

Para solos contaminados (de instalações industriais ou acidentalmente contaminados devido ao 

manuseamento inadequado do material no local) o tratamento pode ser realizado no local (para grandes 

áreas/quantidades) ou fora do local.  

Deve ser dada especial atenção ao armazenamento adequado de RCD reutilizáveis e recicláveis.  

Os resíduos de CD podem ser armazenados em pilhas (pilha para o armazenamento de materiais a granel) 

ou em recipientes metálicos, dependendo da quantidade e dos tipos de resíduos gerados  (Leopold, et al., 

2011):  

- para grandes quantidades de RCDs minerais volumosos (como betão, tijolos, resíduos de telhas, 

escombros, etc.) o armazenamento pode ser feito no local em pilhas de stock (perto do local da 

demolição);  

- os RCDs minerais processados/tratados (triturados e triados) devem ser armazenados em áreas 

especiais designadas em depósitos ou em recipientes metálicos; 

- os RCD reutilizáveis/recicláveis, devem ser armazenados numa zona especial designada, em pilhas 

(por exemplo, tijolos reutilizáveis) ou em contentores metálicos (resíduos de placas de gesso, etc.).  

 

Os fatores-chave a serem considerados para a seleção de zonas de armazenagem temporária e de stock 

são (Leopold, et al., 2011): 

- a área da zona de armazenamento - depende das dimensões/área do local e da quantidade de 

resíduos gerados; 

- o acesso para os veículos de transporte - deve ser acessível independentemente das condições 

meteorológicas (condições meteorológicas desfavoráveis). 

O armazenamento no local só pode ser feito por um período de tempo limitado, ou seja, um ano antes da 

eliminação e três anos antes da reciclagem (Comissão Europeia, setembro de 2016).  

Outros fatores que devem ser considerados quando os RCD minerais são armazenados no local estão 

relacionados com (Comissão Europeia, setembro de 2016): 

- o período de tempo em que os materiais serão armazenados; 
- a localização e o clima do local (águas subterrâneas na proximidade da superfície e condições 

hidrológicas) - importante para RCDs armazenados em pilhas; 
- aspetos de segurança e proteção, como a prevenção de acesso não autorizado no local, 

manuseamento seguro de equipamentos em locais pequenos, prevenção de exposição a materiais 

perigosos, etc. 
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Processamento e preparação para a recuperação e reciclagem de RCDs. Tratamento de 

resíduos minerais perigosos.   
Através do processamento e reciclagem, o betão, tijolos, telhas e resíduos cerâmicos podem ser transformados 

num produto de boa qualidade, que pode ser reutilizado e, portanto tem valor, visto que cria lucro.  

Atualmente, a principal tecnologia utilizada para o processamento de RCD mineral consiste principalmente em: 

1. triagem mecânica ou manual no local 

2. trituração – redução do tamanho de grandes RCDs minerais 

3. peneiramento - separação de material granular em fragmentos de vários tamanhos. 

As operações de britagem e peneiramento podem ser realizadas no local (instalações móveis) e fora do local 

(instalações fixas). Os fatores-chave que devem ser considerados na escolha do processamento no local ou fora 

do local dos RCD são apresentados na Figura 1.  

 

 

Figura 1. Vantagens e desvantagens do processamento de RCD minerais no local e fora do local - adaptado de (Symonds, em associação com ARGUS,  

COWI e PRC Bouwcentrum, fevereiro de 1999) 

Classificação de resíduos minerais 
A ordenação no local pode ser feita:  

- para remover ferro e outros metais utilizando separadores magnéticos;  

- para separar e remover fragmentos mais pequenos (como poliestireno, madeira, plástico, papel, etc.) 

utilizando sopradores de ar.  

 NO LOCAL DE CONSTRUÇÃO FORA DO LOCAL DE CONSTRUÇÃO 

 
 
 

PRÓS 

 
- custos mais baixos de manuseamento e 

transporte de materiais 
- custos com maquinaria mais baixos 

- menos interrupções no transporte para 
as áreas circundantes (se os materiais 

reciclados puderem ser utilizados no local)  

- mais fácil de reduzir e/ou mitigar os impactos 
ambientais adversos nas áreas circundantes  

- mais prático para utilizar uma gama mais ampla 
de equipamentos de maior capacidade 

- custos operacionais de máquinas mais baixos 
por tonelada de RCD 

- mais fácil de controlar a qualidade dos materiais 
reciclados 

- possibilidade de manter stock, que facilita a 
comercialização positiva de materiais reciclados 

 

 
 
 

CONTRAS 

 
-conflitos entre as operações no local e as 
necessidades de espaço para materiais e 

máquinas  
- custos operacionais de máquinas mais 

elevados por tonelada de RCD 
- mais ruído no local e incómodos 

causados pelo pó 
- menos flexibilidade sobre onde/quando 

os materiais reciclados podem ser 
utilizados 

- a construção pode ser atrasada 

 
 

- controlo adequado do processo de demolição 
essencial (para evitar a chegada de materiais de 
qualidade desconhecida) 
- maiores custos de manuseamento e transporte 

de materiais 
- custos de maquinaria mais elevados 

- custos fixos de reciclagem do local (terreno, 
etc.) 
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Britagem 
A britagem pode ser realizada com britadores de impacto ou de compressão (ou seja, britadores de mandíbulas 

móveis ou de cone); este equipamento pode ser utilizado para reduzir o tamanho de resíduos minerais 

granulados, até tamanhos adequados para processamento com britadores secundários ou para uso direto na 

britagem de agregados maiores (Figura 2).  

Os trituradores podem ser equipados com rodas ou lagartas. Os trituradores em pistas têm a vantagem de 

poder mover-se no local o mais próximo possível da reserva mineral de RCD, enquanto os trituradores em rodas 

são mais baratos e leves (RE 4, 2017). 

Os Impact crushers esmagam o material/resíduos por colisão com um cilindro de rotação rápida equipado 

com barras de aço contra uma parede cilíndrica (placas de impacto). Este tipo de triturador pode 

processar todos os tipos de RCDs minerais, exceto pedras muito duras. O tamanho do grão do material 

de saída pode ser controlado pelo espaço entre a parede cilíndrica (placas de impacto) e as barras de aço 

(RE 4, 2017).  

Os Cone crushers comprimem o material de alimentação entre uma peça de aço estacionária e uma peça 

de aço móvel interna que gira em movimento excêntrico; o tamanho do produto final é determinado pelo 

tamanho da abertura entre estas duas peças de aço. Este tipo de britador pode processar materiais duros 

abaixo de 160 mm e a distribuição final das partículas do material de saída estará entre 0/12 mm a 0/60 

mm (RE 4, 2017). 

Os Jaw crushers podem processar materiais muito duros bem como blocos de maiores dimensões. Este 

tipo de triturador comprime o material de alimentação entre duas placas (uma fixa e uma móvel). O 

espaço entre as placas fixas e de impacto pode ser modificado, controlando assim o tamanho do grão do 

material de saída. Os Jaw crushers produzem uma ampla gama de tamanhos de partículas, portanto é 

necessário um peneiramento para obter agregados reciclados com uma distribuição granulométrica 

necessária. Os britadores de mandíbulas não são recomendados para RCDs que contenham asfalto e 

cascalho (RE 4, 2017). 

Como exemplo, uma instalação móvel de britagem consiste numa tremonha, que recebe as rochas a serem 

britadas e que permite o armazenamento de material suficiente para que a carregadeira possa manobrar 

facilmente no local de armazenamento. Localizado sob a tremonha está um alimentador vibratório, montado 

sobre molas helicoidais que amortecem o impacto das rochas quando estas são depositadas na tremonha e que 

possui uma grade com aberturas ajustáveis que permite separar os tamanhos finos que são prejudiciais para o 

britador de mandíbulas. A taxa de alimentação é controlada eletronicamente para obter um processo contínuo 

e mais eficiente e para prolongar a vida útil dos componentes. As rochas rejeitadas pela grelha são entregues 

ao jaw crusher, para serem reduzidas para o tamanho de acordo com a abertura do britador. Os materiais 

triturados são recebidos por uma correia transportadora que os remove da descarga do britador para fora da 

fábrica (Ingenieria Beaucomp, 2021). 
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Figura 2. Britador móvel (fonte: https://pxhere.com/en/photo/1221004) 

Saiba mais: 

O filme (5:02 minutos) apresenta a operação de um britador de impacto móvel utilizado no local para reduzir o tamanho 

de RCDs minerais. O britador móvel está equipado com um separador magnético para a remoção de fragmentos metálicos. 

Rockster R1000S Triturador de impacto móvel / CDR / Mobiler Prallbrecher / Bauschutt / Recycling 

https://www.youtube.com/watch?v=cjYNkoON0xI 

 

Peneiração 
A peneiração dos RCDs minerais triturados é aplicada para obter uma faixa estreita de tamanho do produto 

final. A operação é aplicada em concreto triturado e tijolos quebrados processados para reciclagem, bem como 

para a triagem de agregados ou de tamanho de solo.  

Os tipos de equipamentos de peneiramento utilizados para classificação de resíduos minerais granulares 

(britados) são telas de tambores móveis e telas planas.  

Numa peneira de tambor móvel ("peneira trommel rotativa") o material é canalizado para um funil de 

alimentação e move-se no interior de um cilindro feito de grade. A rotação do tambor inclinado determina o 

movimento do material ao longo do comprimento da peneira; os fragmentos com tamanhos menores que as 

aberturas da peneira são recolhidos por uma correia transportadora e os fragmentos maiores movem-se ao 

longo do tambor e são recolhidos por uma segunda correia transportadora ou diretamente descarregados no 

solo numa pilha de armazenamento ou num grande recipiente.  

As telas planas (lineares) móveis podem ter uma ou mais telas (com abertura de tamanhos diferentes) 

instaladas numa caixa de peneiras que é inclinada e vibra. 

Saiba mais:  

O filme seguinte (3:09 minutos) apresenta o funcionamento de uma tela de tambor móvel utilizada para a exibição de 

material granular. 

McCloskey 621R Solo superior 

 

No filme seguinte (2:24 min) é apresentado um equipamento que pode ser usado para o processamento de uma grande 

variedade de materiais granulares (incluindo RCDs minerais). 

Tela Powerscreen Warrior 2100 

 

 

https://pxhere.com/en/photo/1221004
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Os três níveis técnicos seguintes são geralmente utilizados para o mauseamento de RCD minerais (Pacheco-

Torgal, et al., 2013): 

Nível 1- o equipamento principal consiste num britador móvel e num equipamento de peneiramento; 

Nível 2 - nível 1 mais um coletor de metal e equipamentos de peneiramento mais complexos;  

Nível 3 - nível 2 mais a classificação manual, instalações de lavagem e aparelhos para fluxos de resíduos, que 

não sejam agregados como a madeira. 

 

Na maioria dos casos, o nível técnico de processamento de RCD minerais no local é de Nível 1 ou Nível 2. A 

tecnologia de nível 3 é aplicada principalmente em instalações de processamento estacionário fora do local.  

 

Uma linha de tratamento para RCD minerais (betão, telhas, cerâmica, tijolos e misturas destes materiais) numa 

planta estacionária (Figura 3), pode consistir nas seguintes operações (Symonds, em associação com ARGUS, 

COWI e PRC Bouwcentrum, fevereiro de 1999) (Barbudo, et al., 2018): 

A. Pré-tratamento - visa diminuir o volume dos grandes elementos; pode ser realizado com um martelo 

demolidor ou vibratório. 

B. Tratamento Preliminar  

1. pré-triagem (peneiração) aplicada para remover a fração fina; 

2. A fração grosseira vai para o triturador; 

3. O material triturado resultante é submetido à separação magnética para remover metais com ferro; 

4. O material resultante é classificado (triado) em vários fragmentos (de acordo com a procura);  

5. A remoção de materiais leves (plástico, papel ou finos aderidos) pode ser feita com um soprador ou 

arruela hidráulica. 

C. Tratamento secundário 

Para obter vários fragmentos de agregados reciclados bem classificados, pode ser realizada uma 

operação de cominuição suplementar.  

 

 

Figura 3. Principais operações numa planta de processamento de RCD minerais 
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Saiba mais: 

O filme (3:13 min) apresenta uma planta de reciclagem de RCDs minerais fora do local de construção. Os principais 

equipamentos e operações (trituração, separação magnética, triagem, lavagem e separação de materiais leves) são 

apresentados no filme. A água utilizada para a limpeza de agregados e separação de materiais leves é tratada n um tanque 

espessador. A água é misturada com um polímero floculante que força as partículas finas a assentar no fundo do tanque e 

a água limpa (separada à superfície) transborda uma represa e é reutilizada na fábrica (90% ou a água é reutilizada). 

250TPH C&D Reciclagem de Resíduos Planta de Processamento Húmido na Noruega  

https://www.youtube.com/watch?v=Ep78GUvtXUk 

 

Existe um elevado potencial para a reutilização e reciclagem de RCDs minerais processados. Os agregados 

reciclados que resultam do processamento (britagem e peneiramento) de RCD minerais não perigosos podem 

ser utilizados em paisagismo, construção de estradas (pavimentos, sub-bases e camadas de base não ligadas, 

camadas de ligação hidráulica), bem como na fabricação de cimento, argamassas cimentícias e betão (Silva, et 

al., 2014). 

Outro RCD (mineral, não inerte) que pode ser reutilizado ou reciclado consiste em materiais à base de gesso.  

O gesso cartonado (também chamado drywall) é um produto com grande durabilidade o que faz com que 

painéis/placas não danificados possam ser facilmente reinstalados (reutilizados) (Gálvez-Martos, et al., 2018). 

Além disso, este produto pode incorporar até 100% de matérias-primas secundárias como o gesso cartonado 

FGD (resultante como subproduto no processo de dessulfuração de gases de combustão) ou o gesso recuperado 

pelo processamento de resíduos de placas de gesso cartonado.  

O processamento de resíduos de placas de gesso cartonado pode produzir gesso de alta qualidade, que pode 

ser reutilizado na fabricação de novas placas de gesso cartonado, bem como matéria-prima para a fabricação 

de cimento ou para o melhoramento do solo na agricultura (Gálvez-Martos, et al., 2018).  

Saiba mais: 

O filme (1:39 min) apresenta o equipamento utilizado para o processamento de resíduos com gesso cartonado. As 

principais operações aplicadas para o processamento de gesso cartonado são a cominuição, separação do papelão do 

núcleo de gesso do painel e remoção da fração luminosa (papelão) por separação pneumática e/ou triagem. 

Reciclagem de Gesso com Separador Turbocomponente 

https://www.youtube.com/watch?v=-2KLxm30eXo 

 

15.2.2. Requisitos e procedimentos de qualidade  

Requisitos de qualidade para RCD mineral para reutilização  

A reutilização de quaisquer sobras que surjam durante a construção quando se utilizam elementos de 

construção fora do local, fabricados e normalizados, pode ajudar a evitar desperdícios. Além disso, se alguns 

materiais forem em excesso após a conclusão das atividades de construção, em vez de serem considerados 

resíduos, poderão ser utilizados noutro local de construção nas proximidades do primeiro (para evitar os custos 

suplementares e o impacto ambiental do transporte). Em geral, estes materiais de construção (existentes em 

excesso) cumprem os requisitos de qualidade para a sua utilização designada (Deloitte, 2017a).  

Para os materiais/produtos de construção recuperados da operação de demolição, a qualidade dos mesmos é 

difícil de ser avaliada e quantificada. Para mitigar o risco, talvez seja melhor limitar a reutilização de elementos 

estruturais. (Deloitte, 2017a) 
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De acordo com a Brick Development Association (BDA) (Associação de Desenvolvimento de Tijolos, 2014) tijolos 

reutilizados [em construções novas] "devem ser testados e especificados para confirmar que são adequados 

para a finalidade pretendida".  

Para reutilizar os tijolos velhos ou aqueles recuperados após a demolição, a argamassa aderida na sua superfície 

deve ser removida. Este processamento pode ser feito manualmente, mas é trabalhoso. O projeto REBRICK 

apresenta uma tecnologia que explora o importante potencial de reciclagem de tijolos velhos "através da 

triagem automática dos resíduos de demolição, separação dos tijolos velhos e limpeza com raspagem 

vibracional, tornando cada tijolo pronto para reutilização" (REBRICK, 2021).  

Requisitos de qualidade para RCD minerais para reutilização e reciclagem  

O artigo 11 da Diretiva-Quadro Resíduos (DQR) 2008/98/CE estipula que "Os Estados-Membros devem tomar 

medidas para promover a reciclagem de alta qualidade e, para esse efeito, devem estabelecer recolhas 

separadas de resíduos sempre que tal seja técnica, ambiental e economicamente viável e adequado para 

cumprir as normas de qualidade necessárias para os setores de reciclagem relevantes". 

O artigo 6 da DQA 2008/98/CE estipula as situações em que certos tipos de resíduos deixam de ser classificados 

como resíduos e são considerados produtos. Este estado de "fim de resíduos" (EoW) é alcançado "quando os 

resíduos são submetidos a uma operação de valorização, incluindo a reciclagem, e cumpram critérios específicos 

a serem desenvolvidos de acordo com as seguintes condições cumulativas:  

a) "a substância ou objeto é comumente usado para fins específicos";  

b) existe um mercado ou procura para tal substância ou objeto;  

c) a substância ou objeto cumpre os requisitos técnicos para os fins específicos e cumpre a legislação e as 

normas em vigor aplicáveis aos produtos; e  

d) o uso da substância ou objeto não levará a impactos globalmente adversos ao meio ambiente ou à 

saúde humana". 

As condições de utilização dos produtos de construção e os requisitos sobre o produto de construção são 

estabelecidos a nível nacional (por exemplo, os requisitos da regulamentação nacional EoW). O controlo de 

qualidade do material de entrada é abordado na legislação nacional EoW (Deloitte, 2017a). 

Em 2016, vários Estados-Membros da UE (Áustria, Bélgica (Flandres), França, Holanda e Reino Unido) 

introduziram legislação ou protocolos nacionais para que os RCD deixassem de ser classificados como resíduos 

(Deloitte, 2017a). 

A Scottish Environment Protection Agency - SEPA estipula que "O agregado reciclado (RA) será normalmente 

considerado como tendo deixado de ser um resíduo e, por conseguinte, de estar sujeito a controlos de gestão 

de resíduos, se: 

- Através de critérios claros de aceitação de resíduos, os inputs são limitados aos resíduos inertes 

especificados e bem controlados.  

- O agregado é produzido sob Controle de Produção de Fábrica, conforme exigido pelas normas 

europeias.  

- Está em conformidade com os requisitos da especificação apropriada para o uso a que se destina.  

- Não requer nenhum processamento adicional, incluindo redução de tamanho, antes da utilização 

final. 

- É despachado do local para uma determinada utilização. “ 

"Os produtores de AR devem cumprir todos os requisitos da norma BS-EN apropriados para o uso a que o 

agregado é destinado. Os requisitos de avaliação de conformidade da norma BS- EN pertinente aplicam-se em 

todos os casos".  

SEPA Guidance for recycled aggregates from waste | WST-G-033 | versão 2 |," 2013. (SEPA, 2013) 
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Se um agregado derivado de resíduos (agregado reciclado) atingir o estatuto de EoW, este tornar-se-á num 

produto de construção e será regulado pelo Regulamento de Produtos de Construção. Se existir uma norma de 

produto europeia harmonizada, os requisitos de características definidos no Regulamento de Produtos de 

Construção devem ser testados com métodos comuns e o sistema de Atestado de Conformidade ("avaliação e 

verificação da constância do desempenho") para produtos de construção específicos deve ser seguido (Deloitte, 

2017a).  

A Avaliação e Verificação da Constância de Desempenho (AVCP) "é um sistema harmonizado que define como 

avaliar produtos e controlar a constância dos resultados da avaliação. Este sistema salvaguarda a fiabilidade 

e precisão da Declaração de Desempenho. 

Estão em vigor cinco sistemas diferentes no Regulamento de Produtos de Construção. Estes vão desde o 

envolvimento de terceiros em larga escala até a autodeclararão e monitorização pelo fabricante. A Comissão 

Europeia estabelece para quais sistemas são aplicáveis: 

- um produto de construção; 

- uma família de produtos de construção; 

- uma característica essencial. 

As especificações técnicas harmonizadas (normas europeias harmonizadas e documentos de avaliação 

europeus) incluem os detalhes técnicos para a implementação do sistema AVCP". 
Comissão Europeia, Avaliação e Verificação da Constância de Desempenho (AVCP). (Comissão Europeia, 2021a) 

 

As características mais importantes dos agregados são comunicadas aos beneficiários declarando-os na 

marcação de conformidade CE e na Declaração de Desempenho que, juntamente com o Certificado de 

Conformidade, são associados a cada produto separadamente (Deloitte, 2017a). A forma de utilização dos 

agregados em diferentes aplicações, deve também cumprir os requisitos das disposições nacionais, normas 

obrigatórias, regulamentos e padrões (se aplicável).  

Para as propriedades técnicas, todos os Estados-Membros se referem às normas harmonizadas de produtos. 

Alguns exemplos ou padrões europeus relevantes para este tópico são:  

- EN 12620+A1:2008 - Agregados para betão. Esta norma especifica as propriedades dos agregados e 

cargas obtidas através do processamento de materiais naturais, fabricados ou reciclados e misturas 

destes agregados para utilização em betão. 

- EN 13139- Agregados para argamassa. Esta Norma Europeia especifica as propriedades dos agregados e 

cargas obtidas através do processamento de materiais naturais, fabricados ou reciclados e misturas 

destes agregados para utilização em argamassas. 

- EN 13055:2- Agregados leves. Esta Norma Europeia especifica as propriedades dos Agregados Ligeiros e 

das cargas deles derivadas obtidas pelo processamento de materiais naturais ou manufaturados e 

misturas destes agregados para betão, argamassas e caldas de injeção, misturas betuminosas e 

tratamentos superficiais e para aplicações não ligadas ou ligadas hidraulicamente em obras de 

construção. 

- EN 13043: 2002 - Agregados para misturas betuminosas e tratamentos superficiais para estradas, 

aeródromos e outras zonas de tráfico  

- EN 13242:2002 - Agregados para materiais não ligados ou ligados hidraulicamente para utilização em 

obras de engenharia civil e construção de estradas 

- EN 13383-1 -Armourstone - Parte 1: Norma de produto 

- EN 13450 - Agregados para lastro ferroviário 

- EN 13369:2013 - Regras comuns para produtos de betão pré-fabricados.  
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O Órgão Técnico do Comité Europeu de Normalização CEN/TC 154 (CEN/TC 154, 2021), publicou em 2020 a 

norma CEN/TS 17438:2020, Materiais Fonte considerados no desenvolvimento das normas Agregadas do TC 

154. Este documento informa os usuários sobre os materiais-fonte que foram considerados no 

desenvolvimento das normas agregadas: EN 12620, EN 13043, EN 13139, EN 13242, EN 13383-1, EN 13450, EN 

13055. Apenas os materiais-fonte com histórico de uso em um ou mais estados membros são incluídos neste 

documento. Também especifica o material de origem com histórico de uso para a gama de apenas um padrão 

agregado específico. 

As normas ou regulamentos nacionais referentes aos RCD estão também em vigor na maioria dos Estados-Membros. 

Mais informações sobre a legislação nacional relevante em França, Grécia, Itália, Espanha, Portugal e Roménia estão 

disponíveis no Módulo 1.  

Dada a importante influência nas propriedades dos agregados reciclados (RA) da composição dos RCD minerais 

processados para obtê-los, a seguinte classificação é apresentada na literatura científica (Silva, et al., 2014) 

(Giorgi, et al., 2018):  

1. Agregados de Betão Reciclado - RCA (Figura 4) com um grande conteúdo de betão, resultam do 

processamento (britagem e peneiração) de resíduos de betão, que representam um importante componente 

dos RCDs minerais. Os resíduos de betão podem ser obtidos durante a reabilitação/demolição de edifícios ou 

estradas de betão (Figura 5) ou outras atividades de construção e demolição.  

 

 
Figura 4. Agregado de betão reciclado (10-20 mm) 
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Figura 5. Resíduos de betão resultantes da reabilitação de uma rodovia de betão 

(crédito: Radu Gavrilescu) 

2. Agregados de alvenaria reciclados - RMA (com grandes tijolos e argamassa) resultam do 

processamento (trituração e peneiração) dos escombros de alvenaria. O entulho de alvenaria é definido como 

uma mistura de tijolos, argamassa de cimento e reboco (Figura 6). Este tipo de resíduos pode incluir também 

ladrilhos, tijolos, blocos sílico-calcários, blocos de betão leve e rebocos de argamassa (Silva, et al., 2014).  

 

 

 
Figura 6. Escombros de alvenaria (fonte: https://pxhere.com/en/photo/1145695) 

3. Agregados Mistos Reciclados - MRA (Figura 7) – é composto por concreto triturado e classificado e 

resíduos de alvenaria. Os MRA também podem conter vários outros materiais de RCD comuns, como materiais 

à base de alvenaria (cerâmica, betão leve) (Silva, et al., 2014). 
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Figura 7. Agregado de betão reciclado misto (10-20 mm) 

(fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sheehan_recycled_10-20mm_aggregate_(7590397672).jpg) 

Deve ser dada especial atenção às impurezas que podem ser encontradas nos agregados reciclados (RA) obtidos 

pelo processamento de RCD minerais, especialmente os resultantes da demolição de estruturas existentes. A 

presença de impurezas como vidro, gesso, plástico, borracha, metais, asfalto, solo ou madeira, pode degradar 

severamente a resistência do betão feito com este tipo de resíduos (Silva, et al., 2014).  

A norma EN 12620+A1:2008, estipula a quantidade de materiais componentes em agregados reciclados 

grosseiros (RA), que devem ser avaliados de acordo com o método apresentado na prEN 933-11 (Tests for 

geometrical properties of aggregates - Part 11: Classification test for the constituents of coarse recycled 

aggregate). Por exemplo, a categoria Rc90 deve conter uma quantidade de agregado de betão reciclado (RCA) 

maior ou igual a 90%. A norma define cinco categorias de AR com uma quantidade especificada de conteúdo 

RCA (Rc 90; Rc 80; Rc ; Rc 70; Rcdeclarado50). Da mesma forma, as categorias Rb incluem várias quantidades de 

agregados obtidos pelo processamento de RCA contendo produtos à base de argila (tijolos, telhas), tijolos sílico-

calcários, blocos de betão leve.  

A norma EN 206+A1, Betão - Especificação, desempenho, produção e conformidade, está presente no Anexo 

E3 "Recomendação para a utilização de agregados reciclados grosseiros". Os agregados reciclados, tal como 

definidos na EN 12620+A1:2008, são agrupados em dois tipos: A e B. Os agregados tipo A resultam do 

processamento de resíduos de betão de uma fonte conhecida e que contém uma quantidade limitada de 

impurezas (tais como vidro, materiais leves, asfalto, etc.). Os agregados reciclados tipo A podem ser utilizados 

em classes de exposição para as quais o betão original foi concebido com uma percentagem máxima de 

substituição de 30%. Os agregados reciclados tipo B não devem ser utilizados em betões com classes de 

resistência à compressão superiores a C30/37. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sheehan_recycled_10-20mm_aggregate_(7590397672).jpg
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15.3. Abordagem prática. Casos de estudo  

Risco do amianto na demolição  

Veja os próximos vídeos.  

Riscos do amianto em reformas, restaurações e 

demolições 

https://www.youtube.com/watch?v=PQd_UDBp8nA  

As casas construídas antes de 1990 podem conter um 

perigo invisível: o amianto. Este vídeo guia-o através de 

uma casa mais antiga, identificando os locais mais 

comuns onde o amianto é encontrado e destaca a 

importância de testes e remoção adequados. 

 

Remover um telhado de amianto é mais complicado do 

que parece. 

https://www.youtube.com/watch?v=1rd1xB3J42E 

Se realizar trabalhos de reparo, renovação ou 

manutenção em edifícios mais antigos leia as 

informações deste LEAFLET para saber mais sobre os 

materiais que contêm amianto utilizados em 

construções. 

 

 

Demolição do Amianto na Rua Natalen https://youtu.be/KLOU_pddbc8  

 

Demolição de uma casa é atrasada devido a preocupações com amianto 

https://www.youtube.com/watch?v=ei3SSgBnWpI  

 

Aqui pode encontrar um histórico do uso de amianto no Reino Unido 

https://www.youtube.com/watch?v=C8Lq6191oDc&t=11s  

 

Responda às seguintes perguntas: 

1. Quais são os resíduos de construção/demolição mais frequentes que contêm amianto na sua 

região/país? 

2. De que forma pode o amianto afetar a saúde humana? 

3. Nomeie três técnicas de tratamento de resíduos com amianto. 

 

15.4. Avaliação  
P/A - 10 questões de Escolha Múltipla 

 

1) Quais são os principais componentes dos resíduos minerais de construção e demolição? 

A. Betão, tijolos, ladrilhos, detritos cerâmicos  

B. Madeira 

C. Plástico 

 

2) Quais são as principais operações aplicadas no processamento de resíduos minerais não perigosos? 

https://www.youtube.com/watch?v=1rd1xB3J42E
about:blank
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A. Vitrificação  

B. Trituração e peneiração  

C. Solidificação/estabilização 

 

3) O transporte rodoviário de RCD minerais volumosos (betão, tijolos, telhas, etc.): 

A. Não deve prejudicar os trabalhadores/população e o meio ambiente 

B. É recomendado para longas distâncias (acima de 100km) 

C. Deve ser feito de acordo com as disposições da legislação nacional 

 

4) O amianto é classificado como resíduo mineral perigoso porque: 

A. Se inalado, as fibras de amianto fino podem produzir cancro. 

B. É tóxico. 

C. É venenoso. 

 

5) As principais vantagens do processamento de RCDs minerais no local são: 

A. Espaço suplementar ocupado pela maquinaria e o stock de RCDs processados. 

B. Menor custo de manuseio e transporte de materiais. 

C. Menor custo de maquinaria. 

 

6) A trituração de RCDs minerais muito duros pode ser realizada com um: 

A. Jaw crush 

B. Impact crusher 

C. Cone crusher 

7) A classificação no local dos RCDs minerais é feita para: 

A. Diminuir o tamanho dos materiais residuais. 

B. Remover as impurezas metálicas. 

C. Remover os fragmentos leves (plástico, madeira, papel, etc.). 

 

8) Os agregados reciclados resultantes do processamento de RCDs minerais podem ser valorizados 

através de: 

A. Fabricação de misturas betuminosas. 

B. Fabricação de betão. 

C. Subcamadas de bases para estradas. 

 

9) Para utilizar os agregados reciclados (RA) obtidos pelo processamento de RCDs minerais na 

construção de estradas, o RA deve: 

A. Cumprir os requisitos das normas europeias harmonizadas e da regulamentação e procedimentos 

nacionais específicos. 

B. Ter uma composição química específica. 

C. Ser processado no local. 

 

10) Os resíduos de gesso cartonado (drywalls): 

A. Podem ser processados por trituração e triagem e reciclados para fabricar novas placas de gesso. 

B. Podem gerar gás tóxico com um forte odor se armazenados juntamente com resíduos orgânicos. 

C. Se forem encontrados como impureza em agregados reciclados utilizados para a fabricação de 

betão podem degradar severamente a resistência do mesmo. 
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16. Plano seletivo de demolição e Reciclagem: Custos e benefícios.  
Resultados da aprendizagem 

 

Descrição geral: Adquirir conhecimento de todos os tipos de demolição com foco nos benefícios e desafios da 

Demolição Seletiva em comparação com a Demolição Convencional. Os formandos aprenderão a fazer uma avaliação 

preliminar do edifício e um processo básico de planeamento de demolição, estimar benefícios e custos de um projeto 

de demolição seletiva e fatores de escalonamento e aprenderão como aplicar a metodologia da avaliação do ciclo de 

vida como método ideal para estimar e aconselhar os benefícios da demolição seletiva. 

Após a conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve ter: 

 

Conhecimen

to 

Bom conhecimento de todos os tipos de demolição e dos seus objetivos e caraterísticas 

Bom conhecimento dos benefícios e desafios da demolição seletiva em comparação com a 

demolição convencional 

Bom Conhecimento do Processo de Planeamento Seletivo de Demolição  

Bom conhecimento de discriminação de custos relativamente à demolição seletiva 
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Bom conhecimento das estratégias de reutilização, Reciclagem e Recuperação e dos benefícios da 

reutilização de materiais de RCD 

 
Bom conhecimento da metodologia de avaliação do ciclo de vida como método ideal para estimar e 

aconselhar os benefícios da demolição seletiva 

 

Capacidades 

Capacidade de avaliar a demolição seletiva versus a demolição convencional 

Capacidade de estimar os benefícios e custos de um projeto de demolição seletiva - fatores de 

escalonamento  

Capacidade de realizar uma avaliação preliminar do edifício e um processo básico de planeamento 

de demolição 

Capacidade de fazer uma análise preliminar de custos para um projeto de demolição seletiva 

Capacidade de compreender as estratégias de Reutilização, Reciclagem e Recuperação no âmbito de 

um projeto de demolição 

Capacidade de aplicar uma metodologia de avaliação do ciclo de vida como método ideal para 

estimar e aconselhar os benefícios da demolição seletiva 

Competências 

Melhorar as competências técnicas e organizacionais e implementar uma capacidade de decisão 

multicritério para projetos de demolição seletiva 

Fazer uma avaliação preliminar dos desafios e benefícios de um projeto de demolição 

Avaliar e preparar um plano básico para a demolição seletiva de um edifício  

 Fazer uma análise preliminar de custos para um projeto de demolição 

 
Aplicar uma metodologia de avaliação do ciclo de vida como o método ideal para estimar e 

aconselhar os benefícios da demolição seletiva 

16.1.  Introdução / Descrição geral  
Esta Unidade irá introduzir a demolição seletiva (desconstrução) como uma técnica inovadora que pode ser adotada e 

incorporada em estratégias que visam alcançar a sustentabilidade na construção e a redução dos resíduos gerados. Os 

formandos irão adquirir conhecimentos sobre os benefícios e desafios da demolição seletiva em comparação com a 

convencional e familiarizar-se-ão com os seus fatores impulsionadores e inibidores.  Conhecerão também uma análise 

detalhada do processo de planeamento da demolição seletiva, a discriminação de custos de um projeto de demolição e uma 

descrição detalhada dos impactos ambientais e económicos da reciclagem de RCD.  Em particular, a metodologia de 

avaliação do ciclo de vida será analisada como o método ideal para estimar e aconselhar os benefícios da demolição seletiva, 

a fim de decidir se o método será o escolhido ou não. 

16.2. Parte Teórica  

16.2.1. Introdução à demolição e à demolição seletiva  

Fatores de Influência e Critérios de Demolição 
Embora a solução ideal para o ambiente seja salvar todos os materiais, esta não é a solução económica ideal para a maioria 

dos processos de desconstrução. A solução económica ótima resulta de muitos fatores. Cada um destes fatores muda com 

base na localização, tipos de edifícios e mercados regionais. A situação económica geral desempenha um papel 

fundamental na implementação. A economia da região, a economia das pessoas na região e a economia das empresas são 

todos fatores que contribuem. Depois do dinheiro, as influências mais frequentemente ouvidas pelas empresas são os 

regulamentos, mandatos, leis e incentivos. Sem um impulso legal ou económico para reduzir, reutilizar e reciclar, o esforço 

é muitas vezes ignorado. 

Antes de selecionar qualquer tipo de técnica de demolição, o empreiteiro de demolição precisa de considerar um conjunto 

de critérios e avaliar a relevância dos mesmos para os trabalhos de demolição a realizar, a fim de chegar à técnica de 

demolição mais apropriada. Muitos fatores têm de ser considerados na seleção das melhores técnicas para os trabalhos 

de demolição e exigem que os engenheiros de demolição tenham capacidade de decisão multicritério (MCDM). A análise 

multicritério é uma das metodologias mais comuns de apoio à decisão para a seleção de técnicas de demolição e métodos 

de gestão de RCD. No entanto, os critérios que podem ser importantes num determinado projeto de demolição podem 
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não o ser necessariamente num outro projeto. Na prática, a decisão resulta da experiência, competências e conhecimentos 

do engenheiro de demolição.  

Para tal, Abdullah e Anumba (2002) desenvolveram um sistema multicritério de apoio à decisão, utilizando o processo de 

hierarquia analítica para a seleção da técnica de demolição mais apropriada. De acordo com Abdullah e Anumba (2002a), 

existem seis critérios principais e vários subcritérios, que afetam a escolha das técnicas de demolição. Os critérios principais 

são: 

- características da estrutura 
- condições do local, 
- custo de demolição,  
- experiência passada,  
- tempo e  
- potencial para reutilização e reciclagem.  

Para além disso, pesquisas feitas pela Kasai (1988) sugeriram que há oito critérios - forma estrutural do edifício, escala de 

construção, localização do edifício, nível permitido de incómodo, abrangência da demolição, uso do edifício, segurança e 

período de demolição - que têm de ser levados em conta. Mais recentemente, Kourmpanis et al. (2008b) desenvolveram 

uma metodologia multicritério baseada no método de ajuda à decisão Promethee II, a fim de examinar sistemas 

alternativos que poderiam ser implementados para a gestão dos resíduos da desconstrução. Roussat et al. (2009) 

apresentaram uma metodologia multicritério baseada no método de apoio à decisão ELECTRE III, no contexto da escolha 

de uma estratégia de gestão sustentável dos resíduos de demolição. Finalmente, Gomes et al. (2008) avaliaram o 

desempenho das instalações de reciclagem de resíduos de C&D existentes através de um algoritmo de apoio à decisão 

multicritério (THOR).  

A seleção da técnica de demolição mais apropriada para qualquer projeto estará sujeita a uma combinação única de 

critérios.  No entanto, os decisores têm de ter em mente que a saúde e a segurança são a principal preocupação no 

processo de seleção.  

 

Técnicas de Demolição 
As três principais técnicas de demolição que são utilizadas na demolição de edifícios, são: 

1. Demolição convencional/mecânica, na qual o edifício é convertido em resíduos; também denominada como 
tradicional 

2. Demolição seletiva completa, também chamada de desconstrução, na qual as etapas de construção são 
revertidas de forma a recuperar o maior número possível de materiais; ou 

3. Demolição seletiva parcial, que é uma combinação dos outros dois tipos acima (Kourmpanis et al., 2008). 
 

Demolição convencional/mecânica  
A demolição convencional envolve a demolição deliberada do edifício com equipamentos poderosos como escavadoras 

hidráulicas e bulldozers, levando à destruição do edifício num tempo bastante rápido. A demolição convencional 

normalmente resulta numa pilha de resíduos mistos no local, que é provável que seja enviada para aterro devido à sua 

falta de separação e contaminação. Como resultado, não é provável que ocorra a reutilização e reciclagem do material. A 

demolição convencional adapta-se à situação de projetos de reabilitação com limitações de tempo e de orçamento. A 

maioria das atividades de demolição tem um envolvimento reduzido de mão-de-obra com durações relativamente curtas 

do projeto. O baixo envolvimento da mão-de-obra é importante, uma vez que os custos da mão-de-obra na maioria dos 

países europeus são elevados. No entanto, o uso exaustivo de equipamento mecânico leva a custos elevados de instalações 

para projetos de demolição. Os maiores custos dos aterros e os benefícios baixos ou nulos da reutilização e reciclagem de 

materiais de construção também contribuem para o perfil de custos da demolição convencional. 
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Demolição Convencional de um edifício 

Demolição seletiva completa - Desconstrução  
A demolição seletiva completa também é conhecida como "construção invertida" ou "desconstrução", pois é um 

verdadeiro processo de desconstrução da atividade que levou à realização do edifício. Consiste numa sequência de 

atividades de demolição para permitir a separação e classificação dos componentes do edifício e materiais de construção 

valiosos, como metais, janelas, portas, telhas, tijolos, placas de gesso, etc. (EU Construction & Demolition Waste 

Management Protocol, 2016). 

No entanto, atualmente, o conhecimento limitado sobre como implementar a desconstrução e o custo da mesma, 

juntamente com os mercados disponíveis impedem o seu crescimento. Alguns problemas são de ordem logística. A 

desconstrução requer que os materiais sejam manuseados com cuidado, manipulados, separados e armazenados. Muitos 

locais de remodelação não têm espaço extra suficiente para acomodar estas atividades. Os trabalhadores adicionais e o 

tempo necessário também fazem com que a desconstrução pareça mais cara do que a demolição convencional, 

particularmente se não forem considerados os rendimentos da reciclagem de materiais a longo prazo. 

A prática da demolição seletiva facilita a reciclagem dos materiais de construção que podem ser retirados e removidos da 

estrutura, antes da execução dos trabalhos de demolição. O objetivo é: 

● facilitar a recuperação de materiais de construção e demolição (C&D) para reutilização/reciclagem benéfica 

● minimizar a carga sobre os aterros municipais e áreas de enchimento público, reduzindo a geração global de 
resíduos e, assim, beneficiar o meio ambiente  

Numa análise sobre a composição dos resíduos de vários projetos de demolição industriais ou comerciais, verificou-se que 

mais de 90% deles são reutilizáveis e menos de 10% devem ser enviados para aterros sanitários (Franklin Associates, 1998) 

A maioria dos materiais recuperados pode ser vendida ou reciclada dependendo das circunstâncias do trabalho e do valor 

de mercado dos produtos a serem reciclados, permitindo poupanças com a eliminação de resíduos e taxas de aterro e a 

redução dos custos do projeto de demolição. Em termos técnicos, a demolição ou desconstrução seletiva é geralmente 

classificada em duas categorias: demolição de elementos estruturais e desconstrução de elementos não estruturais 

(também conhecida como soft-stripping).  

Os principais objetivos deste tipo de demolição são a obtenção de fragmentos mono-materiais adequadas ao tratamento 

em instalações especiais de reciclagem, que permitam a exploração dos resíduos como matéria-prima secundária; 
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aumentar concretamente o nível de reciclabilidade dos resíduos gerados no local de demolição qualquer que seja a 

configuração original do edifício e maximizar a qualidade do material que pode ser obtido a partir da reciclagem.  

 

Ciclo do material de desconstrução 

No processo de demolição seletiva, os empreiteiros devem considerar a reutilização de materiais como tijolos, telhas, 

madeiras e acessórios, quando utilizarem esta técnica. Esta técnica pode ser utilizada, por exemplo, como parte de 

trabalhos de renovação ou modificação e para preparar o caminho para o colapso deliberado. Os elementos a serem 

removidos devem ser identificados e os efeitos da remoção sobre a estrutura restante devem ser totalmente 

compreendidos e incluídos na declaração do método, com os elementos a serem removidos assinalados no local. Se a 

instabilidade de qualquer dos elementos restantes puder resultar num risco para o pessoal no local ou para outras pessoas 

próximas, as secções da estrutura não devem ser removidas. A desconstrução pode ser feita manualmente, com máquinas, 

rebentamento ou corte a quente. 

NOTA IMPORTANTE: Sem a implementação da demolição seletiva, todos os tipos de materiais demolidos serão 
misturados entre si. Como uma boa prática, devem ser separados no local em diferentes grupos, incluindo betão partido, 
rocha, tijolos, escombros, asfalto, material inerte macio e resíduos não inertes. Os materiais separados devem ser 
entregues nas instalações de reciclagem, na medida do possível. 

 

Técnica de demolição seletiva parcial  
Ã demolição seletiva parcial é uma combinação, em termos práticos, de demolição e desconstrução convencionais. A 

demolição é, por um lado, mais ecológica do que a demolição convencional em termos de potencial de material reutilizável 

e reciclável, mas a demolição seletiva parcial atrai menos custos e melhora a velocidade. Neste caso, a demolição parcial 

pode ser considerada como uma técnica de compromisso entre o alto e o baixo custo de demolição, o alto e o baixo 

benefício económico dos materiais de construção secundários, bem como o alto e o baixo impacto ambiental de um 

determinado projeto de demolição de um edifício.  

 

17. Demolição seletiva versus demolição convencional: Benefícios e Desafios  

Desconstrução contra a demolição convencional  
Atualmente, é limitado o conhecimento sobre como implementar a desconstrução e o custo da mesma e os mercados 

disponíveis impedem o seu crescimento. Alguns problemas são de ordem logística. A desconstrução requer que os 
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materiais sejam manuseados cuidadosamente, manipulados, separados e armazenados. Muitos locais de remodelação não 

têm espaço extra suficiente para acomodar essas atividades. Os trabalhadores adicionais e o tempo necessário também 

fazem com que a desconstrução pareça mais cara do que a demolição convencional, particularmente se não forem 

considerados os rendimentos da reciclagem de materiais a longo prazo. No entanto, a demolição de edifícios tem vários 

benefícios em relação à demolição convencional: 

(i) aumento da taxa de desvio de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) dos aterros (Gálvez-Martosa et al., 
2018), e consequente preservação do uso do solo;  

(ii) valorização dos resíduos como matéria-prima secundária, reduzindo consequentemente a necessidade de 
matéria-prima primária; 

(iii)  reforço da proteção ambiental tanto à escala local como global (Kibert et al., 2001) através da redução da 
deposição de resíduos em aterros e da utilização de novos materiais;  

(iv) redução dos custos globais de demolição através da poupança na taxa de aterro e receitas provenientes da 
venda de matérias-primas secundárias (Coelho e de Brito, 2011). 

Todos estes aspetos levam à perceção da demolição seletiva como absolutamente essencial para assegurar um ambiente 

sustentável. 

Benefícios da Desconstrução 
1. Benefícios ambientais 

A desconstrução proporciona os seguintes benefícios ambientais: 

I. Redução do fluxo de RCD, poupando espaço de aterro. 
II. Poupança de recursos naturais que de outra forma seriam utilizados, reduzindo a necessidade e os impactos 

ambientais da mineração e do corte de madeira. 
III. Poupança de energia através da reutilização e reciclagem de materiais. 
IV. Redução da poluição do local de trabalho por pó, chumbo e amianto. 

 
2. Benefícios Sociais. 

A desconstrução oferece os seguintes benefícios sociais: 

I. Cria empregos porque requer mais mão-de-obra. A desconstrução é um processo de trabalho intensivo e que 
envolve uma quantidade significativa de trabalho, ao remover materiais que podem ser recuperados, desmontar 
edifícios e preparar, classificar e transportar os materiais recuperados. 

II. As competências básicas da desconstrução são facilmente aprendidas, permitindo que trabalhadores não 
qualificados e pouco qualificados recebam formação no local de trabalho. A formação neste processo proporciona 
novas oportunidades de emprego para uma força de trabalho pouco qualificada. 

III. Pequenas empresas poderiam ser criadas para lidar com o material recuperado, o que permitiria às empresas 
ligar um projeto de desconstrução ao desenvolvimento económico e aos esforços de formação profissional. 

 

3. Benefícios económicos 

Os dados económicos variam consideravelmente entre as regiões da UE, uma vez que as condições locais influenciam 

fortemente os custos da mão-de-obra, algumas taxas e/ou os preços de mercado dos materiais recuperados. 

No entanto, os benefícios financeiros podem ser gerados permitindo que os materiais de construção desmantelados se 

tornem produtos secundários.  Contudo, na prática, a desconstrução é vista como mais cara, difícil de aplicar em todas as 

características únicas dos edifícios e mais complexa em termos de decisões das partes interessadas e de esforços de 

planeamento.  Este excesso de custos está diretamente ligado ao aumento da duração do processo de demolição, ao 

aumento das operações a realizar para fazer uma triagem dos diferentes materiais e também ao aumento da mão-de-obra 

necessária.  

Condutores e barreiras para demolição seletiva 

Existem várias condições-limite, muitas vezes específicas a cada caso, que afetam a demolição seletiva. Os fatores 

económicos são os mais importantes, tanto promovendo como dificultando o uso da demolição seletiva. A demolição 

seletiva resulta em materiais com um valor mais elevado. Por exemplo, em vez de um fragmento de pedra mista, pode ser 
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recuperada um fragmento de betão puro de alta qualidade. Além disso, a quantidade de resíduos destinados ao aterro pode 

ser minimizada. Por outro lado, um processo de demolição mais seletivo é mais caro, mais trabalhoso e consome mais 

tempo. A seletividade do processo de demolição é determinada por este trade-off económico. A ação política pode alterar 

este trade-off, por exemplo, através de impostos ou fronteiras legais, como a proibição de aterros sanitários. 

Outros fatores comuns que afetam a demolição seletiva são: disponibilidade de tempo; espaço, especialmente em ambiente 

urbano; segurança estrutural na desmontagem ou a segurança dos trabalhos de demolição. Exemplos de fatores são 

mostrados na tabela abaixo. No futuro, produtos ou estruturas de construção complexos tornarão a demolição seletiva mais 

difícil ou impossível - as construções em sanduíche com materiais de isolamento integrados são quase impossíveis de separar 

em diferentes categorias de materiais. Por outro lado, no futuro as construções poderão ser construídas para serem mais 

fáceis de desmontar posteriormente. 

 

   

Aspeto/característica  
 

Condutores/benefícios  
 

Barreiras/desafios  
 

Legislação  
 

A demolição seletiva é 
obrigatória em muitos estados 
membros.  
Descontaminação obrigatória 

da construção - remoção de 

materiais perigosos.  

Não há procura de demolição seletiva em alguns 
Estados-Membros da UE.  
Os requisitos de segurança na demolição seletiva 

são mais exigentes.  

Mercado/economia  
 

Maior valor para fragmentos 
puros de RCD.  
Os custos de tratamento são 
mais baixos após a demolição 
seletiva.  
Criação de mais empregos.  
Se um mercado de recuperação 

de material puder ser 

identificado e conectado antes 

da demolição, o sucesso 

ambiental pode acompanhar o 

sucesso financeiro.  

A demolição seletiva prolonga o tempo de 
demolição e requer mais mão-de-obra.  
As taxas dos aterros sanitários de RCD são 

geralmente baixas (o que geralmente favorece as 

práticas tradicionais de demolição. 

Qualidade  
 

O uso de desmantelamento 
seletivo eficiente permite a 
separação de fragmentos 
indesejados de RCD e melhora a 
qualidade dos mesmos.  
 

Potencial presença de materiais perigosos.  
Falta de rastreabilidade - informação limitada 
sobre a origem e qualidade dos materiais 
residuais. Os componentes dos edifícios podem 
não ter sido concebidos para desmontagem; 
muitas vezes não existem ferramentas para a 
desconstrução de edifícios existentes;  

Condições locais  
 

 Baixo custo de aterros sanitários e materiais 
virgens. Vizinhança - criação de poluição sonora e 
poeira, falta de espaço. 

Tipologia  
 

Acesso aos dados do BIM em 
edifícios novos.  
Design apto para 

desmontagem.  

Os edifícios complexos aumentam os custos da 
demolição seletiva e da separação de materiais. 
Alguns materiais de construção, elementos 
sanduíche, não são possíveis de separar 
economicamente. 
Os edifícios antigos não são concebidos para 
serem desconstruídos, desde a construção aos 
componentes ou desmontados de componentes 
ao material facilmente.  
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Desenvolvimento tecnológico  
 

Novas técnicas para o 
reconhecimento do material.  
Uso de robôs para trabalhos de 
demolição.  
Novas tecnologias de 

reciclagem para fragmentos de 

material de alta qualidade.  

Identificação do material ainda não disponível em 
edifícios mais antigos.  
 

Intervenientes Educação sobre a economia 
circular em diferentes níveis nas 
universidades.  
 

Diversas partes interessadas envolvidas na cadeia 
de valor; desafio com a comunicação.  

 

17.1. CASO DE ESTUDO sobre a demolição e reciclagem seletiva automatizada: TECOREP  

A Taisei Corp. introduziu um sistema de demolição seguro e amigo do ambiente para edifícios de altura ultra-elevada que 

é considerado por muitos como um ponto de viragem na indústria. Locais que não podem utilizar técnicas convencionais 

de demolição, como a explosão para derrubar edifícios, poderão utilizar o método de demolição chamado "Sistema de 

Reprodução Ecológica Taisei", ou simplesmente conhecido como "Tecorep". O sistema de demolição TECOREP foi 

desenvolvido com a implementação de três conceitos: "Consideração pelo ambiente", "Segurança", e "Conversão de 

energia".  

Visão geral do Sistema TECOREP  

O sistema TECOREP (Taisei ECOlogical REProduction system) é um método de demolição totalmente novo, composto por 

três conceitos principais: a compatibilidade com o ambiente, a demolição segura a partir do último andar e a conversão 

de energia. (ver Figura 2) 

 

Figura 2. Sistema TECOREP (Fonte: Taisei Corporation) 

O primeiro conceito, "amigo do ambiente", melhora as questões relacionadas com o ambiente vizinho - como o ruído ou 

a poeira causada pelos trabalhos de demolição - ao cobrir todo o local de demolição. O esquema estrutural do edifício 

existente é utilizado para construir um telhado acima do piso superior para delimitar o espaço. Como é desnecessário 

construir uma nova armação para o telhado, a quantidade de material necessária para circundar o espaço é reduzida. A 
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realização de trabalhos de demolição utilizando o sistema TECOREP garante um elevado desempenho da barreira sonora, 

uma vez que os trabalhos são concluídos dentro de um espaço fechado. Quando o nível de ruído causado pelo sistema é 

comparado com os métodos convencionais de demolição - em que o telhado superior está aberto - o primeiro consegue 

uma redução de ruído de cerca de 20dB. (ver Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Simulação do Nível de Ruído (Fonte: Taisei Corporation)  

A dispersão do pó pode ser consideravelmente reduzida utilizando o sistema TECOREP. Em comparação com os métodos 

convencionais, este sistema geralmente inibe cerca de 90% da poeira que ocorre durante a demolição. (ver Figura 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Simulação de dispersão de pó (Fonte: Taisei Corporation) 

O 2º conceito, "demolição segura a partir do último andar", é alcançado através do desenvolvimento de um novo método 

de demolição. O "nivelamento" do telhado fechado é rebaixado após a conclusão dos trabalhos de demolição em 

segmentos de um (ou vários) pisos. Este método evita a necessidade de andaimes em altitudes perigosas. Neste sistema, 

parte da estrutura do piso superior do edifício existente é reutilizada para criar um mecanismo de "nivelamento". A 

segurança é confirmada pelo método de desenho de tensão admissível. A fim de garantir a resistência estrutural e a rigidez 

suficiente, alguns elementos de reforço são concebidos de acordo com as exigências da ocasião. A seguir, os andaimes de 

proteção suspensos são montados como paredes envolventes. No teto são montadas gruas de translação e gruas 

"telescópicas" para o transporte horizontal e vertical, respetivamente. A disposição destes guindastes é determinada tendo 

em conta o procedimento de demolição. Na zona do perímetro do recinto fechado são montadas colunas temporárias de 

aço para a sustentação do nivelamento e os macacos hidráulicos para o procedimento de jack-down. Os macacos 

hidráulicos são instalados em cada uma das colunas temporárias, e todos os macacos estão ligados entre si para um maior 

controlo. A sala de controle está localizada no teto superior; os operadores controlam cada macaco hidráulico e medem 

indiretamente o deslocamento e a deformação de cada elemento. Após a construção da cobertura, a segunda estrutura 

do piso superior é demolida. Como último passo para completar este sistema, a carga do nivelamento é deslocada das 

colunas existentes para as colunas temporárias, de forma faseada. Especialmente em níveis mais altos do edifício, a altura 
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pode ser diferente em comparação com o piso padrão. A decapagem primária é realizada e ajustada para a altura da seção 

coberta. Posteriormente, os pisos existentes cobertos por este sistema são demolidos e o processo de jack-down é 

realizado. O processo de jack-down é repetido até que os andaimes de proteção alcancem o solo. Os trabalhos de 

demolição são concluídos após a remoção dos andaimes ou gruas. (ver figura 5) 

 

Figura 5. Procedimento de Demolição pelo sistema TECOREP (Fonte: Taisei Corporation) 

O último conceito, "conversão de energia", é alcançado através do desenvolvimento de um novo sistema de geração 

elétrica. É necessário para este método de demolição, porque edifícios mais altos podem produzir maiores quantidades 

de energia. A energia é produzida quando se baixa o material desmontado dos andares superiores para o chão. É 

semelhante a uma corrente de bicicleta que gera luz enquanto pedala, e provou ser possível produzir 100kW de 

eletricidade por hora quando um lote de 5t de componentes é deslocado em 100m. 

Lições aprendidas  

Redução de custos 

O maior resultado deste desenvolvimento constante é a diminuição dos custos. A Tecorep teve como objetivo inicial 

realizar a desmontagem com o telhado do edifício intacto, com os macacos suportados nas colunas de construção. O 

sistema atual introduz uma cobertura nova e leve para todo o edifício, o que reduz a pressão da parte superior, tornando 

possível a substituição dos macacos por grampos que ligam o telhado às colunas de construção e à base do pavimento. 

O novo equipamento é mais simples, mais rápido de instalar, mais seguro e permite uma significativa redução inicial de 

custos, e foi utilizado no Edifício JX da companhia petrolífera perto da Estação de Tóquio entre 2016 e 2017. "O custo foi 

reduzido em 50%. Os macacos temporários para colunas grandes deram lugar a um sistema de grampos que ligam o novo 

telhado mais leve, e a estrutura permanente do edifício. O equipamento é mais barato e mais fácil de colocar em prática", 

disse o Sr. Ichihara. Para a etapa seguinte, a equipa de projetos da Tecorep está a estudar formas de instalar os grampos 

apenas nos pontos principais da construção, e não em todo o edifício, como eram utilizados na obra anterior, onde se 

estima que o custo será reduzido em 20%.  

Segurança 

Tornar o telhado mais leve também ajuda a diminuir o risco de acidentes relacionados com terremotos, que são uma 

ocorrência muito comum no Japão. Com um telhado mais leve, a estrutura do edifício ganha resistência, tornando o local 

de trabalho e as áreas circundantes mais seguros para trabalhadores e pedestres. No entanto, o desenvolvimento mais 

recente não significa que a versão mais recente seja a melhor, pois apenas foi acrescentada à gama de serviços oferecidos 

por Taisei. A tecnologia mais antiga pode ser mais adequada dependendo de diferentes fatores, como o projeto do edifício 

e a área de construção, que deve ser tida em conta num país onde um terremoto pode apresentar um cenário de custo-

benefício diferente quando apresentado com novas ideias e equipamentos. 
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Para prédios altos em grandes cidades 

Segundo o Sr. Ichihara, o Sistema Tecorep é financeiramente viável para um edifício com mais de 20 andares. Para 

construções com 10 andares, ele acredita que o custo acaba por ser 15% superior ao método convencional de demolição, 

sendo a desmontagem de mais de 30 andares marginalmente mais barata. "Temos de preparar um novo telhado leve para 

todo o edifício. Este custo é dividido pelos andares que temos de desmontar. Quanto mais usamos o equipamento no 

mesmo edifício, mais barato ele será", diz. O custo também deve incluir o risco de um acidente causado por qualquer 

resíduo que possa cair de um edifício do 30º andar, por exemplo. 

17.2. Abordagem prática  

Sistema de Demolição de Edifícios Silencioso e Livre de Pó do Japão Utiliza o Peso do Edifício para Gerar Eletricidade - 

Vídeo: https://www.core77.com/posts/55976/Japans-Silent-Dust-Free-Building-Demolition-System-Uses-the-Buildings-

Weight-to-Generate-Electricity. 

 

18. Demolição seletiva de edifícios e estruturas: avaliação de edifícios e plano de 

demolição  

18.1. Introdução ao planeamento da desconstrução  

O processo de desmantelamento/desmontagem é a última etapa do ciclo de vida de um edifício, depois das fases de 

conceção e construção de novas estruturas, bem como a utilização e manutenção das existentes. Considerando os aspetos 

ambientais do problema, o processo de desmantelamento surge como a fase mais vital do ciclo de vida de um edifício, 

pois resulta em grandes quantidades de resíduos que precisam de ser tratados adequadamente e tem de cumprir a 

legislação local em matéria de construção, ambiental, laboral e de resíduos de CD. 

O Protocolo Europeu de Demolição afirma que:  Qualquer projeto de demolição, renovação ou construção deve ser bem 

planeado e gerido de forma a reduzir os impactos ambientais e de saúde, proporcionando ao mesmo tempo importantes 

benefícios em termos de custos. 

Devido à singularidade de cada projeto de desconstrução, o planeamento deve considerar as características específicas 

dos processos de desconstrução nos edifícios, por exemplo, diferentes tipos de utilização dos edifícios (residencial, 

comercial, industrial, municipal ou infraestruturas), que podem induzir objetivos de projeto diferentes, ou diferentes anos 

de existência (por exemplo, novo, existente ou património), que podem resultar em diferentes materiais de construção e 

contaminações por materiais perigosos.  

Além disso, os regulamentos legais nacionais relativos a licenças de demolição, saúde e segurança no trabalho, incluindo 

limites de impacto, medidas de proteção, etc., têm de ser considerados, uma vez que em cada país europeu existe um 

sistema regulador de edifícios diferente que engloba os regulamentos de construção e o sistema de controlo de edifícios.  

Em geral, e com base nas revisões bibliográficas e nas melhores práticas que estão atualmente a ser utilizadas no campo 

da demolição na Europa e não só, o processo de Demolição Seletiva de Edifícios e Estruturas compreende principalmente 

as seguintes fases, que podem diferir ligeiramente entre os Estados-Membros da UE.   

● Avaliação do edifício,  
● Plano de Demolição,  
● Preparação da Pré-Demolição 
● Demolição real 
● Fase Pós-Demolição 
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18.2. Avaliação de edifícios  

Antes do início de uma avaliação do edifício, é boa prática realizar uma avaliação pré-edifício, analisando as condições 

locais, regulamentos, mercados e oportunidades para maximizar as economias de escala. Isto também inclui a avaliação 

do custo-benefício da desconstrução versus a demolição. 

Além disso, a fase de avaliação do Edifício inclui o estudo de diferentes características do edifício ou estrutura e arredores. 

Os dois tipos de levantamento topográfico são: 

a) Levantamento relativo ao edifício 

b) Levantamento estrutural 

Levantamento relativo ao edifício 

  No Inquérito à Construção Civil, os peritos examinam as diferentes características de um edifício, tais como os materiais, 

o uso do edifício, o método de construção, o estado, as condições de drenagem, as condições de tráfego, os códigos de 

construção e as comunidades vizinhas. Os processos de inspeção de edifícios incluem:  

● Tipos de materiais utilizados na sua construção 
● O uso existente e, se possível, os usos anteriores do edifício antes da demolição 
● A presença de materiais perigosos, matérias resultantes de produtos químicos tóxicos, inflamáveis ou 

explosivos e materiais radioativos, etc. e a possível presença de materiais que possam contribuir para a 
poluição do ar e contaminação do solo 

● Condições de drenagem e possíveis problemas de poluição da água, inundações e erosão, especialmente em 
locais inclinados e corpos recetores de água 

● Áreas potencialmente perigosas, por exemplo, layouts anormais, presença de vazios fechados e poços de luz 
não ventilados que podem aprisionar gás perigoso no fundo 

● Propriedades adjacentes e condições do local, tais como a existência de encostas e muros de contenção, 
muros de suporte, estruturas ilegais, pontes, ferrovias subterrâneas e suas estruturas acima do solo, incluindo 
entradas, poços de ventilação, subestações de distribuição, subestações de tração, estruturas ferroviárias 
aéreas, trechos de via de superfície, cabos aéreos ou outras conexões de serviços de utilidade pública; 

● O impacto do ruído, poeira, vibrações e movimentos de trânsito na comunidade local 
● Área disponível no local para permitir a classificação dos destroços do edifício; e mobiliário urbano, como 

bocas de incêndio, estacionamento/metros, iluminação pública, sinalização pública e bancas de vendedores 
ambulantes que possam ser afetados pelo projeto de demolição. 

Levantamento Estrutural 

Num levantamento estrutural, são realizados os seguintes processos 

Desenhos de Gravação:  Antes do Levantamento Estrutural, deve ser estudado o layout de registos existentes, os planos 

de enquadramento estrutural e os detalhes estruturais. O Engenheiro deve verificar a presença de detalhes incomuns que 

possam causar comportamento estrutural anormal durante a demolição, por exemplo, ancoragem ascendente de reforço 

de tração em estruturas cantiléveres. Caso existam planos de registo, estes planos devem ser utilizados como referência e 

de preferência trazidos juntamente com o Levantamento Estrutural. 

Itens da pesquisa: O Inquérito Estrutural deve abranger o seguinte:  

● Os materiais estruturais utilizados;  
● O sistema estrutural original empregado no projeto;  
● O método de construção;  
● Qualquer dilapidação e grau de deterioração em quaisquer elementos estruturais;  
● As condições estruturais das estruturas adjacentes e do seu escoramento que podem ser afetadas pelos 

trabalhos de demolição propostos;  
● A presença de estruturas contínuas que podem ser truncadas pela demolição;  
● O sistema estrutural e as condições estruturais das caves, tanques subterrâneos ou abóbadas subterrâneas;  
● A presença de escoras expostas ou possível presença de escoras cobertas;  
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● A natureza das paredes, quer se trate de paredes de blocos, paredes de betão armado, paredes de suporte 
de carga ou paredes divisórias;  

● Estruturas cantiléver, tais como toldos, varandas ou outras formas de elementos arquitetónicos; e  
● Qualquer equipamento do edifício, tais como letreiros, dispositivos de sombreamento solar. 

Remoção de Material Perigoso 
 

A menos que o Estudo do Edifício reveja que nenhum material perigoso óbvio está presente no edifício, a Pessoa 

Autorizada deve causar uma amostragem e testes adequados para os materiais perigosos;  

A classificação dos resíduos perigosos baseia-se principalmente na Lista Europeia de Resíduos (Decisão da Comissão 

2014/955/UE), na qual os tipos de resíduos listados são classificados como perigosos ou não perigosos.  

Além disso, a Comissão publicou, em 2018, orientações da UE para a avaliação de resíduos perigosos. No entanto, estes 

documentos de orientação fornecem informações gerais sobre a classificação dos resíduos e não se concentram 

especificamente na classificação dos resíduos da construção e demolição. 

Os limites de concentração de resíduos perigosos são os mesmos em toda a Europa, mas a implementação pode ser 

diferente. 

É necessária especial atenção ao Regulamento POP da UE (n.º 850/2004) sobre poluentes orgânicos persistentes, que exige 

que os resíduos que contenham substâncias enumeradas no anexo ao regulamento e que excedam determinados limites 

de concentração sejam destruídos e não circulem em novos produtos. 

Caso existam materiais perigosos no edifício, tais como materiais com amianto, contaminação por petróleo e 

contaminação radioativa, deve ser feita referência à investigação e remoção de tais materiais perigosos ou contaminação 

por especialistas. 

18.3. Plano de demolição  

Um dos principais objetivos de um Plano de Demolição é assegurar que nos projetos em que um edifício ou estrutura 

necessita de demolição, a sequência de operações a seguir seja pré-determinada e documentada, assegurando assim a 

utilização de uma metodologia de desmontagem/demolição devidamente seletiva.  

Deve ser dada especial atenção às disposições de triagem/segregação empregadas para separar a estrutura demolida em 

frações individuais de material. Além disso, os arranjos de transporte e receção associados ao movimento de materiais 

para outros locais de construção para reutilização ou reprocessamento também devem ser considerados. 

Os procedimentos de Saúde e Segurança devem ser seguidos de acordo com os requisitos das autoridades competentes 

na remoção de resíduos perigosos durante o processo de demolição. Os procedimentos e processos para a remoção de 

resíduos perigosos devem ser identificados no Plano de Gerenciamento de Resíduos do Projeto C&D. 

Os resíduos especiais ou perigosos devem ser retidos em isolamento de outros resíduos para evitar mais contaminação. 

Alguns materiais de C&D são perigosos, por exemplo, chumbo, alcatrão, adesivos, isoladores. Os materiais de construção 

com amianto também são classificados como perigosos (ver os Códigos do Catálogo Europeu de Resíduos no Apêndice 2. 

Diretrizes para um cronograma de materiais de construção perigosos). Se tais materiais forem misturados com materiais 

não perigosos, por exemplo, latas de tinta à base de chumbo descartadas num local de armazenamento de tijolos e betão, 

toda a quantidade de material torna-se perigosa e deve ser gerida como tal. 

Um Plano de Demolição ilustra os diferentes processos envolvidos, sendo estes:  

1. Plano de Demolição 
o Localização do edifício 
o Topografia detalhada do local e arredores, juntamente com os contornos do nível do solo e as secções 

das encostas e do solo apoiadas pelo edifício, quando apropriado; detalhes da remoção do solo e/ou do 
enchimento; e 

o As distâncias de edifícios, estradas, estruturas e escolas adjacentes 
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2. Uma planta de todos os andares do edifício a ser demolido, com secções adequadas, que mostre: 
o o uso da ocupação dos pisos;  
o os sistemas de apoio estrutural;  
o os principais materiais de construção;  
o o estado do edifício, por exemplo, o grau de deterioração; e a relação do edifício a demolir com as 

propriedades vizinhas afetadas pela demolição, que incluem todos os edifícios adjacentes e estruturas 
não autorizadas, escadas partilhadas, taludes, muros de contenção, cabos aéreos, fios de guindaste e 
serviços de utilidade subterrânea. 

o Um plano que mostre as declarações de Método para a Demolição do edifício; mostrando a sequência 
de Demolição e o método de Demolição a ser empregue, incluindo as restrições sobre o uso de qualquer 
tipo de equipamento em particular; 

o Um plano que mostre todas as medidas de precaução para a proteção do público, incluindo 
entesouramentos, corredores cobertos, plataformas de recolha, ventiladores de recolha, andaimes, telas 
de proteção e redes de segurança; 

o Um plano de saúde e segurança que mostre todas as medidas para a proteção do público, incluindo 
painéis de proteção de andaimes, passadiços cobertos, plataformas de colisão e telas de proteção de 
andaimes. 

o Plano de gestão de resíduos da construção, incluindo o planeamento adequado para o tratamento e 
destino dos cursos de água.  Isto incluirá o desenvolvimento de um inventário de materiais e descobrir 
que materiais são recicláveis ou reutilizáveis e, se possível, organizar vendas prévias de materiais 
recuperados e recicláveis. 

Os métodos de estimativa de RCD existentes têm várias limitações. Alguns métodos fornecem estimativas aproximadas do 

RCD gerado - por exemplo, com base na avaliação visual, percentagens de materiais adquiridos avaliadas pelo gestor do 

projeto, ou formas da disposição física do RCD recolhido - que não são suficientes para o planeamento informado das 

práticas de gestão de RCD.  

As fichas de RCD, também chamadas de fichas de peso, são geradas por caminhões de reboque após a remoção dos 

resíduos gerados no local. Cada ficha de transporte de resíduos fornece um resumo da geração de resíduos que discrimina 

os pesos dos fluxos dos RCD desviados do local da construção e transportados para instalações de reciclagem ou aterros 

sanitários. Os bilhetes gerados, se rastreados ao nível do local, oferecem a vantagem de fornecer quantidades detalhadas 

de peso dos resíduos gerados nas atividades de construção em diferentes fases de construção. 

O objetivo deste planeamento de reciclagem é a conceção de técnicas de reciclagem ótimas para o processamento de 

materiais desmontados e componentes de construção em materiais reutilizáveis. 

As melhores práticas da gestão de RCD: 

Pessoal experiente da gestão de RCD, incluindo um coordenador de gestão de resíduos de empreiteiros e um 

representante da gestão de resíduos de cada subempreiteiro. 

Reuniões semanais, envolvendo todos os representantes do projeto, para enfatizar as responsabilidades do coordenador 

da gestão dos resíduos, rever os requisitos para documentar quantidades, gerir o transporte de resíduos para aterros 

designados e acompanhar o progresso do projeto no que diz respeito ao cumprimento das metas da gestão de RCD. 

Objetivos de reciclagem e sustentabilidade discutidos com qualquer nova entidade do projeto (por exemplo, empreiteiro, 

subcontratante, trabalhador) antes do início do trabalho, onde são distribuídas cópias do plano detalhado de gestão de 

RCD a essas entidades. 

Sessões de formação para entidades do projeto, incluindo fornecedores, para sensibilizar para a importância das práticas 

de gestão de RCD na minimização da geração de RCD e no desvio desses resíduos dos aterros. 

Devem ser oferecidos programas de incentivos económicos aos empreiteiros/subcontratantes pela implementação das 

práticas de RCD ao nível do local, enquanto que as penalidades são cobradas aos que não cumprirem as políticas 

relacionadas com a gestão de resíduos no local. 

Dados relacionados com a geração de RCD devidamente documentados através da manutenção de todas as fichas de 

transporte de resíduos. 
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Medidas de Saúde e Segurança a considerar para a Demolição de Edifícios  

Em geral, as tarefas de um processo de demolição seletiva incluirão uma variedade de procedimentos. O aspeto mais importante 

no desenvolvimento destes procedimentos será a condução segura do trabalho. Os procedimentos dos empreiteiros terão de 

utilizar a mão-de-obra nas condições mais controladas e seguras de acordo com a legislação laboral de cada Estado-membro da UE 

e confiar em meios mecanizados de remoção sempre que possível. 

Segundo a OIT (1992), a demolição é potencialmente perigosa para os trabalhadores envolvidos, para o público, para os bens 

adjacentes e para o ambiente. Por conseguinte, devem ser tomadas medidas extraordinárias para os proteger a todos de tais 

perigos. No reconhecimento da natureza perigosa das atividades levadas a cabo na demolição, é importante assegurar medidas e 

sistemas de segurança para facilitar o processo. 

Para isso, os planos de incêndio e emergência terão de ser preparados e incluídos na indução de saúde e segurança. É claro que 

deverão ser implementadas medidas para reduzir e monitorizar a poeira, o ruído e as vibrações.  Todos os trabalhadores terão 

também de usar EPI completos. Têm de ser efetuados regularmente controlos de saúde a todos os trabalhadores da demolição. 

Além disso, a saúde dos trabalhadores no local deve ser devidamente protegida de acordo com os regulamentos de Segurança e 

Saúde relevantes, com especial atenção para as seguintes áreas: (A) Exposição ao pó; (B) Exposição química; (C) Stress térmico e 

ventilação; (D) Exposição ao ruído; (E) Instalações médicas e de primeiros socorros; 34 (F) Saneamento; e (G) Doenças ocupacionais. 

18.3.1. Fase de pré-demolição  
Esta etapa pode incluir a montagem de vedações de segurança e a criação de instalações de bem-estar (por exemplo, escritório no 

local, instalações de lavagem e sanitários).  O processo seguinte é o processo de descomissionamento. O descomissionamento pode 

ser definido como um "processo pelo qual uma área é levada do seu estado totalmente operacional para onde todos os sistemas 

vivos ou carregados são tornados mortos ou inertes e reduzidos ao nível de perigo mais baixo possível". As atividades de 

desmantelamento incluem, por exemplo, a remoção de todo o amianto e produtos químicos (por exemplo, ácidos e óleos de 

bateria), e a libertação controlada da energia armazenada em molas fortes ou contrapesos suspensos.  

Em princípio, as considerações que devem ser levadas em conta durante esta fase são:   

● Preparação do local: Mecânicos, eletricistas e canalizadores cortam a energia, desligam os sistemas de AVAC e abrem as 
tubagens.  

● Segurança e saúde na execução  
● Interrupção de fornecimentos  
● Controlo estrutural mínimo  
● Meios de proteção coletiva  
● Equipamento de Proteção Individual (EPI)  
● Subsídio para estruturas temporárias (por exemplo, andaimes) 

18.3.2. Demolição/execução seletiva real  
Durante esta fase começa a fase de desmantelamento. O processo tem o nome de soft stripping (remoção suave), onde é feita a 

remoção de itens não estruturais, tais como acessórios, janelas, portas, molduras, tetos suspensos e divisórias. Parte do produto 

deste processo pode ser reutilizado e reciclado. Materiais como madeira de janelas ou painéis de portas podem ser reutilizados 

como madeira de construção, cobertura de paisagem, cavaco de celulose e combustível. Os tijolos podem ser limpos e reutilizados, 

mas isso raramente é feito. Alumínio, painéis de aço inoxidável e cobre são os típicos metais reciclados. Os artefactos arquitetónicos, 

como lavatórios, portas, banheiras e materiais de construção usados, são quase sempre revendidos. Mesmo os equipamentos de 

processo industrial podem ser comercializados tanto a nível nacional como internacional. 

Na maioria dos casos, o processo de desconstrução será geralmente o oposto da construção de um novo edifício; as estruturas são 

desmontadas para trás em relação à ordem em que foram construídas. A desconstrução real pode ser decomposta em cinco etapas 

básicas:  

● Remover o trabalho de acabamento, incluindo as caixas das portas e a moldagem.  

● Tirar aparelhos de cozinha, canos, armários, janelas e portas. 

● Remover os revestimentos do chão, o revestimento das paredes, o isolamento, os cabos e os canos de canalização. 
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● Desmontar o telhado.  

● Desmontar as paredes, moldura e piso, um piso de cada vez.  

O processo de reutilização e reciclagem pode ser feito após ou em simultâneo com o processo de demolição estrutural. Com as 

tecnologias atuais, como escavadoras hidráulicas acopladas com pulverizadores, trituradores de betão e máquinas de 

peneiramento, os empreiteiros são capazes de separar os detritos de demolição. Este processo pode maximizar o uso de materiais 

passíveis de venda e subsequentemente reduzir os custos de eliminação de resíduos. Os materiais reciclados típicos são metais e 

resíduos de concreto. Os metais reciclados são: sucata de ferro, barras reforçadas em betão, alumínio, aço inoxidável e cobre. Os 

resíduos de betão são pulverizados e podem ser utilizados como material de preenchimento e sub-base. 

18.3.3. Fase pós-demolição  

O processo final é a limpeza do local, que deve ser deixado em condições de segurança e proteção. Quaisquer fossas, valas ou 

buracos devem ser deixados cheios e cobertos com segurança, e o sistema de drenagem do local deve ser cuidadosamente limpo e 

testado para garantir que continua a funcionar. Todos os contaminantes devem ser deixados ou removidos de forma a não 

representarem qualquer perigo para a saúde ou para o ambiente. Finalmente, o supervisor de planeamento deve garantir que o 

Relatório de Saúde e Segurança foi compilado e entregue ao cliente após a conclusão do trabalho. 

18.4. Abordagem prática  

Vídeo : PROCESSO DE DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS 
 

18.5. CASO DE ESTUDO: demolição de um lar de idosos  
O lar de idosos era um edifício de dois andares com uma área bruta de aproximadamente 2400 m2. Foi construído por um construtor 

de sistemas que tinha adotado um método de construção modular alinhado com uma grelha estrutural padronizada e produtos 

associados.  

 

A estrutura consistia em lajes de betão pré-fabricadas suportadas por uma estrutura de aço (pilares) e cobertas com um 

telhado de madeira plana. A fachada era constituída por elementos pré-fabricados distintos que continham (entre outros) 

revestimento, envidraçamento, isolamento e rebocos. Para a fundação foram utilizadas estacas de betão pré-fabricadas e 

vigas de betão retificadas. Foram instalados no local sistemas de canalização e aquecimento. Também foram instaladas 

paredes metálicas: construíram 40 quartos, 11 casas de banho, 5 salas, 1 elevador e algumas outras salas (como escritórios 

ou espaços de armazenamento). 
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A demolição deste edifício foi prevista após uma vida útil de aproximadamente cinco anos: o construtor do sistema foi 

então solicitado a demoli-lo em conformidade. Esta empresa, por sua vez, subcontratou um empreiteiro de demolição com 

o qual tem uma parceria de longo prazo para os trabalhos de demolição seletiva propriamente ditos. Entregou um edifício 

quase vazio ao qual foi desligada a água, gás e eletricidade. Enquanto o construtor do sistema esperava obviamente que o 

empreiteiro de demolição agisse de acordo com o seu contrato mútuo, foi esta última empresa que teve de decidir sobre 

a recuperação ou destruição de todos os elementos individuais do edifício que encontrou durante o projeto. Antes que 

qualquer elemento do edifício possa ser reutilizado, este precisa primeiro de ser recuperado. 

Condições necessárias quando um empreiteiro de demolição recupera um elemento do edifício para reutilização: 

● Condição I - identificar a procura económica: 

Um empreiteiro de demolição normalmente não tenta recuperar um elemento do edifício para reutilização. O foco da 

empresa é, por defeito, estabelecer um fluxo de resíduos rápido e rentável durante a destruição de um edifício. A empresa 

de demolição transporta os resíduos para a empresa de processamento de resíduos com a melhor cotação financeira, 

normalmente a mais barata. O empreiteiro de demolição só começa a desviar a sua atenção da destruição para a 

recuperação quando se apercebe que existe uma procura económica por um elemento, ou seja, quando permitir a 

reutilização pode ser mais rentável do que a alternativa. A procura pela maioria dos elementos estruturais e de fachada 

do edifício focal foi clara desde o início do projeto.  

O construtor do lar já tinha garantido o direito de demolir o edifício durante a fase de construção. Isso permitiria a este 

construtor do sistema retomar os seus 'próprios' elementos de construção modularizados e industrializados e reutilizar os 

de outros projetos. Aqui, o construtor do sistema planeou reutilizar diretamente muitos dos elementos estruturais e de 

fachada do lar de idosos para a construção de um edifício escolar, um projeto para o qual tinha sido recentemente 

selecionado. Elementos exemplares previstos para a reutilização incluem o piso, coluna, telhado e elementos da fachada. 

"Esses são os componentes que nos interessam", disse um dos líderes do projeto da construtora do sistema. "Por serem 

produtos modularizados, o líder do projeto sabe o que constitui o edifício". Portanto, ele projetará um novo edifício com 

recursos do edifício antigo". Os elementos estruturais ou fachadas que não podem ser reutilizados diretamente, podem 

primeiro ser armazenados temporariamente numa instalação do construtor do sistema. A reutilização direta ou indireta 

prevista por estes elementos cria uma procura para recuperar esses elementos do lar de idosos. Esse interesse foi 

evidenciado pelos desenhos de desmontagem que ele tinha recebido do construtor do sistema. Esses desenhos 

representam plantas e cortes transversais do edifício com números e cores indicando que piso, telhado ou elementos de 

fachada o construtor do sistema planeia reutilizar e onde. Quase todas as lajes do piso, por exemplo, foram necessárias 

para a construção da referida escola. Um piso térreo e duas lajes do primeiro andar, no entanto, foram classificadas como 

resíduos. Um exame mais detalhado revelou que essas três lajes, localizadas perto do poço do elevador, tinham formas e 

tamanhos não padronizados (por exemplo, formas em L), tendo em conta as dos outros pisos. Uma vez que isso tornaria 

mais difícil a sua reutilização, o construtor do sistema não as tinha solicitado de volta. Aquela empresa queria armazenar 

outras cinco placas com tamanhos diferentes (mas não incomuns), pois esperava poder utilizá-las noutro projeto no futuro. 

A construtora do sistema usou assim desenhos e outros documentos (contratuais) para solicitar a recuperação de certos 

elementos estruturais e de fachada para reutilização. 

 



 
 

122 
 

Embora a procura seja menos óbvia para a maioria dos outros elementos da construção, o empreiteiro de demolição 

parece ter um bom entendimento sobre quais as práticas de recuperação que são rentáveis e quais as que não o são. O 

supervisor do local e o encarregado do projeto usaram frequentemente a frase "Você pode [ou não] ganhar dinheiro com 

isso." quando se referiam a grupos de elementos de construção. As casas de banho não foram recuperadas para 

reutilização, por exemplo, porque a empresa acreditava que ninguém estaria interessado numa casa de banho usada. Os 

sistemas de iluminação também foram considerados ultrapassados. Por outro lado, a empresa de demolição acreditava 

que poderia ganhar dinheiro com a revenda (entre outros) de fechos de portas, torneiras e frigoríficos a comerciantes 

porque "existe uma procura desses elementos em segunda mão". Uma manhã cedo, este último facto tornou-se claro 

quando o pesquisador etnográfico e dois outros trabalhadores de demolição descobriram que ladrões tinham conseguido 

entrar no edifício e tirado alguns aparelhos já desmontados da casa de banho. O interesse (legal) por elementos 

reutilizáveis foi ainda evidenciado por três outros eventos que o pesquisador testemunhou. Uma mulher que vivia em 

frente ao lar expressou o seu interesse "atrevido" em dois grandes vasos fora do lar, duas pessoas que ali passaram 

perguntaram se poderiam dar uma vista de olhos nos aparelhos de cozinha (para eventualmente comprar um armário de 

cozinha, placa de indução, micro-ondas ou um frigorífico) e outro homem que vivia no bairro queria comprar 14 grandes 

vigas de madeira que formavam uma das características arquitetónica da fachada. O supervisor do local explicou que tais 

eventos eram financeiramente interessantes, pois algum dinheiro poderia ser ganho e os custos de eliminação de aterros 

seriam economizados. 

Para todos os elementos do edifício que foram recuperados para reutilização, o empreiteiro de demolição esperava que 

pudesse ganhar algum dinheiro com eles. Um elemento do edifício foi destruído quando nenhum potencial comprador foi 

identificado através, por exemplo, de documentos/contratos profissionais, reuniões diretas no local ou canais de venda 

indiretos. Uma condição necessária para recuperar um elemento para reutilização é que o empreiteiro de demolição 

identifique procura económica para esse elemento. 

 

● A Condição II distinguir as rotinas de desmontagem: 

Mesmo depois de um empreiteiro de demolição perceber que a procura de um determinado elemento de construção 

justifica a sua desmontagem, a recuperação do elemento pode não ter lugar. A potencial reaplicação de um elemento 

requer rotinas de desmontagem mais habilidosas e disciplinadas do que a redução desse mesmo elemento a resíduos 

(recicláveis) de demolição. A decisão de recuperar um elemento é também influenciada pela capacidade e vontade do 

empreiteiro de demolição em adotar essas rotinas.  

As rotinas de desmontagem dependem do tipo, acessibilidade e número de ligações que um elemento do edifício tem com 

outros elementos. Embora o lar tenha sido concebido como uma estrutura reversível, alguns dos seus elementos tinham 

ligações irreversíveis ou inacessíveis. A recuperação do revestimento do piso de linóleo, por exemplo, era impossível 

porque tinha sido utilizada uma cola forte para o fixar às lajes do piso de concreto. As paredes interiores do linóleo metálico 

não podiam ser desmontadas como peças distintas, uma vez que as suas placas de gesso e o isolamento com lã de vidro 

tornavam as suas ligações aos pavimentos e tetos inacessíveis. Os cabos e tubos tinham demasiadas ligações com paredes, 

tetos e outros elementos e a sua disposição emaranhada tornava difícil obter uma visão geral de cada um deles. Para 

muitos outros elementos, porém, a série de atividades necessárias para desmontá-los com o mínimo de danos era mais 

simples. Os vasos, cortinas e telhas do lar de idosos, por exemplo, tinham uma ligação com outros elementos de construção 

baseada em forças gravitacionais. O acesso a eles era fácil e o número de passos de desmontagem era limitado: um 

trabalhador de demolição podia simplesmente levantar estes elementos. Um frigorífico ou micro-ondas também só 

precisava de ser desligado da tomada. Os elementos de cozinha e casa de banho, como torneiras e lavatórios, tinham 

ligações à base de fixadores (por exemplo, porcas ou parafusos) que podiam ser desapertados com ferramentas padrão.  
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Mas também para elementos maiores do edifício, o empreiteiro de demolição tinha estabelecido rotinas de desmontagem 

específicas. Como tal, o pesquisador etnográfico participou na recuperação da fachada modular (como elementos 

distintos). Isso começou com um (outro) trabalhador da demolição a retirar três parafusos no fundo de um elemento para 

destacar parcialmente um elemento da fachada do chão de betão ao qual estava fixado. Um demolidor no telhado fixou 

duas correntes, penduradas num gancho de grua, a dois laços de elevação de corda na parte superior esquerda e superior 

direita do elemento da fachada. Em seguida, soltou completamente a fachada removendo os três parafusos restantes no 

topo do elemento da fachada. De seguida, o operador da grua colocou o elemento da fachada (depois pendurado 

verticalmente) no chão e deixou-o tombar lentamente para um lado. "A fachada deve ser girada porque de outra forma 

seria demasiado alta para o transporte", explicou um dos trabalhadores da demolição. Soltou uma das duas correntes e 

prendeu-a a um terceiro laço de elevação da corda na parte inferior do elemento; em seguida, também aparafusou uma 

barra de madeira ao elemento para proteção. O operador da grua levantou novamente o elemento (depois pendurado 

horizontalmente) e colocou-o finalmente num jugo de elevação com a ajuda de mais um trabalhador de demolição e do 

investigador.  

Rotinas de desmontagem como estas também se estendem ao manuseio mais cuidadoso de elementos adjacentes e à 

adoção hábil de ferramentas específicas. Para ilustrar isso, o referido revestimento do piso de linóleo foi removido com 

equipamentos especiais, a fim de recuperar os pisos de betão. Mas a remoção de peças de linóleo perto da borda de um 

piso poderia, por sua vez, levar a danos na fachada. Bater na fachada com esse equipamento não poderia ser 

completamente evitado. O trabalhador explicou que tentaram reduzir o risco de danos, desaparafusando primeiro a parte 

inferior de um elemento da fachada: "se [o operador da máquina] bater na fachada, ele empurrá-la-á um pouco para fora 

em vez de fazer um furo na parede". 

Aqui, a recuperação de outros elementos cuidadosamente demolidos. O supervisor do local revelou: "[alguns empregados 

do construtor do sistema] ensinaram-nos que é assim que se tem de prestar atenção às fachadas." Acrescentou então que 

eles gradualmente tentaram obter a sua própria velocidade nessas rotinas, particularmente através do desenvolvimento 

de ferramentas específicas de apoio. Por exemplo, os trabalhadores de demolição encontraram uma solução para um 

problema prático na elevação de lajes, que foi posteriormente elogiado pelo construtor do sistema como "uma verdadeira 

habilidade artesanal". Tinha sido difícil localizar com precisão a posição dos quatro anéis de içamento num bloco de betão 

uma vez que tinha sido despejada argamassa nos anéis após a montagem. Os demolidores descobriram que um íman forte 

é atraído por esses anéis (ou seja, mais do que por vergalhões) e poderia assim ser usado para localizar as posições dos 

anéis. Outras invenções incluem uma ferramenta afiada para cortar o material de cobertura do telhado por baixo, de modo 

a separar dois elementos do telhado e uma extensão feita à medida para uma máquina de perfuração que facilitava o 

desaperto dos parafusos acima da cabeça. Todas elas oferecem possibilidades técnicas para desmontar eficazmente os 

elementos de construção. 

O empreiteiro de demolição distinguiu rotinas de desmontagem apropriadas para todos os elementos do edifício que 

foram recuperados para reutilização. Quando as conexões do elemento eram irreversíveis, inacessíveis ou inumeráveis, de 

modo que as rotinas de desmontagem habilidosas e disciplinadas praticamente não estavam disponíveis, o elemento foi 

destruído. Uma segunda condição para recuperar um elemento para reutilização é que o empreiteiro de demolição distinga 

as rotinas apropriadas para desmontar esse elemento. 

● Condição III - controlar o desempenho futuro: 

Esta é outra das condições que devem ser satisfeitas para que um elemento do edifício possa ser recuperado para 

reutilização. Do ponto de vista do empreiteiro de demolição, só faz sentido desmontar um elemento de um edifício 

recuperado quando esse elemento também pode (eventualmente) ser novamente integrado num novo edifício. A 

integração é limitada quando não pode ser recuperada adequadamente (no devido tempo) ou quando o armazenamento 

e/ou reparação é impraticável. Tal como aqui descrito, isto implica que a possibilidade prática de um empreiteiro de 

demolição controlar o desempenho de um elemento até à sua futura reintegração também influencia a decisão da empresa 

de recuperar um elemento para posterior reutilização ou não. 

É necessário tempo suficiente para desmontar um elemento sem diminuir o seu desempenho. Para alguns elementos, a 

aplicação de uma rotina de desmontagem leva mais ou menos o mesmo tempo que a sua desmontagem. "Eu acho que as 

portas são um bom exemplo", disse um (construtor de sistemas) líder de projeto para o supervisor do local. "Na verdade, 



 
 

124 
 

basta tirá-las [das suas ombreiras] ... mesmo que não se possa ganhar dinheiro com elas". As portas são desmontadas (e 

depois deitadas fora) simplesmente porque isso é mais limpo e pode ser feito no mesmo tempo. 

Para quase todos os outros elementos, a recuperação através de uma cuidadosa desmontagem e manuseamento leva mais 

tempo para se poder controlar o seu desempenho futuro. Dois trabalhadores de demolição que limparam o lado inferior 

do telhado, por exemplo, disseram ao pesquisador etnográfico que o seu trabalho era muito demorado porque eles tinham 

de "remover todo o tipo de coisas pequenas, como ganchos e pregos". Referindo-se a outro contexto de projeto, um dos 

trabalhadores disse que "um edifício como este será demolido dentro de algumas semanas". Mas nada será recuperado 

então". 

Um elemento reutilizável também precisa de ser armazenado por um período de tempo variável. Quando um elemento 

pode ser integrado diretamente num novo edifício, o tempo de armazenamento é mínimo. O pesquisador etnográfico, por 

exemplo, mudou alguns grandes vasos para outro edifício onde voltaram a funcionar diretamente. Os líderes de projeto 

dos construtores do sistema argumentaram que algum tempo de armazenamento é, no entanto, geralmente necessário 

mesmo quando a reutilização direta é possível, como quando o proprietário de um edifício quer realocar um edifício 

inteiro: os primeiros elementos necessários no novo local são então as estacas e vigas de fundação, mas essas são 

desmontadas por último. 

Aqui, quase todos os elementos do chão, telhado, coluna e escadas do lar foram planeados para serem reutilizados 

diretamente. Semelhantes à fachada, estes elementos foram brevemente armazenados no local para o tempo entre a 

desmontagem e o transporte. A maioria dos elementos da fachada foram, no entanto, transportados primeiro para uma 

instalação de armazenamento e reparação do construtor do sistema para uma pintura rápida (antes de serem 

transportados para o mesmo local novo). Para todos estes elementos, o empreiteiro de demolição pôde controlar 

facilmente o seu (curto) armazenamento: os elementos são resistentes às intempéries e havia espaço suficiente no local. 

Com a reutilização indireta, o armazenamento torna-se uma maior fonte de preocupação para o empreiteiro de demolição. 

Os aparelhos de ar condicionado do lar, lavatórios, mangueiras de incêndio e outros elementos mais pequenos foram todos 

empilhados em paletes depois de desmontados. Foram usadas tábuas para separar os elementos uns dos outros, enquanto 

capas de plástico protegiam de alguma forma os elementos contra o pó e a sujidade. A fachada e as paredes interiores 

também ajudaram (inicialmente) a proteger estes elementos contra o vento e a chuva.  

Perto do final do projeto, antes de se iniciar a desmontagem dos elementos estruturais, estes elementos foram 

transportados para um armazém do empreiteiro de demolição para posterior revenda. Os painéis do teto representavam, 

contudo, um grupo de elementos para os quais o empreiteiro de demolição não podia garantir a manutenção das suas 

propriedades físicas e/ou estruturais durante um tempo de armazenamento indefinido. O supervisor da obra e um dos 

líderes do projeto do construtor do sistema argumentaram que eles se deterioram rapidamente quando se molham, o que 

é (mais) provável com a reutilização indireta. Se eles fossem reutilizados, precisariam de ser armazenados num local seco 

e quente. O supervisor do local e o líder do projeto consideraram ambos que isto seria "muito caro" e um acrescentou que 

um comprador provavelmente rejeitaria um pacote inteiro de painéis de teto recuperados "se apenas um pequeno gancho 

ou algo assim ... ficasse para trás". Outro chefe de projeto ilustrou este problema para os radiadores: "quando se desmonta 

um radiador de uma parede, é preciso armazená-lo, por isso limpa-se, é transportado, é selado, no próximo projeto é 

desempacotado novamente, tem de ser limpo novamente, tem de se deixar passar água através dele, caso contrário até 

congela. ... É ecológico reutilizá-lo... mas na verdade não se ganha dinheiro com isso." Outra hipótese do líder do projeto: 

"portas, por exemplo, se as colocares num corredor durante meio ano, [então] podes esquecer isso! ... Mas se só as tiver 

por pouco tempo ... então pode fazer muito mais com elas [em termos de reutilização]". As possibilidades do empreiteiro 

de demolição de armazenar temporariamente um elemento para reutilização futura afetam, portanto, a decisão de 

recuperação. Os elementos de construção podem ser necessários para garantir as suas qualidades funcionais. Para as 

fachadas e os elementos estruturais, o construtor do sistema opera uma instalação de armazenamento e reparação. O 

empreiteiro de demolição informou e enviou um elemento de cobertura a esta instalação para uma inspeção técnica 

detalhada depois de esse elemento ter caído da grua durante um incidente no local. As reparações mais regulares com as 

quais se pode garantir o valor dos elementos recuperados são trabalhos de pintura (por exemplo, para fixar peças 

descoloridas) e de revestimento (por exemplo, para cumprir com as normas de incêndio). Para outros elementos, o 

empreiteiro de demolição reagiu a danos (inesperados). 
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Uma grua tinha, por exemplo, vazado uma quantidade considerável de óleo no pavimento de tijolo. Além de limpar o óleo, 

o empreiteiro de demolição reagiu lavando os tijolos para garantir a sua reutilização. Em contrapartida, o empreiteiro de 

demolição não conseguiu controlar que muitos elementos de serviço mantivessem a sua funcionalidade. As portas de 

correr da entrada principal, por exemplo, tinham um sensor e um mecanismo eletrónico que a empresa considerava muito 

frágeis. O supervisor da obra explicou que esses componentes eletrónicos oxidariam após a desmontagem e que "terá 

entraves e mau funcionamento se reutilizar essas portas". Estas portas, assim como muitos outros elementos de serviço, 

acabaram posteriormente num contentor de resíduos. 

Para todos os elementos do edifício que foram recuperados para reutilização, o empreiteiro de demolição poderia 

controlar o desempenho até que fossem novamente integrados num novo edifício. O empreiteiro de demolição tinha 

tempo suficiente para uma desmontagem cuidadosa e podia garantir que os elementos mantivessem as suas propriedades 

físicas e estruturais por períodos mais curtos (no local) ou mais longos (fora do local) de armazenamento e/ou podia 

responder aos danos com as reparações necessárias. Os elementos de construção foram destruídos quando o empreiteiro 

de demolição não pôde garantir o seu desempenho até à sua reutilização futura. Uma terceira condição necessária para 

recuperar um elemento para reutilização é que o empreiteiro de demolição possa controlar o seu desempenho até que 

este seja integrado num novo edifício. 

 

 

 

● Recuperar - se todas as condições forem satisfeitas: 

A primeira condição é que o empreiteiro de demolição identifique uma procura económica para o elemento. Ou seja, 

deve haver procura para o elemento, a recuperação deve ser considerada lucrativa e a procura é identificada em primeiro 

lugar. Para muitos grandes elementos de construção como pavimentos, coberturas e fachadas, o empreiteiro de demolição 

está ciente da reutilização pretendida não só por causa dos documentos contratuais formais e desenhos, mas também 

porque compreende os processos de negócio do construtor do sistema (como parceiro fixo para obras de demolição). A 

reutilização planeada de outros elementos não foi regida com os documentos do contrato. Alguns elementos, como fechos 

de portas e ar condicionado, podiam ser vendidos através de canais de venda indiretos como comerciantes ou mercados 

online, uma vez que o empreiteiro de demolição identificou um mercado maduro para esses elementos em segunda mão. 

Outros elementos, como vigas de madeira e alguns aparelhos de cozinha, só foram recuperados depois de o empreiteiro 

de demolição reconhecer que um transeunte estava interessado em comprá-los. Se essa pessoa não tivesse visto os 

trabalhos de demolição e tivesse perguntado por algo que precisava, o empreiteiro de demolição não teria consciência de 

que estaria disposto a pagar por um determinado elemento. Assim, o empreiteiro de demolição pode identificar uma 

procura económica através de contratos e documentos formais, canais de venda indiretos ou reuniões no local. 

A segunda condição é que o empreiteiro de demolição distinga as rotinas apropriadas para desmontar um elemento. Isto 

implica que o elemento possa ser tecnicamente desconectado de outros elementos e que o empreiteiro de demolição 

também está habilitado e disciplinado para o fazer. Como discutimos, o lar de idosos foi concebido e construído como uma 

estrutura reversível através da utilização de elementos maioritariamente modulares e pré-fabricados com ligações 

reversíveis, acessíveis e limitadas com outros elementos. A recuperação desses elementos só foi possível seguindo 
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estritamente uma ordem específica de passos de desmontagem e com a utilização de equipamento pesado, em particular 

uma grua. Outros elementos, como protetores solares e torneiras, eram mais fáceis de manusear devido ao seu tamanho 

(menor) e peso (menor) e, portanto, necessitavam apenas de ferramentas e passos simples para a desmontagem. 

Dependendo do tipo de elemento, o empreiteiro de demolição precisa de distinguir diferentes passos, competências e 

ferramentas/equipamentos para a desmontagem apropriada. 

A terceira condição é que o empreiteiro de demolição possa controlar o desempenho do elemento até à sua integração 

num novo edifício. Isto significa que tem de haver tempo suficiente para uma desmontagem adequada e que o empreiteiro 

de demolição pode garantir que o elemento mantém as suas propriedades físicas e estruturais durante o armazenamento 

e subsequente manuseamento. Os elementos diferem no número e tipo de medidas com as quais o empreiteiro de 

demolição pode garantir o valor até à sua reutilização futura. Os pavimentos, telhados, colunas e outros elementos do 

sistema mantêm as suas qualidades quando são brevemente armazenadas no exterior, no local. Outros elementos, como 

ar condicionado e micro-ondas, precisavam de ser embrulhados em papel de alumínio e só podiam ser armazenados no 

interior, num espaço fechado, para os proteger das influências atmosféricas, de outras atividades de demolição e de 

pequenos criminosos.  O empreiteiro de demolição pode assim controlar o desempenho de um elemento num novo 

edifício com diferentes combinações de medidas destinadas à proteção destes valores. 

 

 

A quantificação exata da produção de resíduos de construção é considerada como um pré-requisito para a implementação 

de estratégias de gestão de resíduos, tanto a nível regional (as áreas próximas que circundam um distrito municipal) como 

a nível de projeto. A quantificação a nível regional refere-se à estimativa da geração total de resíduos da construção de 

todos os projetos numa região específica. 

A informação sobre a criação regional de resíduos pode ajudar os decisores na elaboração de políticas mais realistas, 

determinando a criação de novas instalações de resíduos e organizando recursos de mão-de-obra e de camiões. A 

quantificação a nível do projeto refere-se à previsão da produção de resíduos de construção num determinado projeto. 

Pode ajudar os gestores do projeto a ajustar o cronograma de compra de material, para organizar o armazenamento 

adequado no local e para determinar o benefício potencial de reciclagem de resíduos e o custo de eliminação para o cliente. 

Conhecendo as quantidades de resíduos a serem geradas pelo uso de um determinado material ou sistema de construção, 

os responsáveis pelo projeto podem considerar alternativas e melhorar a construtibilidade, mas isso requer conhecimentos 

práticos relacionados com a construção por parte dos projetistas. Os empreiteiros podem concorrer a projetos com 

estimativas mais realistas dos custos de transporte e despejo de resíduos, incluindo o planeamento necessário para 
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equipamentos e mão-de-obra, bem como fazer aplicações em aterros sanitários uma vez que os contratos sejam 

adjudicados. As quantidades de reciclagem possíveis também podem ser determinadas.  

Várias metodologias de quantificação foram propostas para quantificar a geração de resíduos de construção: 

Lu et al. (2011) forneceram um índice de geração de resíduos de construção comumente citado, 50-60 kg/m2, baseado 

numa estimativa empírica, mas nenhuma interpretação detalhada foi dada. Li et al. (2013) estabeleceram um modelo de 

quantificação de resíduos por área bruta (WGA) baseado no princípio do balanço de massa para obras de construção na 

China. 

O índice de geração de resíduos irá variar substancialmente dependendo do design, tecnologia, configuração estrutural 

e materiais utilizados. 

A quantificação dos resíduos de construção ao nível do projeto é essencial para orientar os profissionais a organizar 

razoavelmente o espaço do local e para estimar o custo dos fluxos de materiais. As quantidades de resíduos da construção 

ao nível do projeto podem ser estimadas através de medições diretas ou de estimativas indiretas. 

Quantificação dos resíduos de construção a nível do projeto 

Em termos de quantificação direta, Gavilan e Bernold (1994) estimaram a geração de resíduos de projetos de construção 

residencial por observações de campo. Nas suas pesquisas, as observações foram confinadas a apenas três fases: fundação, 

estrutura da moldura e drywalls. 

Bossink e Brouwers (1996) separaram e pesaram um inventário de várias frações de resíduos. Os materiais incluídos no 

inventário eram placas de pedra, estacas, betão, elementos sílico-calcários, telhas, argamassa e tijolos sílico-calcários. 

Llatas (2011) estabeleceu um modelo baseado na lista europeia de resíduos para estimar a geração de resíduos de 

construção na Espanha. A abordagem proposta classifica os resíduos de construção em solo, restos de construção e 

embalagens de fornecimentos. O processo de quantificação implica a utilização dos fatores correspondentes e de um fator 

de volume acrescido, o que permite determinar o volume de resíduos a tratar. 

Lu et al. (2011) pesaram os resíduos de construção triados em cada balde e registaram os dados usando uma pró-forma. A 

medição por peso é adequada para quantificar os materiais que têm densidades relativamente altas. No entanto, em 

termos de materiais com densidades relativamente baixas (por exemplo, madeira, PVC), seria mais adequado medir por 

volume.  

Lau et al. (2008) fizeram quatro suposições dependendo de como os resíduos de construção foram armazenados, 

recolhidos, espalhados ou empilhados, a fim de avaliar o volume de resíduos de construção. 

A estimativa indireta de resíduos de construção também foi amplamente utilizada em estudos anteriores: 

Yost e Halstead (1996), Franklin Associates (1998), USEPA (2009), usaram as áreas de construção como base para a 

estimativa das quantidades de RCD.  

Poon et al. (2004) estimaram as quantidades de resíduos de construção através de inspeções visuais e entrevistas com 

gerentes de construção e trabalhadores da obra. 

Jaillon et al. (2009) estimaram a geração de resíduos de construção através da contagem do número de camiões com carga 

de resíduos de construção. 

 

Quando a conceção de um edifício se aproxima da fase de concurso para um projeto utilizando a abordagem de aquisição 

tradicional, as quantidades e tipos de resíduos estimados a montante podem ser obtidos em detalhe a partir de um 

conjunto de quantidades (BoQs) para o projeto. A longo prazo, essas estimativas de quantidade de resíduos podem formar 

referências quando estão relacionadas com a amplitude (digamos em m2 de área de construção) e a natureza dos projetos. 

Podem então ser feitos esforços para reduzir os resíduos, na medida do possível, durante a fase final de projeto na escolha 

de materiais alternativos (a serem afetados através de negociações pré ou pós-contrato) e coordenação dimensional antes 

do início efetivo da construção. 
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Uma vez que o volume de resíduos a granel é uma preocupação fundamental para uma gestão eficaz dos resíduos (por 

exemplo, na organização da área de armazenamento do local, transporte para enchimentos públicos e aterros), a 

conversão das quantidades projetadas em resíduos baseia-se na estimativa do volume a granel, mas se, por algumas razões 

justificáveis, o peso for motivo de preocupação, o cálculo pode ser estendido para incluir pesos, quando necessário. 

Como os trabalhos de estacas ou fundações geralmente formam um contrato separado, a extração das quantidades 

começa a partir da estaca (se for incorporada no contrato principal; se não, contabilizar separadamente as quantidades de 

resíduos, uma vez que a estaca é geralmente de madeira que acabaria num aterro após uma única utilização). 

Para BoQs apresentados em formato de elementos de construção, quantidades de itens semelhantes que aparecem em 

diferentes elementos (por exemplo, betonilhas em pisos e paredes; lajes em telhados e pisos) devem ser somadas se os 

seus atributos de design forem semelhantes (por exemplo, a mesma espessura). Para efeitos de gestão de resíduos, devem 

ser incluídos os resíduos resultantes da utilização dos materiais e dos seus recipientes/materiais de embalagem.  

Os materiais devem ser classificados em inertes e não inertes para facilitar diferentes estratégias de gestão de resíduos. 

18.5.1. Fatores de custo associados a diferentes tipos de demolição  

Introdução à análise de custos de demolição seletiva  

Apesar de exigir mais tempo e mão-de-obra em comparação com a demolição, a desconstrução assegura que 

os materiais recuperados sejam, pelo menos, reciclados para que se assumam como inputs valiosos para outros 

materiais, resultando num maior tempo de vida útil. Além disso, podem ser gerados benefícios financeiros ao 

permitir que os materiais de construção desmantelados se tornem produtos secundários.  Contudo, na prática, 

a desconstrução é considerada mais cara, difícil de aplicar em todas as características únicas dos edifícios e mais 

complexa em termos de decisões das partes interessadas e de esforços de planeamento. Este excesso de custos 

está diretamente ligado ao  

● aumento da duração do processo de demolição,  
● aumento das operações a realizar para fazer uma triagem de diferentes materiais e ao 
● aumento da mão-de-obra necessária 

O custo da mão-de-obra contribui para uma proporção significativa do custo total do projeto de demolição, 

utilizando a técnica de desconstrução. Por outro lado, um menor envolvimento da maquinaria conduz a custos 

menores na fábrica, e a reutilização e reciclagem do material de construção permite poupanças com a 

eliminação de resíduos, em particular as taxas de aterro. Também se podem obter benefícios com a venda de 

materiais de construção desmantelados.  

Repartição de custos para um projeto de demolição  

O custo do projeto de demolição é considerado como uma entidade única na seleção de concursos e licitações. 

Entretanto, os custos têm de ser divididos em categorias e secções contabilizáveis para se poder calcular o custo 

total do projeto (Lyle, 2003). Existem vários meios para categorizar as atividades de demolição. Para uma análise 

mais aprofundada dos fatores de custo de demolição, os custos de input e output de um projeto de demolição 

são escolhidos como componentes de custo de nível superior. Um projeto de demolição de edifício e materiais 

desmontados do edifício são análogos a um processo de fabricação por encomenda (Schultmann e Rentz, 2002; 

Pun e Liu, 2003; Schultmann, 2003). Nesta analogia, o edifício a ser demolido é considerado como matéria-
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prima para o processo de fabrico, enquanto os materiais de construção desmontados podem ser considerados 

como produtos manufaturados. Como resultado, considerando um projeto de demolição como um lote de 

atividades de produção, os custos de demolição podem ser divididos em custos de entrada e custos de resultado 

(benefícios). Geralmente, os custos de entrada referem-se a custos gastos no processo de fabricação e antes 

dele. Por outro lado, os custos resultantes referem-se aos custos gastos e benefícios obtidos com o produto 

final. Como resultado, o custo total de um projeto de demolição de um edifício pode ser definido através da 

seguinte fórmula:  

 

Elementos de custo de inputs do projeto  

Os custos de inputs de um projeto de demolição consistem em custos de mão-de-obra, custos de raiz e custos 

gerais de administração e gastos gerais, sendo que alguns custos ocultos como promoção e operação de 

negócios (incluindo relatórios financeiros) estão incluídos no custo de administração (Lyle, 2003).  

A Fórmula 2 mostra a composição típica dos custos de inputs de um projeto de demolição. 

 

C_admin são os custos administrativos necessários para a execução e gestão do projeto para o empreiteiro de 

demolição. Os itens de custo incluem estimativas, autorizações e despesas gerais de negócios. Além disso, a 

manutenção dos equipamentos da empresa também deve ser considerada como um custo administrativo. 

Independentemente da técnica escolhida para um projeto de demolição, a inspeção do local, o planeamento e 

a estimativa do projeto são necessários para conduzir o projeto de demolição. Todo o projeto de demolição 

precisa de um pedido de licença bem-sucedido da autoridade local antes do início dos trabalhos reais. Os custos 

gastos em operações comerciais gerais, como marketing, contabilidade, operação de escritório, viagens, etc., 

estão implícitos e devem ser tidos em conta em cada projeto de demolição. 

C_labour refere-se às despesas de todo o pessoal que está envolvido no processo de demolição. Considerando 

a demolição como um processo de fabrico, a mão-de-obra pode ser interpretada como pessoas que contribuem 

para os produtos finais, ou que acrescentam valor aos produtos finais, tais como materiais de construção 

reutilizáveis e recicláveis. A mão-de-obra de demolição inclui, portanto, trabalhadores da obra, operadores de 

máquinas e motoristas. Os salários são a maior parte dos custos da mão-de-obra. No entanto, não se pode 

negligenciar horas extras, impostos e outros benefícios obrigatórios (Liu et al., 2003b). Num país desenvolvido 

como a Austrália, o elevado custo da mão-de-obra, incluindo as implicações da saúde e segurança no trabalho, 

domina os custos de todo o projeto. 

C_plant são os custos de raiz associados a um projeto de demolição. Isto inclui custos de transporte, custos de 

operação de máquinas, custos de contratação de veículos e equipamentos e custos de segurança do local. Além 

disso, custos como a contratação de silos e custos gerais de gestão de resíduos no local também devem ser 

contabilizados. Num projeto de demolição, o tamanho do trabalho e a técnica de demolição selecionada 

determinarão o número e o tamanho da planta necessária e, portanto, o custo. A instalação poderá ter de ser 

contratada se o trabalho estiver especificado ou fora do âmbito normal da empresa empreiteira. Este custo 

também incorporará custos de manutenção, transporte, combustível e depreciação para os empreiteiros que 

possuem os seus próprios equipamentos e veículos. 
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Elementos de custo de output do projeto  

Os custos de produção do projeto ou, em alguns casos, os benefícios, encapsulam os custos ou benefícios 

obtidos apenas a partir dos produtos finais de um projeto de demolição, nomeadamente os materiais de 

construção desmantelados. Em particular, os custos de eliminação de materiais residuais e os ganhos com a 

venda de materiais de construção reutilizáveis e recicláveis são as duas principais questões.  

A Fórmula 3 mostra a composição dos custos de produção, ou em alguns casos benefícios, para um projeto de 

demolição de um edifício. 

 

C_disposal refere-se aos custos de eliminação de resíduos de demolição que não são adequados para 

reciclagem. Mesmo num projeto de demolição que utilize a desconstrução, nem todos os materiais de 

construção desmantelados são reutilizáveis ou recicláveis. A maioria deles vai parar a aterros. As cargas dos 

aterros sanitários são a principal componente dos custos de eliminação. As taxas de aterro sanitário também 

são consideradas como um custo de compensação ambiental (Liu et al., 2003b). A incineração é um meio 

disponível para tratar resíduos de demolição, especialmente com elementos de madeira (Kristinsson et al., 

2001). Nesse caso, os elementos de madeira de um projeto de demolição podem ser considerados recicláveis e 

podem ser obtidos benefícios por parte dos consumidores (por exemplo, necessidades de aquecimento 

doméstico). 

B_reuse refere-se a qualquer benefício financeiro feito com a sucata de materiais recicláveis ou a revenda de 

materiais em segunda mão. É a única parte rentável da repartição dos custos do projeto de demolição. Os 

benefícios da reutilização e reciclagem de materiais de construção de um projeto de demolição podem variar 

muito de acordo com as diferentes técnicas de demolição utilizadas. Os materiais com potencial de reutilização 

e reciclagem incluem betão, betão armado, asfalto, madeira, papelão, metais, plásticos e gesso (Sara et al., 

2001). Enquanto alguns dos materiais necessitam de reprocessamento para poderem ser reutilizados em novas 

construções, como alumínio e betão triturado, outros materiais têm a capacidade de conseguir uma reutilização 

arquitetónica completa, como janelas e portas. Para simplificar os benefícios da reutilização e reciclagem de 

materiais de construção para um projeto de demolição, é necessário partir de dois pressupostos. Primeiro, os 

materiais retirados de um local de demolição são enviados para os recicladores ou para o estaleiro do 

empreiteiro, sendo provável que sejam reprocessados antes de poderem ser vendidos. Quer o 

reprocessamento ocorra num local de demolição ou no estaleiro de um empreiteiro, há certos custos 

relacionados com o reprocessamento de materiais residuais. No entanto, estes custos devem ser incluídos nos 

custos de mão-de-obra ou nos custos da fábrica, em vez de benefícios de reciclagem, uma vez que estão 

excluídos do projeto de demolição. Num sentido mais amplo, a reutilização e reciclagem de materiais de 

construção deve estar contida num projeto de demolição de edifícios, no qual os materiais de construção 

utilizáveis finais são produtos manufaturados e o processo de conversão de "resíduos" em materiais utilizáveis 

é o fabrico. Em segundo lugar, os benefícios financeiros gerados pela reutilização e reciclagem de materiais de 

construção são difíceis de medir. Os materiais de construção são inventário enquanto se encontram no local de 

construção dos recicladores ou empreiteiros, mas a degradação e perda podem acontecer (Pun et al., 2003). 

Além disso, a incerteza dos fornecimentos e da procura de materiais de construção secundários leva a preços 

flutuantes, o que resulta em benefícios financeiros flutuantes para a reutilização e reciclagem de materiais de 

construção. 
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18.6. Caso de estudo: uma análise de custos de demolição de um edifício residencial 

australiano  

Principais características de um estudo de caso de demolição de edifício. 

A fim de recolher informações práticas sobre os custos dos projetos de demolição de edifícios, é realizado um 

estudo empírico com base na abordagem acima referida. Os custos do projeto são discriminados e 

quantificados. Embora o edifício não possa ser demolido várias vezes com diferentes técnicas de demolição, 

são estimados dados para estratégias alternativas, com a assistência de engenheiros de demolição experientes. 

Informação sobre o local: O estudo empírico é um edifício residencial localizado em Queen Scliff, perto da 

cidade de Geelong, em Victoria, Austrália. O empreiteiro é uma empresa local de média dimensão que se dedica 

principalmente à demolição de edifícios residenciais na área. O edifício a ser demolido é uma estrutura de um 

único andar, revestida de tábuas de madeira convencional emoldurada no cepo, com chapas de aço corrugado 

no telhado. A casa destacada mede aproximadamente 17m de comprimento e 15m de largura. O edifício está 

situado num terreno plano de 2.000m2. O local é rodeado por um conjunto de árvores. De acordo com as 

licenças de urbanização aprovadas pela Câmara Municipal, nenhuma das árvores maduras do local deve ser 

tocada e pouca ou nenhuma mudança deve ser visível no aspeto do novo edifício em comparação com o 

existente, o que resulta numa limitação do ambiente de trabalho do empreiteiro de demolição. 

Procedimento de Demolição 

O projeto de demolição foi realizado ao longo de quatro dias. Antes de começar a trabalhar no local há um 

processo típico que começa com um pedido encaminhado ao empreiteiro para apresentar uma cotação. Uma 

vez aceite a cotação, é dada autorização para o começo obra. A desconexão dos serviços é organizada pelo 

proprietário do edifício. As notificações de materiais perigosos são submetidas às autoridades competentes, e 

a documentação de conformidade da obra é observada. A Workcover é um órgão regulador que se ocupa da 

saúde e segurança no trabalho, relacionado neste caso com os empregados do empreiteiro de demolição e 

membros do público em geral. Uma descrição do procedimento de quatro dias realizado pelo empreiteiro de 

demolição está listada na Tabela 1. 

 

Tabela 1

Lista de Atividades

Dia 1 Desligar os serviços

Remover a vedação da frente para permitir a entrada dos camiões

Avaliação no local da possibilidade de recuperar materials e 

remoção do pavimento e caixilho das janelas

Remover os lençóis do telhado

Entrega dos materiais recicláveis no local da empresa contratada

Dia 2 Remover componenetes arquitetónicos

Remover revestimentos de parede e tetos de madeira

Extração de ripas do telhado e do chão

Entrega dos materiais recicláveis no local da empresa contratada

Dia 3 Remover os últimos materiais recicláveis

Limpeza do local dos resíduos danificados

Dia 4 Uso de uma escavadora para desconstruir a armação de madeira

Demolição total do edifício

Entrega dos materiais recicláveis no local da empresa contratada

Deposição dos resíduos num aterro

Limpeza do local 

Procedimentos de demolição do projeto de demolição 
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Análise de custos para o estudo empírico  

Montagem e cálculo dos custos do projeto: Os custos de demolição do projeto são registados no local. Vários 

itens, como custos administrativos, precisam de ser estimados com base em experiência passada. Os custos de 

mão-de-obra são principalmente salários dos trabalhadores no local e dos motoristas dos camiões. Além disso, 

o custo da mão-de-obra varia de acordo com as operações contratadas no local. Geralmente, o trabalho no 

local atrai um salário relativamente mais elevado de AU$30 por hora devido aos maiores riscos e requisitos de 

segurança. Os salários dos motoristas são avaliados em AU$25 por hora e a mão-de-obra para a triagem e 

reprocessamento dos materiais recuperados é de AU$20 por hora. Todos os valores de salário incluem 

impostos, prémio de cobertura de trabalho e outros benefícios obrigatórios. No total, foram registadas 70 

horas/homem de trabalho no local, 23 horas/homem de condução de camiões e 12 horas/homem de trabalho 

de recuperação, resultando num custo total de mão-de-obra de AU$2.915. 

Os principais custos da fábrica foram a contratação de uma escavadora e um camião de um fornecedor local. 

Os alugueres foram de AU$90 e AU$60 por hora para os dois tipos de veículos, e os períodos de aluguer foram 

de 10 horas e 9 horas, respetivamente. Um camião da empresa e vários carros da empresa também foram 

bastante utilizados durante o projeto. Os custos de manutenção e de combustível foram contados como 

AU$280 no total. Finalmente, os custos de seguro e depreciação do camião da empresa foram contados como 

AU$55 de acordo com o seu prémio anual. Como resultado, os custos da fábrica foram de AU$1.775 no total.  

Os custos administrativos do projeto empírico incluíram a investigação exaustiva do local, pedido de 

licenciamento, equipamento e manutenção, gestão da água e despesas gerais do negócio. No cálculo, os 

equipamentos e a manutenção foram contabilizados como 3% dos custos do projeto, e os custos gerais do 

negócio foram contabilizados como 5% dos custos do projeto. Como um todo, AU$1.127 foram gastos no 

projeto em custos administrativos. 

Na secção de output do projeto, também foram registados os custos de descarte e os benefícios da reutilização 

e reciclagem. Durante o último dia do projeto, seis cargas de lixo foram descartadas em aterros sanitários locais. 

A taxa de aterro sanitário foi de AU$37,6 por tonelada. A carga média do camião de 8 toneladas foi de 7 

toneladas, perfazendo um custo total de descarte de AU$1.578.  

Finalmente, os benefícios financeiros detalhados foram organizados e registados. Foi registado um benefício 

total de AU$11.509.  

Para resumir os custos do projeto para o estudo empírico selecionado, são computados os custos de input e os 

custos de output e a diferença entre eles. Os resultados são mostrados na Tabela 3. 
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Custos estimados do projeto de demolição e desconstrução mecânica  

Em vez da técnica que o empreiteiro adotou, outras técnicas de demolição também poderiam ser usadas. Em 

particular, os custos de um projeto de demolição convencional e de um projeto de desconstrução poderiam 

fornecer referências heurísticas às técnicas de demolição atuais. Com a assistência de empreiteiros de 

demolição experientes, são feitas estimativas dos custos do projeto de acordo com as duas técnicas. Todos os 

parâmetros nas estimativas são do estudo empírico, incluindo informações sobre o local, tipo e tamanho da 

habitação do empreiteiro. 

No projeto de desconstrução virtual, as características e fontes de custos do projeto são listadas da seguinte 

forma: não existem instalações mecânicas, o edifício é completamente desmontado à mão; mais estimativas e 

uso de ferramentas são feitos; mais tempo para completar, portanto mais custos de mão-de-obra; mais um 

camião necessário para transportar materiais; todo o processo leva cinco trabalhadores e sete dias para ser 

realizado, o que totaliza 266 horas/homem. Os benefícios financeiros da recuperação de materiais de 

construção são maiores do que os da demolição híbrida. Por exemplo, os painéis meteorológicos e pavimentos 

recuperados na demolição são avaliados em AU$8.460 e AU$518 respetivamente, em comparação com 

AU$7.140 e AU$410 na demolição híbrida. As razões detalhadas incluem a maior qualidade dos materiais 

desmontados e menos descartes devido a pequenas dimensões ou aplicações inutilizáveis.  

Pelo contrário, o projeto de demolição virtual convencional tem as seguintes características: mínimo trabalho 

manual envolvido; mais escavadoras e mais camiões necessários; empreiteiro assumido como sendo uma 

empresa relativamente maior para possuir o equipamento necessário; os trabalhadores são pagos a uma taxa 

mais elevada; pouco salvamento está disponível, aproximadamente 10% em média dos projetos de demolição 

desconstrutiva e híbrida; todo o processo leva dois dias a realizar, ou seja, 56 horas/homem. O maior elemento 

de gasto do custo de produção do projeto é o custo de descarte. No total 140 toneladas de resíduos são enviadas 

para aterros sanitários. Como a taxa de aterro sanitário é de AU$37,6/tonelada, o custo total de disposição é 

de AU$5, 260. A discriminação do custo do caso de demolição por mecânica e desconstrução é estimada em 

detalhe, de maneira que é idêntica aos dados recolhidos na demolição real.  

Os dados estimados estão listados no Quadro 3, em contraste com os custos registados no projeto de demolição 

híbrida. 

Comparações de custos de técnicas de demolição  

Os custos de input e output (benefícios) do projeto de demolição empírica sob várias técnicas são quantificados 

nas secções anteriores. Calcula-se que os custos para o projeto são de AU$9.225, AU$4.114 e AU$4.160, nos 

três cenários de demolição mecânica (convencional), demolição híbrida e desconstrução, respetivamente. A 

demolição mecânica é aparentemente a técnica mais cara no estudo empírico. Os seus custos são 

aproximadamente AU$13.000 a mais do que os custos dos outros dois cenários. A desconstrução é a técnica de 

demolição mais económica. No entanto, a sua superioridade sobre a técnica de demolição híbrida não é grande 

e acarreta encargos adicionais de maior duração, complexidade e risco do projeto. Apesar da desconstrução ter 

o melhor desempenho a nível de custos globais do projeto, tem também os custos de inputs mais elevados do 

projeto. Por outro lado, tem os maiores benefícios de output do projeto.  

Por outro lado, a demolição mecânica tem os menores custos de input do projeto e os menores benefícios de 

output. A demolição híbrida tem os custos de input e os benefícios de output entre as outras duas técnicas. 

Para os custos de entrada do projeto, a mão-de-obra é o fator determinante. A demolição mecânica tem um 

custo de mão-de-obra de 33% dos seus custos de input, a demolição híbrida de 50%, e a desconstrução de 71%. 

Este resultado está subjacente ao facto de os salários da mão-de-obra ultrapassarem largamente os custos 
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operacionais dos equipamentos num país mecanizado, como a Austrália. Em comparação com os custos de 

mão-de-obra, os custos administrativos e os custos de fábrica são relativamente baixos e menos influentes. 

Para os custos de produção, os benefícios da reutilização e reciclagem de materiais de construção são os mais 

influentes. Na desconstrução, os benefícios da reutilização e reciclagem são 29,3 vezes maiores do que os custos 

de eliminação. Estes rácios em demolição híbrida e demolição mecânica são de 7,3 e 0,26, respetivamente. Este 

facto revela que a deposição de resíduos de demolição em aterros sanitários não só é menos ecológica como 

também menos económica, devido às elevadas taxas de deposição em aterro e ao desconhecimento do elevado 

valor financeiro incorporado nos resíduos de demolição. Sem qualquer dúvida, a desconstrução é considerada 

o método de demolição mais amigo do ambiente atualmente disponível. No entanto, os dados obtidos com o 

estudo empírico implicam várias barreiras económicas que impedem a indústria da construção de adotar 

largamente este método.  

Embora o lucro total da desconstrução no estudo de caso seja o maior entre as três técnicas de demolição, a 

duração do seu projeto é a mais longa. Para calcular um lucro diário do projeto de demolição utilizando três 

métodos, a demolição é de AU$594,3/dia, enquanto que os métodos de demolição híbridos são de 

AU$1.028,5/dia. Para um empreiteiro de demolição, o lucro a curto prazo é certamente mais preferível. A longa 

duração dos projetos de desconstrução compromete a sua rentabilidade. Da mesma forma, a desconstrução 

impõe um investimento inicial relativamente elevado para um empreiteiro. O forte envolvimento de mão-de-

obra no trabalho manual causa altos custos salariais e, portanto, altos custos de input. Estes custos têm um 

elevado elemento de risco para os empreiteiros, especialmente para aqueles que são de pequena ou média 

dimensão. Um investimento relativamente mais baixo encoraja os empreiteiros a implementar a demolição 

mecânica ou a demolição híbrida. No projeto empírico, a demolição de edifícios utilizando a demolição tem os 

maiores benefícios para a reutilização e reciclagem de materiais. Por outro lado, o facto de os materiais de 

construção serem desmontados e estarem prontos para reutilização não garante por si só uma reutilização e 

reciclagem práticas. A venda dos materiais produzidos requer um mercado maduro, exigências estáveis e 

sistemas de qualificação integral. A falta destes critérios leva à incerteza quando os empreiteiros tentam 

comercializar materiais de construção demolidos. Em alguns casos, os materiais podem precisar de ser 

reprocessados antes de poderem ser vendidos. Na pior das hipóteses, os materiais de construção 

excessivamente armazenados só podem ser depositados em aterros. Estes riscos podem causar uma perda 

financeira para um contrato de demolição, portanto os empreiteiros seriam dissuadidos de usar a 

desconstrução como uma técnica de demolição prática. Os longos períodos de armazenamento do inventário 

também devem ser tratados como um custo, embora isto seja frequentemente negligenciado. 

18.6.1. ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS DA REUTILIZAÇÃO DE MATERIAL RCD  
Quadro conceptual para calcular o potencial de reciclagem com base nos resíduos de demolição e tipo de 

estrutura do edifício (RP é potencial de reciclagem). 

A demolição seletiva não reduz a quantidade total de resíduos gerados, mas permite a recuperação das frações 

para uma reciclagem de alta qualidade. Muitas vezes os benefícios são altamente específicos a cada caso devido 

a necessidades adicionais de processamento, tais como energia, ou impactos ambientais da manutenção e 

reabilitação necessárias. A separação em frações homogéneas deve ser cuidadosamente adotada no processo 

de demolição para favorecer a reutilização/reciclagem da maior fração possível de resíduos C&D.  
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Existem três tipos principais de agregados obtidos de RCD: agregado de betão reciclado (RCA), composto por 

partículas de betão triturado, agregado de alvenaria reciclado (RMA) composto por partículas de cerâmica 

triturada e agregado misto reciclado (MRA) composto por uma mistura dos diferentes materiais de RCD.  

Os agregados reciclados podem sofrer várias utilizações, dependendo da sua qualidade. Os de baixa qualidade 

são utilizados para preenchimento ambiental e reabilitação de pedreiras e aterros sanitários esgotados; os de 

qualidade média podem ser utilizados para algumas partes da construção de estradas, aeroportos e portos, e 

agregados de qualidade superior são utilizados na produção de betão e argamassa e na construção de estradas. 

As RCA são a RA de maior qualidade, sendo que vários países e a UE (EN-12620, 2002) desenvolveram 

especificações que incluem a sua definição e estudaram amplamente as suas aplicações para a construção de 

estradas, fabrico de argamassas e betão e construção de estruturas com betão reciclado. 

Por outro lado, os agregados mistos reciclados têm um nível de desenvolvimento inferior ao da RCA e ainda não 

são reconhecidos como material de construção em vários países, como a Espanha. 

Agregado reciclado misto (MRA): Têm sido desenvolvidos alguns estudos sobre a aplicação do ARM na 

construção de estradas nos últimos anos. Foi realizado um troço experimental de estrada em Málaga, Espanha 

em 2012 (e o estudo concluiu que a RMA pode ser utilizada na execução de camadas de base de estradas como 

materiais tratados com cimento numa quantidade de 3% por massa seca. Del Rey et al. (2016) desenvolveram 

um estudo de laboratório de ARM tratado com cimento numa fração de tamanho 0/8 mm para sondar o uso 

como camadas de base para baixo tráfego, obtendo resultados positivos. Outros estudos têm analisado as 

propriedades do ARM em diferentes aplicações, tais como a análise dos parâmetros funcionais e estruturais de 

uma estrada pavimentada construída com agregados mistos reciclados (Tavira et al., 2018) ou a análise das 

propriedades físicas e comportamentos mecânicos mais importantes do ARM em aplicações geotécnicas e 

construção de estradas não pavimentadas (Cardoso et al., 2016). 

Em termos gerais, em edifícios convencionais, a reutilização/reciclagem de resíduos de construção e demolição 

em fim de vida reduz um pouco os impactos globais do ciclo de vida dos edifícios avaliados e reduz em maior 

medida os impactos na fase de pré-uso para o transporte e fabricação de materiais de construção. 

Vários estudos demonstraram que a utilização de AR de RCD como substituição de NA reduziu o impacto 

ambiental das emissões geradas durante a fabricação de betão e argamassas de alvenaria. Da mesma forma, 
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foram analisados troços de estradas alternativas utilizando diferentes resíduos, como resíduos de betão 

britado, e os resultados mostraram uma redução do impacto devido ao uso de AR em vez de NA. 

Coelho e De Brito (2012) comparam os impactos ambientais de um edifício típico português considerando 

diferentes cenários de fase dos materiais de construção e de fase de fim de vida útil. Os seus resultados 

mostram uma redução relevante dos impactos na fase de materiais, quando se passa do cenário 1 (sem 

reciclagem) para o cenário 5, que assume uma fração de 95% de reciclagem/reutilização de materiais residuais 

e a sua utilização em novas construções. No cenário 5, em comparação com o cenário 1, a contribuição para as 

mudanças climáticas diminui 77%, a toxicidade dos metais pesados diminui 88% e o smog de verão diminui 

81%. 

A maior redução de emissões de GEE resulta em cenários que assumem a reciclagem máxima de materiais 

recuperados, enquanto que a maior redução no uso de energia ocorre no cenário de reutilização máxima. A 

madeira e o aço entre os materiais recuperados contribuíram para a maior parte das reduções no uso de energia 

e nas emissões de GEE. No entanto, para a madeira, as maiores reduções são observadas na sua reciclagem, em 

comparação com a sua reutilização. Os autores também avaliam os potenciais benefícios económicos dos 

materiais recuperados e descobrem para a maioria deles que o seu valor total de revenda é metade do custo 

total de aquisição de novos materiais. Os benefícios ambientais e económicos da reutilização/reciclagem dos 

materiais recuperados dependem da forma como o processo de desconstrução é realizado (por exemplo, com 

maiores ou menores impactos), das distâncias de transporte e da presença de um mercado de revenda de 

materiais recuperados. 

Especificamente, um produto reutilizado deve ter resistência ao fogo, durabilidade, propriedades de isolamento 

e estrutura de suporte semelhantes às de um produto fabricado com matéria-prima convencional (Boverket, 

2010). Abaixo estão exemplos de materiais que podem ter valor comercial e que podem ser ambientalmente 

preferíveis à reutilização. 

● Portas e janelas (Ljunggren Söderman et al., 2011) 

● Vigas de madeira e treliças (Estádio de Estocolmo, 2006)(Lennon, 2005) 

● Tijolo (Ljunggren Söderman et al., 2011) (Lennon, 2005) 

● Telhas de betão ou argila (Estádio de Estocolmo, 2006) 

● Artigos sanitários tais como lavatórios e WC (Ljunggren Söderman et al., 2011) 

● Parquet e outros tipos de soalhos de madeira (Stockholm stad, 2006)(Lennon, 2005) 

● Material de pedra como ardósia, discos de mármore e parapeitos de janela (Estádio de Estocolmo, 

2006) 

● Interior como armários, armários de cozinha e prateleiras (Estádio de Estocolmo, 2006) 

O objetivo da demolição é concentrar-se na reutilização de materiais de madeira, daí o destaque para a madeira. 

Quando os materiais de madeira são removidos de forma seletiva, podem ser reutilizados. A carpintaria de 

madeira permanente pode ser reutilizada. A madeira de construção, como vigas e cimbres de madeira, pode 

ser reutilizada depois de os pregos terem sido removidos. A madeira contaminada por parasitas, bolor ou 

podridão não pode ser reutilizada. Se os materiais de madeira não forem reutilizados, podem ser reciclados ou 

utilizados para a recuperação de energia. 

Devido ao grande número de tijolos no edifício, estes são especificamente destacados. Uma empresa 

dinamarquesa, Gamle Mursten, tem uma instalação de limpeza de tijolos. A empresa é estritamente 

comercializada sem o apoio financeiro do governo. A empresa coopera com arquitetos na fase de design de 

projetos de novos edifícios. Os arquitetos valorizam as características estéticas e o valor histórico dos tijolos 

reutilizados.  

O modelo top-down consiste na demolição convencional e seletiva e é apresentado abaixo 
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Por exemplo, quando a madeira é retirada do edifício, é reutilizada e não incinerada para produzir energia 

térmica e elétrica. Assim, a produção alternativa de energia térmica e elétrica é incluída. 

A "Fabricação de produtos a partir de matéria-prima" é incluída para fazer uma expansão do sistema. Os 

produtos reutilizados são comparados a produtos fabricados a partir de matéria-prima convencional. Os 

aspetos que são avaliados são as emissões evitadas, o consumo de energia e o uso de recursos. Nota: a matéria-

prima convencional pode ser uma mistura de material reciclado e matéria-prima virgem, dependendo do 

produto que é fabricado. 

Na demolição seletiva, os materiais de construção e demolição podem ser reutilizados. A produção de novos 

materiais de construção e demolição não é então necessária e os impactos ambientais que a nova produção 

implica são evitados. Além disso, conclui-se que, ao subir na hierarquia de resíduos da UE, se obtém um ganho 

ambiental. É preferível, do ponto de vista ambiental, reutilizar os materiais de construção em comparação com 

a reciclagem de materiais, a recuperação de energia e a deposição em aterro. 

De uma perspetiva ambiental, é benéfico reutilizar materiais de construção e demolição, como demonstrado 

neste estudo. No entanto, subsiste outra questão; a reutilização de materiais de construção e demolição irá 

ocorrer? É importante centrarmo-nos na construção e nos intervenientes na construção devido à sua influência 

sobre a indústria. 

Os aspetos económicos da demolição podem ser brevemente discutidos. Pode-se supor que a demolição 

seletiva é mais cara do que a demolição convencional. Presumivelmente, são necessárias mais horas de trabalho 

para demolir seletivamente, o que é mais caro. Pode-se argumentar que o custo adicional da demolição seletiva 

será coberto quando os materiais reutilizados forem vendidos novamente. As políticas legislativas e económicas 

do governo são significativas para implementar a reutilização de materiais de construção e construção. A 

viabilidade da demolição seletiva variará consideravelmente com as condições locais, resultando em projetos 

viáveis ou não viáveis. Geralmente, as condições locais que mais afetam a viabilidade económica da 

demolição são o custo da mão-de-obra, o valor da taxa de inclinação e os preços de mercado para a venda 

dos materiais recuperados. 
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18.7. Caso de estudo: Reutilização de tijolos  

A reutilização de tijolos velhos em fachadas de edifícios em vez de novos cria um valor arquitetónico e tem 

suscitado interesse na Dinamarca. Os tijolos são cuidadosamente desmontados de edifícios antigos, separados 

e limpos - a argamassa é removida. A desmontagem e os processos de limpeza são de mão-de-obra intensiva e 

aumentam o custo dos tijolos em comparação com os novos. Tecnicamente, os tijolos renovados cumprem os 

requisitos de reutilização e são comercializados e patenteados pela Gamle Mursten. Com o apoio da Agência 

de Proteção Ambiental dinamarquesa, foi desenvolvido um conceito de economia circular para a 

comercialização de tijolos reutilizáveis (Danish EPA, 2018). 

Na Dinamarca foi criado um mercado para tijolos velhos com um potencial de 30 milhões de tijolos por ano, o 

que corresponde a cerca de 10% da produção total de tijolos. Contudo, existem desafios: muitas vezes, por 

exemplo, pode haver apenas pequenos lotes de tijolos disponíveis de um edifício a ser demolido, pode haver 

uma variação significativa na qualidade técnica dos tijolos, ou uma necessidade de melhor cooperação entre 

empreiteiros/desmanteladores e recicladores de demolição. 

Os impactos ambientais relacionados com a reutilização de tijolos e a reciclagem de tijolos triturados foram 

comparados numa análise do ciclo de vida. Os resultados indicam que a reutilização contribui claramente para 

a redução dos impactos, tanto do ponto de vista ambiental como económico. Tanto a utilização de energia 

como de material virgem são evitadas quando os tijolos são reutilizados. 

A reutilização de tijolos economiza quantidades significativas de CO2, a economia estimada em emissões de 

gases de efeito estufa é em média cerca de 0,5 kg de CO2-eq por tijolo (EACI, 2014). 

Os tijolos recuperados também são comuns em outros países. Na Bélgica, por exemplo, na sua maioria, os tijolos 

de face inteira cozidos com uma base de cal ou outra argamassa macia, geralmente utilizados antes dos anos 

50, são reutilizados porque podem ser facilmente limpos e têm um valor elevado. Os tijolos recuperados são 

mais frequentemente utilizados por razões estéticas e normalmente não fazem parte da estrutura de suporte 

de carga. 

 

18.8. ABORDAGEM PRÁTICA 

Vídeo 

18.9. AVALIAÇÃO  

1) Que método de demolição permite aos empreiteiros reutilizar ou reciclar os materiais do edifício. 
A. Demolição tradicional/mecânica. 
B. Desconstrução seletiva de demolição. 
C. Demolição parcial. 
 

2) O principal objetivo da Demolição Seletiva é: 
A. facilitar a recuperação de materiais de construção e demolição (C&D) para reutilização/reciclagem 

benéfica. 
B. minimizar a carga sobre os aterros municipais e áreas de enchimento público, reduzindo a geração 

global de resíduos e, assim, beneficiar o meio ambiente. 
C. Facilitar a destruição do edifício em tempo bastante rápido e com baixo custo. 

 
3) Qual é o fator mais importante a considerar no processo de escolha entre demolição convencional 

ou seletiva de um edifício? 
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A. Fator ambiental, incluindo a redução do fluxo de RCD, poupança de espaço em aterro, poupança 
de recursos naturais e de energia. 

B. Fator Social incluindo a criação de novos empregos. 
C. Fator económico, incluindo benefícios financeiros a serem gerados ao permitir que os materiais 

de construção desmantelados se tornem produtos secundários. 
 

4) A fase de avaliação do edifício no processo de Demolição Seletiva inclui o estudo de  
de:  
A. Levantamentos topográficos e estruturais de edifícios. 
B. Levantamento Topográfico e Pré-Demolição de Edifícios. 
C. Levantamento dos edifícios. 

 
5) O objetivo principal de um Plano de Demolição é: 

A. Examinar as diferentes características de um edifício, tais como os materiais, uso do edifício, 
método de construção, condição, condições de drenagem, condições de tráfego, códigos de 
construção e comunidades vizinhas. 

B. Conduzir uma avaliação prévia à construção, analisando as condições locais, regulamentos, 
mercados e oportunidades para maximizar as economias de escala. 

C. Garantir que a sequência de operações a serem seguidas seja pré-determinada e documentada. 
 

6) O custo total do projeto de demolição de um edifício pode ser definido através da seguinte fórmula: 
A. C_project = C_input + C_output 
B. C_project= C_input + C_output + C_admin 
C. C_project= C_admin + C_labour + C_plant 
 

7) As classes de custo de output do projeto são definidas como: 
A. Qualquer benefício financeiro feito com a sucata de materiais recicláveis ou com a revenda de 

materiais em segunda mão. 
B. custos de eliminação de resíduos de demolição que não são adequados para reciclagem. 
C. custos de eliminação de resíduos e ganhos com a venda de materiais de construção reutilizáveis e 

recicláveis. 

 
8) A decisão de recuperar um elemento é influenciada por 

A. Rotinas de desmontagem que dependem do tipo, acessibilidade e número de ligações que um 
elemento do edifício tem com outros elementos. 
B. A procura económica não é crucial para a decisão. 
C. O elemento pode eventualmente ser novamente integrado num novo edifício. 

 
9) Os agregados reciclados consistem num dos materiais utilizados para a demolição seletiva: 

A. O agregado de concreto reciclado é utilizado para a construção de estradas, argamassa e 
fabricação de betão e betão reciclado. 
B. O agregado misto reciclado não é recomendado para a construção de estradas. 
C. Os agregados reciclados de baixa qualidade são utilizados para o preenchimento do solo e a 
reabilitação de pedreiras e aterros sanitários. 

 
10) Na demolição seletiva... 

A. É preferível, do ponto de vista ambiental, reutilizar os materiais de construção. 
B. É preferível, do ponto de vista ambiental, reciclar material. 
C. É preferível, do ponto de vista ambiental, conseguir a recuperação de energia dos materiais. 
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Módulo 4. ACV de Materiais de construção e sustentabilidade ambiental  

19. Definição e Objetivos do Módulo:  

O principal objetivo do módulo 4 é fornecer um conhecimento básico da metodologia de Avaliação do Ciclo de 

Vida (ACV) e orientar os participantes na realização de um estudo básico da ACV e na análise dos resultados 

obtidos. Ao longo do módulo, será feita uma descrição geral da ACV do ponto de vista metodológico e normativo 

e com referência às orientações do Sistema Internacional de Dados de Referência do Ciclo de Vida da Comissão 

Europeia. Além disso, serão ilustrados casos de estudo da ACV, analisando os problemas que podem ser 

encontrados durante a aplicação da metodologia e as possíveis soluções. 

Em particular, após uma visão inicial sobre conceitos, padrões e diretrizes, e sobre o posicionamento das 

diferentes ferramentas de avaliação económica, o curso debruçar-se-á especificamente na aplicação a produtos 

e tecnologias em vários setores, abordando aspetos técnicos como a recuperação de dados para diferentes 

categorias de custos e interpretação de resultados. O curso será concluído com um exame aprofundado da 

monetização e discussão do papel do Custo do Ciclo de Vida Ambiental nas avaliações de sustentabilidade com 

uma abordagem focada no ciclo de vida. 

20. Tabela de Unidades de Aprendizagem:  

O Módulo 4 é composto por 4 Unidades de Aprendizagem, a saber: 

Módulo 4: ACV de materiais de construção e sustentabilidade ambiental 
Duração total:12 horas 
Horas de contacto: 7.5 horas 
Horas de prática: 0 horas 
Horas de estudo independente: 2.5 horas 
Horas de avaliação: 2 horas 

Unidades de Aprendizagem: Módulo 4 

a) Unidade 1: Danos ambientais associados à não recuperação de RCD 
b) Unidade 2: Objetivos e estratégias para um local de construção com baixo impacto ambiental 
c) Unidade 3: Considerações económicas e sociais que devem ser feitas para a seleção de produtos sustentáveis 
d) Unidade 4: Seleção de materiais através do método ACV 

Distribuição das Unidades de Aprendizagem: 
Unidade 1: Danos 
ambientais associados à 
não recuperação de RCD 

 
Horas de contacto: 2,5 
horas 
Horas de prática: 0 horas 
Horas de estudo 
independente: 0 horas 
Horas de avaliação: 0,5 
horas 

Unidade 2: Objetivos e 
estratégias para um local de 
construção com baixo 
impacto ambiental 
 
Horas de contacto:2,5 horas 
Horas de prática: 0 horas 
Horas de estudo 
independente: 0 horas 
Horas de avaliação: 0,5 horas 

Unidade 3: Considerações 
económicas e sociais que devem 
ser feitas para a seleção de 
produtos sustentáveis 
 
Horas de contacto:2,5 horas 
Horas de prática: 0 horas 
Horas de estudo independente: 0 
horas 
Horas de avaliação: 0,5 horas 

Unidade 4: Seleção de 
materiais através do 
método ACV 
 
Horas de contacto: 0 horas 
Horas de prática: 0 horas 
Horas de estudo 
independente: 2,5 horas 
Horas de avaliação: 0,5 horas 

21. Danos ambientais associados à não recuperação de RCD  

Descrição Geral 
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Nesta unidade, os formandos abordarão alguns temas a fim de adquirir conhecimentos sobre as principais 
características e etapas da avaliação do impacto do ciclo de vida. Os formandos ganharão conhecimentos básicos para 
compreender que aspetos ambientais são analisados e medidos dentro de uma ACV e que danos ambientais podem 
ocorrer e falhas na recuperação de materiais de RCD na ausência de uma boa avaliação. 

Resultados da aprendizagem 

Após a conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve ter: 

 
Conhecimento 

Bom conhecimento dos aspetos ambientais que são avaliados dentro de uma ACV 

Bom conhecimento dos danos que podem ocorrer na ausência de uma boa ACV 

Bons conhecimentos para poder fazer uma ACV correta 

 
Capacidades 

Capacidade de avaliar corretamente todos os aspetos ambientais 

Capacidade de aplicar as técnicas e fazer avaliações corretas para fazer uma boa ACV 

Competências Melhoria das competências técnicas de modo a identificar e quantificar os impactos 
ambientais 

Melhoria das competências técnicas na avaliação dos danos ambientais 

Ministração da Unidade e Avaliação 

A unidade será lecionada através de: 
□ Discussões 
□ Prática 
□ Aulas 
□ etc... 

A unidade será avaliada através: 
□ Exame  
□ Exame oral / exercícios 
□ Projeto 
□ Exercícios escritos / teste  

21.1. Introdução  
O método LCA é um procedimento padronizado para registar, quantificar e avaliar o dano ambiental associado 

a um produto, procedimento ou serviço dentro de um contexto preciso, que deve ser definido de antemão. 

Este estudo pode ser entendido como "integral", pois também considera todas as etapas anteriores e 

posteriores ao procedimento em consideração. A estrutura da ACV é descrita em DIN/ISO 14040 (e seguintes). 

Em primeiro lugar, é necessário definir o objetivo e a amplitude da investigação; em seguida, a chamada "análise 

de inventário" deve ser construída: nesta etapa, os fluxos de material e energia das diferentes etapas do 

procedimento em consideração são anotados (de acordo com regras precisas) em relação a uma quantidade de 

benefício (unidade de benefício). Numa terceira etapa, após completar todos os balanços, é possível iniciar a 

avaliação de impacto ambiental: esta estimativa serve para identificar e quantificar os potenciais efeitos 

ambientais dos sistemas analisados e fornece informações essenciais para as interpretações subsequentes, que 

são realizadas na quarta etapa. Neste ponto, os resultados dos balanços de massa e energia e a avaliação de 

risco são resumidos, discutidos e avaliados em relação ao objetivo previamente estabelecido. A fim de obter 

respostas à questão inicialmente colocada, outras contribuições (recomendações sobre como proceder ou 

outras decisões) também podem ser consideradas, que vão além do puro resultado alcançado. O mesmo se 

aplica a elementos subjetivos como princípios morais, viabilidade técnica, assim como aspetos sociopolíticos e 

económicos. 

Portanto, o método científico de análise do ciclo de vida (ACV) permite quantificar os danos ambientais 

causados por produtos, procedimentos ou serviços. É usado para comparar os efeitos ambientais de dois ou 

mais produtos, grupos de produtos, sistemas, procedimentos ou comportamentos diferentes, ajuda a 

identificar fraquezas e a melhorar as propriedades ambientais dos produtos, a comparar diferentes modos de 

comportamento, e fornece a lógica por detrás de uma série de recomendações que normalmente são feitas. 

Originalmente, a ferramenta LCA foi desenvolvida com o objetivo de determinar a vida útil máxima de um 

produto. 



 
 

143 
 

21.2. Abordagem teórica  

21.2.1. Life Cycle Thinking e Life Cycle Management (LCM)  

Pode-se dizer que a avaliação do ciclo de vida é uma metodologia em constante evolução, cujas áreas de 
aplicabilidade estão em constante expansão, graças sobretudo às atividades das organizações nacionais e 
internacionais que promovem a sua divulgação, disponibilizando uma quantidade cada vez maior de dados e 
impulsionando a inovação de produtos numa direção mais ambiental. Daí emerge a crescente importância que a 
consideração do ciclo de vida assume, de modo a envolver toda a estrutura da empresa, definindo uma forma de 
pensar e agir "de acordo com o ciclo de vida", Life Cycle Thinking. 
Este princípio, juntamente com o ambiente competitivo que emergiu nas últimas décadas, levou ao surgimento de 
uma nova estratégia de gestão de custos relacionados com a produção de bens e serviços, completamente orientada 
para o ciclo de vida, Life Cycle Management (LCM), que deve orientar o processo de tomada de decisão em todas as 
fases do mesmo. Não se trata de uma metodologia independente, mas do conjunto de ferramentas descritas até 
agora, tipicamente baseadas no ciclo de vida de um produto, que são integradas entre si e utilizadas para avaliar as 
consequências associadas a cada decisão em qualquer fase do ciclo de vida. 
Esta é uma nova forma de conceber o produto, na qual cada escolha é ponderada através do custo do ciclo de vida e 
técnicas de avaliação do ciclo de vida, a fim de avaliar as consequências em termos económicos e ambientais. De 
facto, a aplicação simultânea de Custo do Ciclo de Vida (CCV) e da Avaliação do Custo de Vida (ACV) pode por vezes 
levar a situações de trade-off que precisam de ser cuidadosamente analisadas. 
Nestes casos, o foco no aspeto económico pode levar a consequências perigosas no impacto ambiental do produto, 
enquanto, inversamente, a busca de políticas verdes e a exploração de recursos limpos pode levar a aumentos 
importantes no nível de custos incorridos. Para isso, foram desenvolvidos diferentes modelos para a integração das 
duas técnicas, embora o custo do ciclo de vida não seja uma metodologia padronizada, ao contrário da avaliação do 
ciclo de vida2. 
Daí surge uma metodologia que permite analisar as consequências económicas, ambientais e sociais de cada opção 
de gestão, cujos benefícios estão em grande parte ainda por descobrir, dada a evolução contínua e a grande difusão 
esperada no futuro próximo. 
 

21.2.2. Princípios metodológicos e características básicas do método.  
A ideia básica do método de Avaliação do Ciclo de Vida é registar todos os fluxos de material e energia associados a 

um produto, processo ou serviço. Toda a vida útil de um composto ou sistema é considerada "do berço à sepultura". 

Isto significa que não só os efeitos ambientais ao nível da instalação de produção são tidos em conta, mas todo o 

processo que conduz a um produto, desde a obtenção de matérias-primas, passando pelo uso e consumo, até à sua 

eliminação. Esta abordagem extensiva é muito importante porque, se considerarmos um panorama demasiado 

estreito, podemos chegar a conclusões distorcidas quanto às vantagens ou desvantagens; desta forma, é possível levar 

a otimização ao verdadeiro mínimo científico do objeto da investigação. Este pensamento é ilustrado (no contexto 

das reações químicas) pelo gráfico seguinte e a sua explicação.  

 
2 Duas soluções combinadas são representadas pela PTLaser e a TCAce. A primeira baseia-se na definição de relações não lineares 
em qualquer fase do ciclo de vida e avalia diferentes alternativas através da realização de análises de sensibilidade e simulações de 
Monte Carlo. A segunda, por outro lado, ao identificar diferentes categorias de custos, diretos, indiretos, contingentes, intangíveis e 
externos, considera tanto o impacto económico quanto o ambiental das escolhas feitas. Para mais detalhes, consultar: Norris G. A., 
Integrating Life Cycle Cost Analysis and LCA, in The International Journal of Life Cycle Assessment, Vol. 6, Número 2, março de 2001. 
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Figura 14: Danos ambientais de uma reação com/sem otimização 

O impacto ambiental de uma reação está resumido na coluna 1. Se o processo for considerado na sua totalidade 

(incluindo as etapas de produção de reagentes, materiais auxiliares e energia) e o solvente for substituído na 

fase de planeamento da reação (por exemplo, devido aos danos que causa ao ambiente), então a condição 

descrita na coluna 2 pode ser alcançada. Ao otimizar todas as áreas possíveis, o mínimo científico desta reação 

é alcançado (coluna 3) e uma redução adicional dos seus efeitos nocivos não pode ser realizada de nenhuma 

outra forma. Para atingir um nível ainda mais baixo (coluna 4), é necessário modificar a reação nas suas raízes: 

o uso de um catalisador ou a substituição de um dos reagentes iniciais podem ser duas alternativas válidas a 

este respeito. Devido à sua complexidade, os danos ambientais de uma reação devem ser sempre verificados 

após a sua otimização, pois também é possível encontrar um aumento dos danos ambientais (coluna 5). 

 

21.2.3. Metodologia da Avaliação do Ciclo de Vida  

Os passos do método de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) 
A norma de referência no campo da ACV é a série ISO (UNI EN) 14040 (2006) desenvolvida pelo Comité Técnico 

ISO/TC 207 "Gestão Ambiental" SC 5 "Avaliação do ciclo de vida". As normas visam sistematizar o processo de 

avaliação dos efeitos que um produto pode ter sobre o ambiente ao longo do seu ciclo de vida. Em particular, 

a série ISO 14040 fornece uma estrutura geral das práticas, aplicações e limitações da ACV e descreve, através 

de um procedimento passo a passo, os requisitos e diretrizes para a preparação, gestão e revisão crítica de uma 

ACV. 

A ISO 14040 padroniza a metodologia da ACV, dividindo-a em quatro etapas principais: 

1. Definição de objetivos e abrangência da avaliação. 
2. Análise de inventário - compilação de um inventário completo dos fluxos de inputs (materiais, energia, 

recursos naturais) e fluxos de output (emissões para o ar, água e solo, resíduos) que são relevantes 
para o sistema definido. 

3. Avaliação do impacto do ciclo de vida - avaliação dos potenciais impactos ambientais diretos e 
indiretos associados a estas entradas e saídas e da sua importância. 

4. Interpretação e análise de melhorias - análise dos resultados das duas fases anteriores e definição de 
possíveis linhas de ação. 

Impacto 

Ambiental 

Etapas de otimização 
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Figura 17: Diagrama resumo da metodologia da ACV (ISO 14040, 2006). 

 

Definição do objetivo e âmbito do estudo 
A primeira etapa de um estudo de Análise do Ciclo de Vida é declarar os objetivos e a lógica do estudo e definir 
o objeto de análise e os limites do sistema. 
O objetivo de uma ACV deve indicar sem ambiguidades as razões pelas quais o estudo está a ser realizado, qual 
será a aplicação pretendida dos seus resultados e o público a que se destina. A definição do âmbito deve 
descrever o sistema em estudo e listar as categorias de dados a serem consideradas no estudo. Esta definição 
deve ser feita com cuidado para garantir que a amplitude, profundidade e detalhe do estudo sejam compatíveis 
com o objetivo que foi estabelecido. 
Como a ACV é uma técnica iterativa, às vezes pode ser necessário alterar o âmbito devido a informações 
adicionais recolhidas no decorrer do trabalho, a fim de cumprir o objetivo original do estudo. 
É claro que esta primeira fase delineia significativamente as linhas da análise e pode levar a mudanças 
significativas nos resultados. 
Esta metodologia é geralmente utilizada com o objetivo de comparar o desempenho ambiental de dois 
produtos alternativos ou com o objetivo de identificar possíveis melhorias ao longo do ciclo de vida de um 
produto. De facto, aqueles que utilizam a técnica de ACV no campo da construção são, por um lado, os 
responsáveis pelo projeto que, ao comparar os impactos ambientais dos produtos alternativos, podem obter 
informações para apoiar as decisões de design e avaliar a eco-compatibilidade real e, por outro lado, as 
empresas que, ao identificar as fases que têm maior impacto, podem melhorar o produto do ponto de vista 
eco-eficiente e eco-compatível. 
Os resultados de uma ACV podem ter diferentes funções, dependendo do objetivo previamente identificado: 
se os objetivos da análise são "internos" à empresa, os resultados do estudo são utilizados para identificar a 
alternativa ambientalmente preferível ou para melhorar o desempenho ambiental do produto; se, por outro 
lado, os objetivos são "externos" à empresa, os resultados podem ser utilizados para elaborar um Relatório 
Ambiental e como suporte para a aquisição de certificações ambientais específicas, tais como o Rótulo Ecológico 
e as Declarações Ambientais de Produto (DAP). 
Para entender como os limites do sistema são escolhidos na metodologia da ACV, é útil consultar as definições 
de sistema de produto e unidade de processo fornecidas pela ISO 14040. 
Um sistema de produto é um conjunto de unidades de processo interligadas por fluxos de produtos 
intermediários representando uma ou mais funções definidas, onde o termo função denota uma característica 
de desempenho do sistema. A descrição de um sistema de produto inclui unidades de processo, fluxos 
elementares e fluxos de produto através dos limites do sistema, assim como fluxos intermediários dentro do 
sistema. 
As unidades de processo acima mencionadas são a menor parte de um sistema de produto para o qual foram 
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recolhidos dados durante a Avaliação do Ciclo de Vida. Encontram-se ligadas umas às outras por fluxos de 
produtos intermediários (materiais básicos, produtos semiacabados) e/ou resíduos a serem tratados e estão 
ligadas a outros sistemas de produtos e ao meio ambiente por fluxos elementares de inputs (matérias-primas, 
energia) e de outputs (radiação, emissões para o ar, água, solo). 
A subdivisão de um sistema de produtos em unidades de processo facilita a identificação das entidades que 
entram e saem dele. A sua descrição incluirá, portanto, a descrição das unidades de processo, fluxos 
elementares e fluxos de produtos através dos limites do sistema, assim como fluxos intermediários dentro do 
mesmo. 
A descrição inicial das unidades de processo em consideração é essencial para definir em primeiro lugar onde 
começa cada sistema de produto em termos de recebimento de matérias-primas e produtos intermediários, 
mas também para definir a natureza das transformações e operações que ocorrem dentro dele. Além disso, 
como uma unidade de processo, por sua vez, gera outras entidades produtoras como resultado das suas 
atividades, o seu limite será, portanto, determinado pelo nível de detalhamento necessário para cumprir o 
objetivo do estudo. 
Finalmente, como o sistema em consideração é um sistema físico, cada unidade de processo deve satisfazer as 
leis de conservação de massa e energia e, portanto, a validade da descrição da unidade de processo pode ser 
verificada com precisão por meio de um balanço de massa e energia. 
Para uma descrição clara de um sistema de produto pode ser muito útil utilizar um diagrama de fluxo de 
processo, que permite ilustrar rapidamente quais as unidades de processo consideradas. 
Os estudos de ACV devem ser conduzidos desenvolvendo modelos descritivos dos elementos chave de um 
sistema físico. A escolha dos elementos do sistema físico a introduzir no modelo dependerá da definição do 
objetivo e do âmbito do estudo. 
Não seria prático ou útil estudar todas as relações entre as unidades de processo de um sistema de produto ou entre 
um sistema de produto e o ambiente. Obviamente, é necessário especificar os pressupostos subjacentes às 
simplificações introduzidas e descrever os modelos utilizados na análise. 
Na descrição do âmbito de uma ACV, deve ser claramente especificado quais são as funções do sistema em análise, ou 
seja, as características de desempenho do sistema do produto ou sistemas, no caso de estudos comparativos. 
Para quantificar as funções acima, é utilizada a unidade funcional, definida pela norma ISO 14040 como: 
 
"Desempenho quantificado de um sistema de produto a ser utilizado como unidade de referência num estudo de 

Avaliação do Ciclo de Vida". O objetivo principal da unidade funcional é fornecer uma referência à qual os fluxos de input 

e output podem ser ligados. Essa referência é necessária para permitir que os resultados da ACV sejam comparáveis, o 

que é crítico ao avaliar diferentes sistemas, pois é preciso garantir que a comparação é feita com uma base comum". 

Em última análise, a unidade funcional constitui a referência com a qual todos os dados de inputs e outputs do estudo 

estarão relacionados, pelo que deve ser claramente definida e mensurável. 

Deve-se salientar que as comparações entre sistemas devem ser feitas com base na mesma função e quantificadas 
através da mesma unidade funcional. 
Os limites de um sistema de produto identificam as unidades de processo a serem incluídas no sistema no qual o 
modelo é construído e devem ser escolhidos de tal forma que todos os fluxos de inputs e outputs sejam fluxos 
elementares. A escolha dos limites, o nível de agregação de dados e o modelo escolhido para o sistema devem ser 
consistentes com o objetivo do estudo. 
Quando não há tempo, dados ou recursos suficientes para realizar um estudo completo, pode ser decidido excluir 
unidades de processo da composição do modelo. Neste caso, qualquer decisão para eliminar fases do ciclo de vida, 
processos ou fluxos de inputs e outputs deve ser claramente declarada e justificada. 
No final desta fase, deve-se salientar que a identificação da unidade funcional (em relação à qual o fluxo de referência, 
objeto da análise da ACV, é identificado) parece ser uma etapa extremamente delicada. Esta unidade expressa a 
quantidade de produto necessária para garantir um determinado desempenho que é reconhecido como caracterizador 
do tipo de produto a ser testado. A unidade funcional é a unidade de medida comum para comparar determinados 
produtos: todos os dados fornecidos pelo inventário devem estar relacionados a esta unidade, que deve então ser 
convertida no fluxo de referência, novamente expresso em peso/quantidade do material. Por outras palavras, a 
unidade funcional representa a medida do desempenho que o sistema garante: por exemplo, para um isolamento, a 
unidade funcional pode ser expressa pela resistência térmica de 1m2K/W, e a quantidade de produto que garante 1m2K/W 
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de resistência térmica expressa o fluxo de referência a ser levado em conta no inventário. 
Finalmente, as categorias de dados - em termos de fluxos de materiais, fluxos de energia e emissões - relacionadas com 
os processos devem ser identificadas e devem ser feitas suposições e hipóteses sobre os dados que farão parte da 
análise, 

e.g. explicar quais os elementos que não serão incluídos no estudo. 
Em resumo, a fase Definição do objetivo e do âmbito do estudo consiste na definição dos seguintes elementos: 
● Objetivo do estudo 

● Unidade funcional 

● Limites do sistema 
● Categorias de dados 
● Critérios para inclusão de inputs e outputs 
● Requisitos de qualidade dos dados 
 

Análise de inventário - LCI 

A preparação do inventário (Life Cycle Inventory - LCI) é o centro de uma ACV. Nesta fase, todos os fluxos de inputs e 
outputs dos limites do sistema estabelecidos anteriormente nos objetivos são relatados, e então os fluxos de energia e 
material do sistema/produto em consideração são normalizados para a unidade funcional. Esses fluxos são expressos 
em unidades físicas (unidades de massa e energia) e incluem o uso de recursos e energia e todas as liberações para o 
ar, água e solo associadas com o sistema. 
 
Na preparação, deve ser feita uma exposição detalhada de todo o ciclo de vida do produto, referente aos processos, 
procedimentos e atividades de trabalho relativos, e depois converter a informação num modelo analógico do sistema 
real em análise, produzindo um diagrama preciso, chamado "fluxograma", que permite uma exposição quantitativa e 
qualitativa das unidades de processo. Este fluxograma é caracterizado por uma representação gráfica das atividades do 
ciclo de vida, expressas por retângulos ligados entre si por setas orientadas, que expressam os fluxos de materiais e 
energia. Consequentemente, a representação do processo do fluxograma está resumida na figura seguinte: 
 

 
Figura 18: Processo de fluxograma na Fonte: ACV: Avaliação do Ciclo de Vida em construção,  

Progettare sostenibile, Altervista, Ivan Di Maula, 20 de setembro de 2015 

A análise do ciclo de vida de um produto começa geralmente na fase de produção, tendo em conta o momento de 
extração das matérias-primas, o transporte do local de extração para o local de produção e a própria produção, e depois 
continua na fase de construção, incluindo o transporte do local de produção para o local de construção, e a fase de 
utilização, terminando finalmente na fase de desmantelamento e eliminação/reciclagem dos materiais. 
A representação do fluxograma é, portanto, essencial para recolher os dados do inventário, ou seja, os fluxos de inputs 
e outputs de cada processo. O passo seguinte baseia-se no estudo dos processos e na identificação e medição dos fluxos 
representados do ponto de vista do consumo de recursos e energia e das emissões para o meio ambiente, para depois 
fazer um inventário dos inputs e outputs de cada processo nas várias fases do ciclo de vida. Os inputs são expressos em 
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termos de matérias-primas (g) e energia (MJ), enquanto ou outputs são expressos em termos de quantidades de 
substâncias (g) sobre emissões para a água, ar e solo. Os dados utilizados para o inventário podem ser dados primários, 
ou seja, recolhidos diretamente, ou dados de fontes secundárias, ou seja, fornecidos por bases de dados, literatura ou 
outros estudos. No entanto, as análises baseiam-se muitas vezes exclusivamente ou quase exclusivamente em dados 
de bases de dados, devido à dificuldade de recolha de dados primários, reduzindo parcialmente a confiabilidade da 
análise. 
Depois de obtidos todos os dados, é feito o inventário, que se decompõe em: consumo de energia e recursos, consumo 
de matérias-primas, emissões atmosféricas, emissões de água e resíduos sólidos. Uma questão relevante nesta fase é 
a forma correta de alocar o consumo e os impactos de diferentes produtos gerados por um mesmo processo produtivo: 
essa alocação é chamada de "alocação" de dados, e o método mais correto para essa ação é o sistema de alocação 
baseado no peso (onde a alocação de dados é baseada no peso dos produtos), uma vez que é o sistema com menor 
variabilidade. Esta etapa é muito importante para a análise ELCC subsequente, já que a determinação dos dados de 
inputs e outputs é indispensável para a análise dos custos do ciclo de vida e dos custos ambientais, respetivamente. 
A fase de inventário é, portanto, a fase mais demorada em termos do tempo necessário para obter dados precisos: 
quanto mais profundo for o estudo, mais detalhada será a avaliação da ACV. Assim, no caso de uma ACV "simplificada", 
por exemplo, é possível confiar exclusivamente em bases de dados, concentrando-se apenas na criação do fluxograma. 
Para resumir, a fase de inventário pode ser decomposta nas seguintes ações: 

● Fluxograma e modelo 

● Recolha de dados 

● Procedimentos de alocação 
● Outros procedimentos 

 

Avaliação de impactos 

O objetivo do terceiro passo é avaliar a extensão dos impactos ambientais do sistema, transformando cada fluxo de 
substância na tabela de inventário numa contribuição para os impactos através dos indicadores de impacto. Esta 
avaliação parte da matriz básica do inventário, ou seja, do balanço complexo entre material e energia na produção do 
ICM, e fornece resultados mais facilmente compreensíveis que serão usados para identificar questões ambientais 
críticas e consequentes melhorias ambientais para o sistema em estudo. 
O método subjacente à avaliação dos impactos consiste em associar quantitativamente todo o consumo de recursos e 
libertações ambientais a determinadas categorias de impacto (eutrofização da água, formação de smog fotoquímico, 
empobrecimento da camada de ozono estratosférico, etc.) que serão então estimados atribuindo-lhes um peso até que 
o indicador ambiental final seja determinado, sendo este a soma dos indicadores das categorias de impacto individuais. 
Há cinco etapas principais na avaliação dos impactos: 

1. Classificação 

Durante a classificação, as categorias de impacto são identificadas atribuindo as emissões poluentes e o consumo de 
matérias-primas, energia e água às categorias específicas que elas provocam. 
 

2. Caracterização 

Na etapa de caracterização, a quantidade de uma substância (da tabela de inventário) é multiplicada por um indicador 
da sua capacidade relativa ou incidência para causar essa categoria de impacto. Geralmente, esse indicador refere-se a 
uma substância de referência que é emblemática para essa categoria. 
Por exemplo, para o efeito estufa, a substância de referência é o dióxido de carbono (CO2), e as contribuições de todos 
os gases de efeito estufa são expressas em kg equivalentes de CO2. Dizer que o metano tem um efeito de estufa 
potencial de 21 kg de CO2 é dizer que 1kg de metano tem um impacto sobre o efeito estufa de 21 kg de CO2. O impacto 
total sobre o efeito estufa do produto analisado será a soma de todas as contribuições de gases de efeito estufa 
expressas em kg equivalentes de CO2. A classificação e a caracterização reduzem muito o número de itens de inventário 
para um número limitado (normalmente oito a dez efeitos ambientais são considerados) que representam o "perfil 
ambiental" (ou "perfil ecológico") do sistema do produto. 
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3. Normalização 

Uma vez concluídas as fases de classificação e caracterização e obtido o perfil ecológico, a terceira etapa é a padronização. É 

assim que as normas ISO a definem: 

"Cálculo da magnitude dos resultados do indicador de categoria em relação à informação de referência." Uma vez 

quantificados os diferentes indicadores, ainda é difícil interpretar a magnitude real das várias categorias de impacto, uma vez 

que estas são expressas em unidades diferentes. Padronizar significa dividir a quantidade calculada de uma categoria de 

impacto pela quantidade total da mesma categoria que ocorre num período de tempo e área específicos. Isto resulta em 

índices sintéticos que dão uma compreensão real da categoria de impacto para a qual o sistema mais contribui. Os resultados 

normalizados mostram os problemas ambientais gerados pelo ciclo de vida de um produto de acordo com a sua "ordem de 

magnitude". É somente com a padronização que se começa a compreender as fases ambientalmente críticas do sistema em 

consideração ou se pode começar a fazer comparações entre produtos com diferentes tecnologias de produção a montante. 

A norma ISO acima mencionada define esta fase como "opcional" devido às numerosas incertezas ligadas à 

identificação da validade de um impacto circunscrito no tempo e no espaço; incertezas essencialmente devidas à 

falta de dados estatísticos. 

4. Ponderação. 

A ponderação entre categorias de impacto é definida pelas normas ISO da seguinte forma: 

"A ponderação é o processo de conversão dos resultados do indicador de diferentes categorias de impacto por 

meio de fatores numéricos baseados em escolhas de valor. Pode incluir a agregação dos resultados do indicador 

ponderado". 

Nesta fase, os diferentes efeitos causados pelo sistema têm um peso importante para que possam ser 
comparados entre si para uma maior agregação dos dados. 
Pela pesagem, é finalmente determinado um índice absoluto, o chamado eco-indicador, que expressa o 
desempenho ambiental global do sistema. Este índice será obtido a partir da seguinte relação: 
 

I = Σ wi * Ei 

onde: 
Ei é o efeito normalizado da categoria de impacto genérico 
wi é o peso dado à respetiva categoria de impacto 
 
Para a ISO, as duas primeiras etapas, ou seja, a recolha de resultados indicadores para as diferentes categorias 
de impacto, são obrigatórias, enquanto a normalização e a ponderação são elementos opcionais a utilizar em 
função do objetivo e do âmbito do estudo da ACV. 
 

5. Interpretação dos resultados 

A parte conclusiva de um estudo de ACV é a interpretação que visa resumir e discutir os resultados do 
inventário e da avaliação de impacto. Define-se da seguinte forma: 
"A interpretação do ciclo de vida é um processo sistemático que visa identificar, qualificar, verificar e avaliar 

as informações contidas nos resultados do LCI(Life Cycle Inventory)  e/ou LCIA (Análise do Impacto do Ciclo de 

Vida) de um sistema de produtos e apresentá-las de uma forma que atenda aos requisitos da aplicação descrita 

no objetivo e âmbito do estudo". 

Esta fase visa analisar e relatar os resultados de forma transparente, chegando a conclusões e explicando as 
limitações do sistema/produto do estudo. 
Esta fase compreende as três fases seguintes: 
 

1. identificação de fatores ambientais significativos, com base nos resultados do inventário e da 
avaliação de impacto, a fim de propor possíveis opções de melhoria, 

2. avaliações, ou seja, verificação da exaustividade dos inputs e outputs, da sensibilidade e da 
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consistência dos resultados, 
3. conclusões, recomendações e elaboração de um relatório final. 
 

Finalmente, a fase de melhoria completa o ciclo de análise e permite que o sistema seja direcionado para um 
objetivo real de eco-sustentabilidade e eco-eficiência. 
A nível organizacional e de projeto, a avaliação do ciclo de vida é uma ferramenta útil de apoio à decisão, 
permitindo a análise comparativa das diversas alternativas aplicáveis ao sistema e à escolha da alternativa que 
maximiza a eficiência energética ambiental total. A ACV é, portanto, uma ferramenta eficaz para promover a 
eco-inovação e a competitividade de forma sustentável. A nível europeu, a ACV é um elemento qualificador 
em todas as áreas onde a avaliação da sustentabilidade é necessária: é central no Plano de Produção e 
Consumo Sustentável (COM 397, 2008), bem como na Diretiva de Conceção Ecológica (EuP 2005/32/CE), na 
Diretiva de Resíduos (COM 666, 2005), no Plano de Ação de Tecnologias Ambientais (ETAP) (COM38 , 2004) e 
também no Regulamento REACH (1907/2006). Já em 2003, a Comunicação sobre IPP (COM 302, 2003) 
afirmava explicitamente que "a ACV fornece atualmente o melhor enquadramento para avaliar os potenciais 
impactos ambientais dos produtos. 

 

21.2.4. Aplicação do método na construção  

O principal objetivo da aplicação da ACV na construção é fornecer dados ambientais para apoiar as decisões 
do projeto, através de uma avaliação integral do consumo e das emissões poluentes resultantes da utilização 
de materiais e componentes de construção específicos e de determinadas soluções técnicas de construção e 
de instalações. 
Um aspeto característico do setor da construção é delineado pelo facto de o produto de construção criado na 
fábrica não ser o produto final, mas apenas um componente a ser integrado no sistema global de construção. 
Embora uma construção possa ser composta por componentes pré-fabricados, pelo que a produção é 
monitorizada na fábrica, várias ações de produção têm lugar no local da construção, uma área que não é 
facilmente monitorizada e, consequentemente, objeto de difíceis levantamentos ambientais para 
implementar o inventário. Portanto, a fase de construção, bem como a fase de demolição, produz processos 
que não são facilmente monitorizados e impactos que são difíceis de monitorizar e, portanto, tendem a ser 
negligenciados. 
Além do acima exposto, os impactos ambientais da fase de uso da construção são, em qualquer contexto, 
difíceis de estimar, pois todas as atividades que esta fase implica ativam outras cadeias de impactos, que são 
difíceis de quantificar na fase de projeto. 
Portanto, é claro que, a fim de fornecer uma avaliação correta da eco-compatibilidade de um projeto, a inter-
relação do material em comparação com o edifício em geral deve ser analisada e tanto os perfis ambientais 
dos componentes individuais quanto o desempenho ambiental do sistema construtivo devem ser avaliados. 
Quanto às fases que caracterizam a Avaliação do Ciclo de Vida na construção, estas podem ser resumidas 
como na figura. 
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Figura 19: Fases do ciclo de vida da construção de uma ACV. Fonte: Exemplo de ACV e avaliação de impacto ambiental: aqui está um estudo de caso,  

BibLus-net, 25 de fevereiro de 2016. 

A fase de extração da matéria-prima e produção de materiais também é chamada fase de pré-produção e 

produção. Esta fase pode ser dividida em três ações principais: 

a) A aquisição de matérias-primas: uma operação com elevado impacto ambiental é a aquisição de matérias-
primas: por um lado devido ao consumo, esgotando progressivamente os recursos ambientais, especialmente 
os não renováveis; por outro lado devido aos locais onde os materiais são extraídos, como as pedreiras, que 
produzem impactos importantes no território. 

b) As estatísticas mostram o impacto desta fase no ambiente: a construção é responsável pelo consumo de 40% 
do cascalho, areia e pedra utilizados anualmente a nível global, e pelo consumo de 25% de madeira virgem, 
demonstrando assim que a maioria dos materiais que compõem os edifícios são provenientes da terra (Cangelli 
e Paolella, 2001). 

c) É evidente que esta questão não pode ser resolvida apenas deslocando o consumo de recursos não renováveis 
para recursos renováveis, ou seja, matérias-primas derivadas da vegetação ou animais, porque embora estes 
últimos tenham a vantagem de não terem um impacto duradouro sobre a terra como as pedreiras, ainda 
podem ter um impacto sobre a paisagem se o abate e a colheita não forem bem planeados e monitorizados; 
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além disso, existe também o problema do esgotamento dos recursos, uma vez que as florestas têm sempre 
limites à sua renovabilidade, de modo que a colheita excessiva pode prejudicar o equilíbrio natural. 

d) Transporte para a fábrica: o tema do transporte é frequentemente negligenciado, embora o seu impacto seja 
muito significativo. Atualmente, o designer tem à sua disposição uma enorme quantidade de materiais vindos 
de todo o mundo, graças ao processo de globalização dos mercados e à facilidade de transporte. Os materiais 
de construção fazem viagens que produzem um aumento dos impactos ambientais que já não podem ser 
ignorados: juntamente com a indústria e a construção, o transporte (especialmente o transporte de 
mercadorias) é um dos fatores que desempenha um papel importante na produção global dos impactos 
ambientais. 

e) Um elemento importante na elaboração de um relatório da ACV e na representação do perfil ambiental dos 
produtos de construção é, portanto, a reprodução dos caminhos percorridos pelas matérias-primas e produtos 
semiacabados ao longo de toda a cadeia de produção. 

f) Processos de produção: os processos industriais são caracterizados pela produção, transformação e 
processamento de materiais utilizando matérias-primas e energia. A atividade industrial que envolve materiais 
pode ter como objetivo alterar as suas propriedades químicas ou físicas, a fim de modificar o seu desempenho, 
ou simplesmente alterar as suas dimensões. 

g) Atualmente, os processos de produção industrial utilizam recursos naturais e liberam resíduos e poluição no 
ecossistema de forma descontrolada. Este comportamento já não é sustentável. Isto é agravado pela questão 
da lógica de produção e consumo: uma vez que os subsistemas e componentes da indústria constituem cerca 
de 70% do edifício, surge o problema de ajustar a vida útil destes componentes, e consequentemente de toda 
a construção, à vida útil média de outros produtos de consumo, como parte da mesma dinâmica de produção 
e consumo que permite às indústrias continuar a produção. Se esta lógica não for levada em conta, corre-se o 
risco de se tornar uma causa adicional de impacto ambiental. 

h) Finalmente, é preciso lembrar que toda transformação se baseia no uso da energia: na produção de materiais, 
é indispensável um consumo significativo de energia em relação às atividades térmicas para processar e 
transformar as matérias primas. A maior parte da energia utilizada para a produção é gerada por combustíveis 
fósseis, como carvão, petróleo e gás, que são quase sempre utilizados diretamente, aumentando assim ainda 
mais a carga sobre o meio ambiente. 
Em seguida, o transporte para o local de construção e as fases de assentamento constituem a fase de execução 
no local de construção, que consiste principalmente nas seguintes operações: 
● Embalamento: isto é absolutamente essencial para proteger os materiais tanto durante o armazenamento 

na fábrica como durante o transporte e armazenamento no local da construção antes da instalação. No 
entanto, constitui um fator adicional que aumenta o equilíbrio ambiental global, uma vez que consiste em 
materiais "descartáveis", geralmente folhas de polietileno, que são, portanto, de plástico e de grande 
impacto ecológico, e que se tornam resíduos no local após um ciclo de vida muito curto. 

● Transporte da fábrica para o local da construção: é o transporte de materiais e componentes de 
construção da fábrica para o local da construção. Na maioria das vezes os componentes, tais como pré-
fabricados, são grandes e volumosos, exigindo assim mais viagens. Além disso, o fator de peso deve ser 
tido em conta, pois os materiais de construção são pesados e o peso aumenta o consumo de combustível 
do meio de transporte. Devido à importância do peso dos materiais, o indicador utilizado não é apenas a 
distância, mas a distância multiplicada pelo peso, ou seja, tkm (tonelada/quilómetro). 

● Outro fator decisivo é o meio de transporte utilizado: embora o transporte rodoviário seja muito 
mais prejudicial ao ambiente do que o transporte por navio ou comboio, o primeiro continua a ser 
preferível, sobretudo porque permite alcançar destinos descentralizados, tais como fábricas de 
produção, através de um único meio de transporte. 

● Uso do solo: também deve ser dada grande importância à inserção do edifício no contexto 
ambiental, inserindo a construção no local sem deteriorá-la, integrando-a no ecossistema de 
referência e tendo em consideração todos os aspetos climáticos, geológicos, hidrológicos e 
topográficos. A identificação do local deve então ser considerada com referência à sua proximidade 
com as infraestruturas vegetais e de transporte. 

● Local de construção: o local de construção é o local de trabalho e, como tal, uma área onde são 
consumidos recursos como água, matérias-primas, energia e combustíveis e onde surgem impactos 
ambientais significativos. 
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Um primeiro fator que tem um impacto significativo na carga ambiental são as atividades de escavação das 
fundações e partes subterrâneas: estes processos provocam a movimentação de grandes quantidades de terra 
e a produção de grandes quantidades de resíduos. Além disso, o local de obras é o destino de veículos e 
máquinas, que geram consumo de energia, ruído e poluição na área circundante, sem falar do impacto da 
carga, descarga e armazenamento de materiais por veículos de transporte. Na fase de gestão da obra, as cargas 
ambientais são causadas pelas obras em curso, que consomem energia e água adicionais e produzem resíduos. 
A fase seguinte, que compreende o uso e a manutenção do edifício, é chamada fase de uso, que é 
caracterizada pelos seguintes aspetos: 

a) Gestão de energia: A Europa e especificamente a Itália são altamente dependentes de energia 
estrangeira; as soluções são fornecidas por políticas que visam, por um lado, identificar fontes 
alternativas de energia local e, por outro lado, poupar energia e melhorar a eficiência energética. 
A maior parte do consumo de energia é para aquecimento, embora em Itália o arrefecimento também 
dê uma contribuição substancial e cada vez mais importante. A questão do ar condicionado de Verão 
também se coloca porque tem um impacto direto na procura de energia da rede. A iluminação, 
especialmente no setor comercial e terciário, e a água quente sanitária também aumentam o consumo 
de energia, embora em menor escala (ENEA, 2004). Dada a importância desta fase no equilíbrio 
ambiental global, um dos objetivos mais importantes e eficazes para a construção sustentável é a 
redução do consumo de energia. A certificação energética dos edifícios tem exatamente este objetivo: 
comunicar aos potenciais compradores os custos relacionados com a gestão dos edifícios, dando-lhes 
um incentivo para investir mais inicialmente, no momento da construção, de forma a aumentar o 
desempenho e reduzir os custos de gestão subsequentes. 
Existem duas estratégias principais para reduzir o consumo de energia: a conceção de edifícios 
passivos, baseada na exploração dos recursos disponíveis através da fachada, orientação e forma; e a 
utilização de energias renováveis para fornecer a energia necessária para o funcionamento do edifício. 

b) Manutenção e re-desenvolvimento: a fase de gestão do edifício tem de lidar com mais dois problemas: 
por um lado, a renovação da imagem e por outro, os trabalhos de manutenção para adaptação 
tecnológica e de desempenho. Do ponto de vista ambiental, estas obras têm tanto impacto como 
construções novas reduzidas e parciais, devido ao respetivo processo de produção, transporte de 
material, consumo de recursos e processo de eliminação em relação ao que é removido e substituído, 
com a consequente produção de resíduos. 
Em média, a manutenção de um edifício durante a sua vida útil custa até 10 vezes mais do que o custo 
de construção (Comissão das Comunidades Europeias, 2004). 
Para além do fator económico, há sem dúvida o ambiental: se um edifício tem um ciclo de vida curto, 
o impacto no ecossistema é substancial, devido ao aumento do número de ciclos de produção e 
construção necessários para garantir a utilização do edifício. 
O tema da sustentabilidade também está ligado à durabilidade da construção e seus materiais, já que 
a contenção da manutenção e substituição é em si mesma uma contenção da carga ambiental (Zanelli, 
2003). O conceito de durabilidade é uma questão bastante ambígua do ponto de vista ecológico. Um 
edifício com longa durabilidade representa um produto que dilui os seus impactos ao longo do tempo 
e não prevê outros impactos devido à produção de novos produtos. No entanto, o aumento contínuo 
da eficiência energética devido à rápida evolução da tecnologia estimula uma mudança contínua para 
conter o consumo de energia: a constante introdução de janelas e sistemas de aquecimento com 
níveis cada vez mais elevados de eficiência energética e o uso de novas tecnologias são as principais 
razões para isso. 
O desempenho estimula a substituição de componentes de edifícios 'intensivos em energia', 
aumentando o custo ambiental global devido aos novos recursos utilizados e aos resíduos produzidos. 
 

Finalmente, a fase de desconstrução/demolição do edifício representa a fase de fim de vida, que por sua vez 
se divide em: fase de demolição e a subsequente fase de reciclagem/eliminação. No que diz respeito à fase de 
demolição do edifício, existem duas opções principais: 

a) Demolição coletiva: as operações de impermeabilização e colagem durante a construção de edifícios 
são irreversíveis, integrando os materiais entre si e evitando a sua separação no final da sua vida útil 
e, consequentemente, a possibilidade de os reciclar. Assim, todos os componentes que não podem 
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ser separados, e, portanto, não podem ser reutilizados, são demolidos coletivamente, produzindo 
uma pilha de entulho que é enviada para aterro. 

b) Demolição seletiva: baseia-se na conceção de componentes de construção de fácil montagem, cujos 
materiais constituintes podem ser desagregados e reciclados, a fim de evitar a sua deposição em 
aterros e a consequente produção de resíduos. A separabilidade dos diferentes materiais depende do 
método de construção adotado (prefere-se a construção por camadas) e do tipo de montagem (a 
montagem a seco é a melhor), permitindo que as peças sejam facilmente desmontadas no final da sua 
vida útil. 
No que respeita à eliminação de materiais e componentes, as alternativas mais importantes são as 
seguintes: 

c) Eliminação em aterros: há necessidade de uma atenção especial na eliminação de entulho, devido à 
crescente quantidade de produtos químicos nos materiais de construção e produtos potencialmente 
nocivos tanto para o ambiente como para a saúde. A natureza específica destes resíduos, identificados 
como "resíduos especiais", exige uma ação específica devido à presença de substâncias nocivas como 
o mercúrio, o crómio e o chumbo. A origem dos resíduos de construção é representada por três fontes 
principais: 40-50% provêm da recuperação de edifícios existentes, 30-50% da demolição de estruturas 
e 10-20% das operações de construção (Marino, 2002). 

d) Recuperação de energia: é a reciclagem térmica, identificada como a última alternativa ao aterro 
sanitário. Este método baseia-se na combustão de resíduos em centrais de valorização energética, o 
que cria energia térmica, limitando assim tanto a produção de resíduos a eliminar como a utilização 
de recursos energéticos. Embora esta opção seja preferível ao aterro, existem fortes críticas à 
produção de partículas finas através da produção de energia com resíduos, em particular as partículas 
ultrafinas, que são muito prejudiciais e cancerígenas (Montanari e Gatti, 2006). 

e) Reciclagem: um estudo do custo energético, ou seja, o consumo de energia por unidade de bens 
produzidos, mostra como a reciclagem não só poupa claramente recursos e reduz a poluição, como 
também poupa energia, uma vez que permite uma poupança significativa de energia em comparação 
com o processamento inicial. A reciclagem é, portanto, um fator decisivo para limitar a carga 
ambiental porque, para além de limitar a poluição resultante da libertação de resíduos, poupa 
também o desperdício de energia no ambiente e reduz o consumo de matérias-primas através da 
reintrodução de materiais no ciclo de vida, permitindo também a redução dos custos energéticos 
causados pelas operações de refinação e pelas atividades de extração e transporte desde o 
abastecimento até aos centros de produção. 
No entanto, a fase de reciclagem em si tem as suas "falhas", uma vez que não é completamente 
eficiente do ponto de vista termodinâmico. Requer consumo de energia, muitas vezes é necessário 
integrar novas matérias-primas e gera emissões poluentes. 

f) Reutilização: a venda de materiais e componentes resultantes de operações de demolição da 
construção está se a tornar uma atividade que pode levar a novos modelos de negócios. Foi 
reconhecido que a venda de materiais e componentes recuperados pode reduzir drasticamente o 
custo da eliminação de aterros e, em alguns casos, até ganhar dinheiro com a venda, com um forte 
benefício ambiental de redução da deposição em aterro. 
O impacto ambiental de cada alternativa de eliminação deve, no entanto, ser complementado com o 
impacto do transporte relacionado, ou seja, o trajeto desde o local de desmantelamento até ao centro 
de eliminação/reciclagem responsável. 

 

21.2.5. Impacto ambiental  
 

Gestão de fim de vida 

A gestão do fim de vida (EoL) faz parte da fase de avaliação da Análise do Impacto do Ciclo de Vida (LCIA). Esta fase 
avalia os impactos ambientais dos materiais em fim de vida que são tratados como resíduos. 
Um dos objetivos da ACV é definir já na fase de conceção as melhores escolhas para reduzir os impactos ambientais, 
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económicos e sociais devidos ao fim de vida. 
Caso os resíduos sejam reutilizados ou recuperados, a gestão do fim de vida numa ACV não é simples e apresenta o 
problema da alocação de impactos. 
Na modelação de sistemas de gestão de resíduos, as cargas ambientais podem ser encaminhadas para o fluxo de 
inputs (por exemplo, em kg) ou para a unidade funcional. Os sistemas de gestão de resíduos podem gerar novos fluxos 
de materiais (materiais para recuperação) e fluxos de energia. No estudo da ACV, os benefícios gerados por estes 
fluxos têm de ser quantificados e comparados com as cargas de materiais de input. 
A recolha e transporte de produtos em fim de vida é o primeiro processo de gestão de resíduos e pode ter encargos 
ambientais significativos. 
Após a recolha dos resíduos, são possíveis três soluções: 

1. Recuperação do material 

2. Recuperação de energia 

3. Eliminação de aterros sanitários 

 
Do ponto de vista regulatório, a fase de vida útil é tratada por ISO 14040, ISO 14044 e ISO TS 14067 (Greenhouse gases 

- Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification and communication) bem como da 

International Environmental Product Declaration System (EPD), da Product Environmental Footprint (PEF) e da UNI 

EN 15804:2012 (Sustentabilidade dos trabalhos de construção - Declarações de produtos ambientais - Regras 

fundamentais para a categoria de produtos de construção). 

A ISO 14040 afirma que um estudo da ACV também deve incluir a fase de Fim de Vida enquanto a ISO 14044 regula 

os limites do sistema e introduz os conceitos de reutilização e reciclagem. Ao definir os limites do sistema, a ISO 14044 

também expressa os princípios sobre os quais se deve basear a alocação de impactos. 

A ISO 14067 abrange a Pegada de Carbono (FC) dos produtos, ou seja, o impacto do seu ciclo de vida expresso em 

quilogramas de emissões equivalentes de CO2. Na sua metodologia de cálculo, a norma define o início da fase de fim 

de vida (quando o produto está pronto para ser descartado, reutilizado ou reciclado). A norma também enumera os 

processos que podem estar dentro desta fase do ciclo de vida e fornece referências sobre os horizontes temporais 

dos cálculos. O Fim de Vida é considerado como uma fase que pode ser melhorada durante a interpretação dos 

resultados. 

O Sistema Internacional de EPD define diretrizes para uma declaração ambiental de Tipo III e será mais elaborado 

posteriormente. O PEF trata do fim de vida no Anexo V e define um método de cálculo de impactos que será 

desenvolvido mais tarde. 

A UNI EN 15804 é uma norma específica relativa aos edifícios: define a fase de fim de vida dentro do ciclo de vida (que 

neste caso vai até ao fim dos resíduos), especifica as fases e introduz os conceitos de conceção para a reciclagem, 

reutilização e valorização. 
 

Recuperação de material 

A recuperação de material consiste em explorar o produto em fim de vida ou alguns dos seus componentes como 

um recurso. A recuperação de material pode ser alcançada através de duas vias: reutilização e reciclagem. 
 

Reutilização 

A reutilização consiste em utilizar o produto novamente no final da sua vida útil. A função do produto será a mesma 

que teve durante a sua vida útil, sem que sejam feitas alterações substanciais. 

A fim de viabilizar a reutilização, é necessário que os produtos em fim de vida útil retornem a um sistema de produção 

em condições adequadas para reutilização. Como a fase de utilização de alguns produtos leva à sua degradação, esta 

opção de gestão de fim de vida não é aplicável a todos os tipos de bens manufaturados. A reutilização é geralmente 

aplicada, por exemplo, a certos tipos de embalagens que são fáceis de recuperar com coleções "retornáveis". A 

reutilização evita a produção de um novo produto, poupando assim matérias-primas e energia e evitando emissões 

da cadeia de produção. Contudo, estes benefícios têm de ser ponderados em relação aos impactos ambientais das 

operações necessárias para seguir esta via de recuperação. 
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Reciclagem 

A reciclagem consiste em recuperar e reutilizar o material em produtos descartados para produzir novos produtos 
sem consumir matéria-prima adicional. 
Uma avaliação prévia na fase de projeto dos benefícios ambientais, energéticos e económicos reais das operações de 
reciclagem é essencial. 
O benefício ambiental da reciclagem é avaliado através da comparação dos impactos das operações de reciclagem 
(tratamento, manuseio, transporte), principalmente relacionados ao consumo de energia e emissões, com os 
benefícios de substituir parte dos materiais virgens que entram no processo de produção e evitar o seu envio para 
aterro. Dependendo do destino do material recuperado, podem ser distinguidos dois tipos diferentes de reciclagem: 
o "ciclo aberto" e o "ciclo fechado". 
A reciclagem fechada ocorre quando o material a ser reciclado é devolvido ao processo que o gerou e quando não há 
mudança nas propriedades do material reciclado. 
A reciclagem aberta ocorre quando o material sofre uma mudança nas suas propriedades e entra num processo de 

produção diferente daquele que o gerou. 
 

Circuito fechado 

Para avaliar os impactos ambientais e os benefícios da reciclagem, é necessário considerar a carga ambiental das 
operações envolvidas no sistema e os fluxos de massa associados (a reciclagem fechada é representada no diagrama 
da figura 3). 
Considerando os seguintes parâmetros: 

● m: massa do produto; 

● R, com R entre 0 e 1: fração de resíduos enviados para reciclagem. Se R=1 o resíduo total é enviado para 

reciclagem (reciclagem total), se R=0 a reciclagem é zero; 

● S, com S entre 0 e 1: fração de resíduos enviada para aterro (ou outro tratamento) produzida pela operação 

de reciclagem. 

 

 
Figura 20: Figura - Diagrama de fluxo de um sistema industrial com reciclagem fechada (Baldo et al.). 

As etapas de produção e cargas ambientais associadas (C) são: 
● Fase 1 (C1): produção de matérias primas; 

● Fase 2 (C2): produção e utilização de artefactos; 

● Fase 3 (C3): Eliminação; 

● Fase 4 (C4): Reciclagem (incluindo transporte e recolha). A combinação destes parâmetros resultará 

na carga ambiental global: 
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Csystem = C 1m [1- R(1 - S)] + C 2m + C 3m [1- R(1 - S)] + C 4m 

Os termos da equação anterior representam os impactos de cada etapa individual, considerando a fração 

recuperada dentro do sistema fechado. 

Especificamente, a massa do produto é multiplicada por: 

● C1 (carga ambiental da produção de matéria-prima), por sua vez multiplicada pela unidade 

menos a fração enviada para reciclagem purificada dos resíduos dos processos de recuperação. 

● C2 (carga ambiental da produção e utilização do bem). 

● C3 (carga ambiental do aterro), por sua vez multiplicada pelo mesmo fator multiplicando C1, de 
modo a que os efeitos da reciclagem também sejam aqui tidos em conta. 

● C4 (carga ambiental das operações de reciclagem), que é multiplicada pela fração enviada para a 

recuperação. 
 

Os quatro termos descritos representam as cargas ambientais das quatro fases do ciclo de vida do produto, 
ou seja, o impacto ambiental causado pelas operações às quais o produto é submetido do início ao fim. 
A equação acima pode ser reescrita para que seja composta por dois termos:  Csem_reciclagem   e 

C_reciclagem. 

Para que a influência da fração recuperada sobre a carga ambiental total possa ser mostrada: 
 

Csystem = Csem_reciclagem  + C_reciclagem = m(C 1+ C 2+ C 3) + m(C 4R- R(1 - S) (C 1+ C 3)) 
 

Para que a reciclagem resulte num benefício ambiental, o segundo termo (C_reciclagem) deve ser negativo, 

para que o Csystem seja inferior ao valor do Csem_reciclagem. 

A relação entre R e as cargas ambientais do sistema não é linear. De facto, quando se trata de operações de 
recolha seletiva, para encontrar mais material para reciclagem, será necessário alargar a recolha dos centros 
mais densos para centros mais isolados. 
Esta expansão das operações de recolha e reciclagem terá um impacto (ambiental, energético e económico) 
associado ao transporte. 
O objetivo não é, portanto, reciclar "a qualquer custo" (R= 1), mas reciclar uma percentagem do material de 

forma a minimizar a carga ambiental (R min) 

 
Figura 21: Tendência qualitativa da curva relativa à carga ambiental (C) e à fração recuperada pela reciclagem (R), (Baldo et al.). 

Circuito aberto 

A reciclagem aberta desenvolve-se de acordo com o seguinte esquema: 
 

Sem reciclagem 

Reciclagem "a qualquer 

custo” 

Ponto mínimo de impacto 
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Figura 22: Diagrama esquemático de reciclagem aberta: o sistema de produção rosa utiliza o material recuperado pela reciclagem aberta pelo sistema 

em azul (Baldo et al.). 

Mais uma vez, para avaliar os impactos ambientais do segundo sistema de produção, é preciso levar em conta 
que os materiais reciclados trazem consigo uma parcela de energia e impacto devido ao processo que os 
originou. 
Os seguintes parâmetros são considerados para a avaliação dos impactos: 

● C1 : produção de matérias-primas para o produto um (artefacto genérico produzido pela cadeia de 
produção um); 

● C2 : produção e utilização; 

● C3 : Eliminação; 

● C4 : recolha e reciclagem; 

● C5 : produção de matérias-primas para o produto dois (produto genérico, diferente do produto um, 
produzido pela cadeia de produção dois); 

● C6 : Produção e utilização do produto dois; 

● C7 : tratamento de uma unidade de entrada em operação 7; 

● R, com entre 0 e 1: fração enviada para reciclagem (fração recuperada); 

● m1 : produzido em massa; 

● m2 : massa produzida dois. 

 

A equação que descreve a reciclagem a céu aberto é: 

Csystem = m 1(C 1+ C 2+ C 3) + m 2(C 4+ C + C 5+ C 6) + R m 1(C 7- C 3- C 4) 

As considerações teóricas subjacentes ao caso de circuito aberto são semelhantes às do caso de circuito 

fechado, com a diferença de que neste caso é necessário conhecer dados de pelo menos dois processos de 

produção. 

No ciclo aberto, de facto, o material recuperado do primeiro artefacto torna-se parte de uma nova cadeia de 

produção, conduzindo à produção do artefacto dois. 
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21.2.6. "Interpretação dos resultados de um estudo de ACV e fase de 

melhoria".  

Esta fase visa proporcionar uma interpretação dos resultados da análise, identificando as críticas ambientais 
e destacando o potencial de melhoria técnica e de gestão no ciclo de vida do produto em estudo. É realizada 
uma avaliação do desempenho energético e ambiental do sistema em análise, com a possibilidade de 
comparar diferentes cenários de abastecimento de matérias-primas, fontes de energia, possível recuperação 
de matérias-primas, matérias primas secundárias, etc. 
Na fase seguinte, de facto, são avaliadas e selecionadas as várias opções para reduzir os impactos ambientais 
e as cargas da unidade funcional em estudo, conseguindo, sempre que possível, uma melhoria do impacto 
ambiental em temas como: menor procura de energia, menos emissões, menor utilização de recursos, etc. 
Dentro deste módulo torna-se necessário combinar os resultados técnico-ambientais fornecidos pela ACV com 
todas as outras informações relativas ao produto em estudo, informações económico-financeiras e político-
sociais sobre o produto e informações sobre a recetividade do consumidor - satisfação e consenso da opinião 
pública, a fim de identificar um produto eco-compatível. Neste sentido, é importante especificar que a ACV, 
como todas as metodologias baseadas na comparação, não propõe uma solução absoluta, mas identifica um 
conjunto de alternativas a partir das quais o decisor terá de escolher. Os objetivos desta fase são os seguintes: 

- tradução e interpretação dos resultados; 
- verificação do alcance dos objetivos do estudo (iteração), qualidade dos dados e limitações do sistema 

(análise de sensibilidade); 
- comparação das opções possíveis; 

 

Os resultados obtidos devem ser interpretados e representados de forma a ter uma perceção facilmente 
utilizável dos resultados, tentando representar cenários diferentes do considerado (é comum fazer 
representações através de gráficos de barras e de fatias). É importante que a análise de sensibilidade verifique 
a precisão dos dados e a sua influência no resultado final, ao mesmo tempo que se recomenda o 
aconselhamento de peritos para evitar conclusões pouco fiáveis. Geralmente, a fim de representar a 
variabilidade dos dados, é feita uma comparação inicial entre os melhores e os piores resultados; uma análise 
mais complexa exigiria o estudo do intervalo de variabilidade dos dados de entrada. 

 

21.3. Abordagem prática  

Vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=td-pHqgwxTM 

https://www.youtube.com/watch?v=ntIFdx5KCwA 

21.4. Avaliação  

1) O que é o método ACV? 

A. A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma metodologia não analítica e não sistemática que avalia a 

pegada ambiental de um produto ou serviço ao longo de todo o seu ciclo de vida. 

B. A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma metodologia analítica e sistemática que avalia a pegada 

ambiental de um produto ou serviço ao longo de todo o seu ciclo de vida. 

C. A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma metodologia analítica e não sistemática que avalia a pegada 

ambiental de um produto ou serviço ao longo de todo o seu ciclo de vida. 

2) A referência normativa internacional para a realização de estudos de ACV são as normas ISO 

A. UNI EN ISO 14040 - 14044 - 14019 

B. UNI EN ISO 14040 - 14019 - 14072 

C. UNI EN ISO 14040 - 14044 - 14072 

https://www.youtube.com/watch?v=td-pHqgwxTM
https://www.youtube.com/watch?v=ntIFdx5KCwA
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3) Quantos fases principais tem a metodologia da ACV? 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

4) Quais são as principais fases da metodologia da ACV? 

A. Definição de objetivos e âmbito - Análise de inventário - Avaliação de impacto - Interpretação 

B. Definição dos objetivos - Definição do âmbito - Avaliação do impacto - Interpretação 

C. Definição de objetivos - Definição de âmbito - Análise de inventário - Avaliação de impacto 

5) O que é o Life Cycle Thinking? 

A. "O Life Cycle Thinking é uma forma de pensar que considera as consequências ambientais e sociais de 

um produto ou processo ao longo do seu ciclo de vida". 

B. "O Life Cycle Thinking é uma forma de pensar que considera as consequências económicas, 

ambientais e sociais de um produto ou processo ao longo do seu ciclo de vida". 

C. "O Life Cycle Thinking é uma forma de pensar que considera as consequências ambientais e sociais de 

um produto ou processo durante todo o seu ciclo de vida, sem considerar as consequências 

económicas”. 

6) As fases que caracterizam a Avaliação do Ciclo de Vida na construção podem ser 

A. Fase de pré-uso - Fase de uso - Fase de fim de vida 

B. Fase pré-uso - Fase uso - Fase pós uso - Fase fim de vida 

C. Fase de pré-uso - Fase de uso - Fase de pós-uso 

7) Qual é o objetivo da avaliação do impacto ambiental? 

A. O objetivo da avaliação de impacto ambiental é a avaliação (de acordo com parâmetros ambientais 

precisos) dos fluxos de energia calculados durante a análise de inventário. 

B. O objetivo da avaliação de impacto ambiental é avaliar (de acordo com parâmetros ambientais 

precisos) os fluxos de material e energia calculados durante a análise de inventário. 

C. O objetivo da avaliação de impacto ambiental é avaliar (de acordo com parâmetros ambientais 

precisos) os fluxos de materiais calculados durante a análise de inventário. 

8) A subdivisão de um sistema de produtos em unidades de processo facilita a identificação das entidades 

que entram e saem do sistema. 

A. Verdadeiro. 

B. Falso. 

9) A manutenção de um edifício durante a sua vida útil custa até quantas vezes mais do que o custo de 

construção? 

C. 2 

D. 5 

E. 10 

10) A reciclagem pode ser feita em 

A. circuito fechado. 

F. circuito aberto. 

G. circuito aberto e circuito fechado. 
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22. Objetivos e estratégias para um local de construção de baixo impacto ambiental  

Descrição Geral 

Nesta unidade os formandos irão adquirir conhecimentos úteis para evitar efeitos negativos no ambiente, 
paisagem e património histórico, artístico e arqueológico em relação a atividades no local relacionadas 
com RCD. Os formandos adquirirão conhecimentos básicos para compreender que aspetos ambientais são 
analisados e medidos dentro de uma ACV e que danos ambientais podem ocorrer na ausência de uma boa 
avaliação e não recuperação de materiais de RCD. 

Resultados de aprendizagem 

Após a conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve ter: 

 
Conhecimento 

Bom conhecimento das estratégias de proteção ambiental 

Bom conhecimento das boas práticas de RCD já testadas e adotadas noutros contextos e 
noutros países. 

Capacidades Capacidade de aplicar estratégias inovadoras para a proteção do ambiente 

Capacidade de interpretar e reutilizar boas práticas já testadas noutros contextos 

 
Competências 

Melhoria das competências técnicas a fim de integrar as boas práticas e experiências já 
adotadas noutros locais para reduzir o impacto ambiental 

Melhoria das competências técnicas para que todos os funcionários entendam as 
estratégias a serem adotadas para proteger o meio ambiente utilizando boas práticas já 
adotadas 

Ministração da Unidade e Avaliação 

A unidade será lecionada através de: 
□ Discussões 
□ Prática 
□ Aulas 
□ etc... 

A unidade será avaliada através de: 
□ Exame  
□ Exame oral / exercícios 
□ Projeto 
□ Exercícios escritos / teste  

 

22.1. Introdução  
A sustentabilidade na construção é uma questão de grande atualidade, dado que só nas últimas décadas é 

que se começou a falar de ecologia e da poluição provocada pela construção. 

Hoje em dia, a indústria tornou-se muito consciente das questões ambientais e tem sido capaz de inovar na 

produção de materiais e produtos "ecológicos"; os designers, por outro lado, têm-se concentrado na 

investigação de aplicações de poupança de energia com foco na utilização de materiais "verdes".  

Simultaneamente, as instituições têm entrado no mercado com pedidos cada vez mais rigorosos de projetos 

de baixo consumo energético, propondo incentivos e deduções fiscais para novos edifícios com elevado 

desempenho "ecológico". 

Ao longo do tempo, foram desenvolvidas ferramentas de certificação energética para medir a capacidade de 

desempenho do edifício em termos de consumo de energia. A própria indústria tem sido capaz de inovar na 

qualidade do produto de construção e na procura de materiais ecológicos a serem introduzidos no chamado 

mercado "verde". 

O verdadeiro desenvolvimento do pensamento sobre sustentabilidade, no entanto, diz respeito 

principalmente ao produto industrial acabado ou ao produto da construção. Os conceitos de certificação 

energética do edifício e de certificação do produto (rotulagem) fornecem uma medida de ecologia em relação 

a vários parâmetros. 

O valor de sustentabilidade é assim atribuído ao produto acabado, mas os impactos ambientais de todo o 

processo são negligenciados, especialmente no setor da construção, que consome mais de 50% dos recursos 

mundiais de matéria-prima e produz enormes quantidades de resíduos. 
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O setor industrial, por outro lado, tem-se vindo a inovar há algum tempo na gestão ambiental dos seus 

processos produtivos. 

 

22.2. Abordagem teórica  

22.2.1. Ferramentas para analisar impactos ambientais  

Ferramentas para avaliar a sustentabilidade ambiental dos edifícios 
A avaliação da sustentabilidade ambiental é um procedimento muito complexo, uma vez que não existe um 
quadro definido sobre quais são os fatores determinantes que devem ser tidos em conta. 
Além disso, a dificuldade reside na fragmentação de todo o setor que, devido à sua dimensão e aos diferentes 
interesses e profissões envolvidas, não desenvolve estratégias unificadas de partilha e os objetivos de avaliação 
da sustentabilidade ambiental são muito debatidos. Além disso, quando falamos de planeamento integrado, os 
processos de partilha do método de trabalho são muitas vezes negligenciados, gerando assim confusão entre 
os operadores do setor. Apenas a integração do profissionalismo e a consciência dos processos de design 
partilhado levariam à definição de critérios ambientalmente sustentáveis para o cumprimento dos requisitos 
de desempenho e melhoria. 
Os critérios de avaliação, vulgarmente conhecidos como indicadores de sustentabilidade, são necessários para 
poder definir caminhos comuns e medir o desempenho do setor da construção e da indústria a ele ligada. Ao 
mesmo tempo, surgiram pedidos voluntários de operadores e responsáveis pelo projeto no sentido de 
disporem de instrumentos de referência, design e indicações operacionais para obterem certificações 
ambientais para os edifícios. A necessidade de instrumentos de análise, de avaliação dos parâmetros 
ambientais, de procedimentos de controle e revisão, de orientação, mudou fortemente os interesses do 
mercado, envolvendo todos os setores produtivos até o consumidor final. 
Os instrumentos3desenvolvidas para responder a estas necessidades são geralmente articulados de acordo com 
uma série de requisitos ambientais contra os quais é definido o desempenho esperado, verificável através de 
indicadores. Os indicadores recebem uma pontuação e a soma ponderada das pontuações dá a avaliação global 
final do edifício. Os sistemas de avaliação de edifícios estruturados desta forma são definidos como sistemas 
baseados em pontuações porque tomam a forma de listas de verificação e fornecem a cada item (indicador) 
uma pontuação em relação ao cumprimento de critérios pré-estabelecidos: o edifício totaliza uma determinada 
pontuação a partir da soma dos itens individuais e desta forma é possível avaliar o grau de sustentabilidade do 
edifício, criando também uma classificação de mérito. 
O objetivo destes métodos de avaliação é modelar o processo de conceção de forma a atingir o desempenho 
esperado; devem ser uma ferramenta de trabalho, de partilha de objetivos, de sensibilização de todos os 
intervenientes no processo de construção para a sustentabilidade ambiental, com vista a melhorar a qualidade 
global em todas as fases. 
A verdadeira dificuldade em utilizar tais ferramentas é o cálculo do desempenho exigido pelos critérios de 
avaliação, pois muitas vezes fazer um julgamento quantitativo e comparável pode levar a erros e mal-
entendidos. A especificidade de cada projeto de construção não deve ser subestimada. As diferentes 
características ambientais iniciais, os diferentes tipos de construção, os materiais utilizados, os objetivos de 
redução dos impactos ambientais e, em geral, os indicadores de avaliação exigidos por estes instrumentos 
não seriam válidos para uma certificação que uniformizasse o conceito de sustentabilidade. 
A pontuação de um fator pode não dar os mesmos resultados para dois edifícios com características diferentes. 
O critério, por exemplo, de poupança de energia pode ter mais peso em edifícios onde existe uma maior 
amplitude térmica, mas ter pouco significado para edifícios localizados em climas mais temperados. 
Portanto, o desenvolvimento e utilização de ferramentas de certificação ambiental deve ter em conta as 
condições típicas de cada construção e deve direcionar-se para um projeto integrado, no qual, já nas etapas 
iniciais, é avaliado o desempenho a ser alcançado e são aplicadas políticas de ação, controle e responsabilidade 
de todos os intervenientes, durante todas as fases do processo de construção. 
O primeiro sistema de avaliação ambiental a ser desenvolvido foi o inglês BREEAM (Building Research 

 
3
 M.Lavagna, "Life Cycle Assessment in construction", Hoepli, Milão 2008, p. 82. 
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Establishment Environmental Assessment Method), criado em 1988 pelo BRE (Building Research 
Establishment). É uma ferramenta voluntária para avaliar a sustentabilidade dos edifícios com base numa 
pontuação atribuída a sete áreas diferentes, que por sua vez estão divididas em capítulos. As áreas de avaliação 
são energia, transportes, poluição, materiais, água, uso do solo e saúde. Os créditos atribuídos a cada área são 
somados de forma ponderada, de acordo com as prioridades da intervenção, e no final é obtida uma pontuação 
que estabelece o reconhecimento da sustentabilidade do edifício (de Suficiente a Excelente). O sistema BREEAM 
é aplicado em edifícios com diferentes usos: residencial (versão EcoHomes), escritórios, supermercados, 
escolas, indústrias. Alguns anos depois, em 1993, foi fundado nos Estados Unidos o U.S. Green Building Council 
(USGBC), em resposta à procura por parte das empresas privadas por uma garantia de qualidade na compra de 
edifícios e a crescente procura do mercado por edifícios “verdes” de alto desempenho, com o apoio do governo. 
O protocolo desenvolvido, o Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), tem estado ativo desde 
2000. É voluntário e baseado no consenso, e é orientado pelo mercado, que determina os critérios de avaliação 
e verifica as certificações. A característica típica desta ferramenta é a sua projeção para as necessidades dos 
operadores do setor da construção, com vista à inovação dos processos produtivos ligados à indústria da 
construção e à melhoria da qualidade dos projetos, garantindo os benefícios de desempenho para o utilizador 
final. 

O protocolo LEED é aplicável a todas as categorias (edifícios novos, edifícios comerciais, residências, escolas, 
instalações médicas), está dividido em sete capítulos de avaliação (sustentabilidade do local, gestão da água, 
energia e atmosfera, materiais e recursos, qualidade ambiental interior, inovação em design, prioridade 
regional), aos quais estão associados créditos. A soma final permite a obtenção de um prémio. 
A necessidade de novos modelos para avaliar a sustentabilidade ambiental dos edifícios tem impulsionado 
todo o mercado, por sua vez também impulsionado pelas solicitações dos projetistas de ferramentas de 
orientação para a conceção e controlo dos impactos ambientais e pelas empresas que procuram novas 
propostas inovadoras para o consumidor. Além desses dois protocolos (BREEAM e LEED), ao longo do tempo 
os países mais desenvolvidos desenvolveram as suas próprias ferramentas de avaliação, que estão destacadas 
na lista abaixo: 

− Total Quality (Áustria); 

− HQE, High Environmental Quality (França); 
− ITACA, Institute for Transparency, Updating and Certification of Contracts (Itália); 
− MINERGIE-ECO (Suiça); 
− GREEN (Espanha); 
− DGNB (Alemanha); 
− Green Star (Austrália); 
− CASBEE, Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency (Japão); 
− THREE STAR (China); 

− GBTool (Califórnia, USA). 

 
A disseminação dessas ferramentas de avaliação da sustentabilidade ambiental, comumente chamadas de 
eco-ferramentas, certamente tornou os responsáveis pelos projetos e as empresas mais conscientes das 
questões ambientais, mas existe o risco de simplificar a inovação e a pesquisa no campo da construção, muitas 
vezes condicionada pelo cumprimento dos requisitos dessas ferramentas. Por outro lado, foi identificada uma 
dificuldade em encontrar toda a informação necessária para satisfazer os requisitos, uma vez que muitas vezes 
existem dados fragmentados e ainda não partilhados para o cálculo do desempenho ambiental. 

 

22.3. Sustentabilidade e inovação 

22.3.1. O impacto da construção no meio ambiente  
Nas últimas décadas, a comunidade científica internacional tem feito grandes esforços para quantificar os 
potenciais impactos climáticos devidos às emissões antropogénicas de gases de efeito estufa, como resultado 
do crescimento económico e populacional. Em particular, o último Relatório de Avaliação das Alterações 
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Climáticas (AR5) apresentado pelo Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (IPCC4 ), declarou 
um pico histórico nas concentrações de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso na atmosfera: por exemplo, 
se considerarmos o período entre 2002 e 2011, as emissões devidas às atividades humanas aumentaram 54% 
em relação a 1990. Estas emissões contribuíram para o aquecimento global, que aumentou 0,85 °C entre 1880 
e 2012 e 0,72 °C entre 1951 e 2012, causando danos ambientais significativos, tais como aumento do nível do 
mar, aumento da radiação ultravioleta e eventos meteorológicos mais violentos e perigosos. 
O desejo de limitar as emissões e a consequente mudança climática é evidente no Acordo de Paris 5 de 2015, 
que estabeleceu que os responsáveis pelo projeto devem trabalhar para manter a temperatura até no máximo 
2°C acima em comparação com os níveis pré-industriais. Um outro passo foi dado pelo IPCC (Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), em outubro de 2018, com a aprovação do relatório intitulado 
"O Relatório Especial sobre Aquecimento Global para Limitar o Aquecimento Global a 1,5°C em comparação 
com 2°C". O incentivo para enveredar por novos caminhos rumo a uma sociedade mais sustentável deve-se, 
sobretudo, a estudos recentes que mostram o agravamento da concentração de gases com efeito de estufa no 
ambiente: segundo algumas análises, caminhamos para um aumento da temperatura média ambiental de 3°C 
até 2100, o que pode causar graves danos ao ambiente. 
Neste contexto, a indústria da construção é um dos principais culpados, considerando que não só consome 
grandes quantidades de energia e fontes energéticas para satisfazer as necessidades sempre crescentes da 
população que exige viver em melhores condições, mas também porque polui o ambiente e produz gases com 
efeito de estufa6. Este setor, de facto, além de consumir 40% dos materiais presentes em todo o sistema 
económico, gera 40-50% das emissões globais de gases de efeito estufa e dos constituintes de chuva ácida. O 
desenvolvimento destas questões tornou-se numa questão de grande interesse para as políticas energéticas e 
ambientais dos países europeus, que consideram o setor da construção como uma área chave para o 
cumprimento dos objetivos de redução de emissões. 
Esta questão é abordada na Diretiva 2010/31/UE de 2010 relativa ao desempenho energético dos edifícios, em 
substituição da Diretiva 2002/91/CE, que constitui a base das regulamentações nacionais a aplicar nos Estados-
Membros. Isto especifica, em particular, que todos os novos edifícios terão um rendimento energético quase 
nulo (nZEB), definidos como edifícios com um rendimento energético muito elevado. Estes edifícios 
caracterizam-se por um consumo "quase nulo de energia7" durante a fase de utilização; as necessidades 
energéticas muito baixas ou quase nulas devem ser cobertas por energia produzida no local a partir de fontes 
renováveis, como a solar (fotovoltaica e térmica), eólica, geotérmica e de biomassa, alcançando a autoeficiência 
durante a utilização. No entanto, a redução do consumo de energia durante a fase de utilização é apenas um 
dos aspetos a ter em consideração para se avançar para a sustentabilidade ambiental nos edifícios. Para 
quantificar corretamente o consumo total de energia no processo de construção, é necessário considerar 
também a energia incorporada relacionada com todo o ciclo de vida da construção, incluindo: extração de 
matérias-primas, produção de materiais, demolição e eliminação de resíduos. 
Existem, portanto, dois tipos principais de energia que os edifícios necessitam: 

− Energia Direta, propriamente chamada Energia Operacional (EO), que é a energia utilizada durante as 
fases de construção, pré-fabricação, transporte e manutenção. Em particular, diz respeito à fase de 
utilização do edifício, referente ao consumo de energia utilizada para manter as condições de conforto 
no interior das instalações. 

− Energia indireta, mais apropriadamente chamada de "Energia Incorporada" (EE), que se refere à energia 
final necessária para executar o processo produtivo dos materiais utilizados e a energia armazenada 
pelo produto ao ser extraído do processo produtivo. 

A fim de conceber um design mais responsável e ecológico, é necessário rever e modificar as atuais práticas de 
construção e procurar novos métodos e tecnologias para reduzir o elevado consumo de energia. 
 

 
4
 O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) foi criado em 1988 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e pela Organização 

Meteorológica Mundial (OMM) para avaliar as mudanças climáticas e seus potenciais impactos ambientais e socioeconómicos. 
5
 Assinado em 2015 na 21ª Conferência das Partes da UNFCCC 1 (COP21) e assinado a 22 de Abril de 2016 em Nova Iorque por mais de 170 países. 

6
 A nível europeu, cerca de 36% das emissões de CO2 estão relacionadas com edifícios. 

7
 A definição "edifício de energia quase zero" refere-se à possibilidade de produzir energia renovável no local sem a tornar uma restrição, deixando espaço para outras 

possibilidades, especialmente na definição dos limites do sistema (Alvenaria de alto desempenho: avaliação térmica, acústica, ambiental e económica de soluções de tijolo de 
cobertura / Monica Lavagna, Michele Paleari, Davide Mondini) 
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22.3.2. Perseguir a sustentabilidade através da inovação no setor da 

construção  
"Uma inovação pode resultar do acaso ou da necessidade, de uma situação fortuita ou, mais frequentemente, 
da vontade de resolver uma necessidade ou um problema que não pode ser resolvido de forma convencional8". 
A sustentabilidade expressa prioridades concretas sobre as quais se deve intervir para corrigir distorções, 
recuperar equilíbrios comprometidos e adotar soluções capazes de limitar os impactos futuros no sistema 
ambiental. O desejo de responder a esta necessidade levou o mundo da pesquisa a experimentar novas 
soluções, sistemas e produtos. 

O setor da construção é uma das áreas onde é possível atuar, considerando que é um dos principais 
contribuintes para os impactos ambientais, devido à grande quantidade de resíduos produzidos e aos recursos 
não renováveis utilizados. Podemos pensar, portanto, que a inovação encontra na construção sustentável um 
dos maiores desafios de sempre. 
Para responder a esta nova necessidade no setor da construção, é necessário reformular os métodos de 
intervenção em função das novas exigências ambientais dos utilizadores e de todo o sistema político e 
socioeconómico. Em particular, os atuais desenvolvimentos da inovação tecnológica no campo da produção 
industrial para a indústria da construção estão a assistir a pressões de mercado e a pressões éticas e ambientais, 
que procuram combinar aspetos de eficiência económica e ecológica e favorecer processos produtivos 
caracterizados por um impacto reduzido na forma como os recursos são utilizados, os ciclos de produção são 
organizados e o ciclo de vida dos produtos é gerido. Neste contexto, a busca da competitividade traduz-se num 
movimento em direção à ecoeficiência. Desse modo, é possível unir objetivos aparentemente irreconciliáveis, 
tais como "excelência económica" e "excelência ambiental" e permitir que a gestão da empresa atinja alguns 
dos mais importantes objetivos do desenvolvimento sustentável. 
Entre a indústria da construção civil, os primeiros a embarcar neste novo caminho foram os fabricantes de 
materiais, componentes e sistemas que aproveitaram esta oportunidade para responder aos problemas 
associados ao meio ambiente e para expandir o seu mercado, a fim de se tornarem mais competitivos. Algumas 
empresas conseguiram obter resultados vantajosos através do "posicionamento estratégico ecologicamente 
orientado", que consiste em identificar uma mistura de produtos ou estratégias de construção alternativas, 
capazes de satisfazer os requisitos de conforto ambiental e poupança de recursos, através do uso de técnicas e 
metodologias de design adequadas à saúde e bem-estar, facilidade de montagem, reversibilidade e 
durabilidade. 
É evidente que uma das questões mais importantes são os resíduos que são libertados para o ambiente como 
resultado da produção industrial e da eliminação de bens em fim de vida útil. Para limitar este problema, os 
especialistas do setor aceitaram o chamado "desafio inovador do próximo milénio", definido desta forma 
porque tenta encontrar soluções novas e eficazes como, por exemplo, a utilização de materiais e produtos 
reciclados. Estes últimos, apesar de na mentalidade comum da sociedade serem considerados inferiores em 
qualidade e desempenho aos materiais tradicionais 9, representam uma excelente alternativa ao problema da 
redução e eliminação de resíduos. 
No que diz respeito às técnicas de construção sustentável, existe atualmente um grande interesse pela 
construção “seca” e pela “desmontabilidade” dos edifícios: também aqui se procura respeitar os princípios em 
que se baseia a sustentabilidade da construção, que consiste em eliminar explorar os resíduos. Estes métodos 
permitem conceber edifícios em que a manutenção, adaptação, substituição de peças e, no final do ciclo, a 
demolição e recuperação de materiais e produtos são simplificadas. Isto faz com que o pensamento sobre o 
design tenha em conta a manutenção, substituição e demolição posterior, mas também com que sejam 
construídos edifícios em que cada uma das peças é feita de materiais que possam ser facilmente 
recuperados/reutilizados. A utilização de "sucata" torna-se decisiva para a necessidade de modificar ou, em 
alguns casos, demolir parcial ou totalmente os edifícios, dado que, por razões funcionais, tendem a envelhecer 
muito mais cedo do que os materiais com os quais são feitos. 
A fim de responder mais plenamente à procura sustentável, devemos concentrar-nos não apenas em 

 
8
 Nicola Sinopoli, Valeria Tatano "On the trail of innovation between techniques and architecture" Edizioni Franco Angeli, 2002 

9
 Referência aos "novos produtos" no mercado utilizados na construção civil. Estes produtos são o resultado de ciclos de produção intensivos que produzem bens de baixo 

custo e de curta duração em comparação com o artesanato, ao mesmo tempo que desperdiçam recursos valiosos e libertam enormes quantidades de resíduos para o 
ambiente. 
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experimentar novos produtos e técnicas de construção, mas também em inovações de processos que forneçam 
os procedimentos e ferramentas para otimizar os novos objetivos que devem combinar o meio ambiente e o 
desenvolvimento. É, portanto, essencial mudar o papel dos operadores dentro do processo de construção 
(clientes, responsáveis pelo projeto, construtores, produtores de materiais e componentes) e fora dele 
(instituições internacionais, governo, autoridades locais). 
 

22.4. Sustentabilidade dos negócios  

22.4.1. Sustentabilidade em termos de qualidade e inovação para as 

empresas  
A sustentabilidade ambiental deve ser uma condição não limitativa para as empresas do setor. A vontade de 

tomar medidas para poupar energia, matérias-primas e recursos naturais, e para reduzir os resíduos em terra 

e água e as emissões para a atmosfera, é um fator chave para ser competitivo nos mercados. Os processos de 

produção e construção devem, portanto, incluir a questão ambiental dentro deles, e ferramentas inovadoras 

devem ser desenvolvidas para obter certificações do sistema de gestão da qualidade. 

A consciencialização global dos intervenientes sobre as questões ambientais das atividades relacionadas à 

indústria da construção é possível graças à formação e educação dentro das organizações e em todo o sistema 

ligado a elas, através da capacitação dos operadores e da elaboração de auditorias internas e externas para a 

avaliação das críticas e o cumprimento dos objetivos estabelecidos. 

Uma maior consciência das questões ambientais leva a benefícios relativos à política interna das organizações, 

a um maior controlo dos seus procedimentos e um sistema de gestão que atenda aos princípios de desempenho 

e qualidade. Além disso, surgirão novos interesses do mercado, orientados para a comercialização de produtos 

e processos sustentáveis, cada vez mais exigidos pelos clientes, e novas oportunidades de trabalho para os 

profissionais. 

Os novos modelos de design integrado devem incluir todo o setor de profissionais, que terão de dialogar com 

todos os intervenientes no sistema de construção e avançar para disciplinas multissetoriais, compreendendo a 

importância da integração de competências, na melhoria da qualidade do projeto e no cumprimento dos 

requisitos de desempenho, em termos de custos, impacto ambiental e otimização de processos. 

Qualidade significa melhores características construtivas na utilização dos produtos e na execução das 

atividades no local de construção, cumprimento dos objetivos de poupança no uso de matérias-primas e 

energia, aumento da saúde do ambiente, controlo das atividades de execução e procedimentos para reduzir os 

impactos ao longo da vida do edifício, desde a fase de construção até à gestão e demolição final. A revisão do 

processo em termos de requisitos de desempenho levaria certamente a um aumento dos custos iniciais para as 

empresas e clientes, mas estes custos seriam compensados pela redução das intervenções de manutenção 

durante a vida útil do edifício. 

Além disso, os novos cenários inovadores no setor da construção, como tem sido repetidamente afirmado, são 

a procura de ações voluntárias e pró-ativas para melhorar os processos de produção e execução, com respeito 

às questões ambientais, para assim criar novos mercados competitivos focados na sustentabilidade. 

As profundas mudanças no setor da construção, a busca por inovação tecnológica, a necessidade cada vez maior 

de controle ambiental dos processos, geraram organizações capazes de responder aos objetivos de 

sustentabilidade. A indústria da construção está orientada para um design integrado, caracterizado por uma 

metodologia que tem em conta todos os aspetos ambientais dos processos, desde a escolha dos materiais, até 

à seleção dos fornecedores, mas sobretudo nas atividades de produção e na execução dos trabalhos no local, 

até a gestão do edifício e sua demolição. 

Em fevereiro de 2001, a Comissão Europeia publicou o Green Paper on Integrated Product Policy; a Política 

Integrada de Produtos (PPI) tem como objetivo orientar o mercado para produtos sustentáveis, promovendo 

instrumentos políticos integrados orientados para compras ecológicas (lado da procura) e desenvolvimento 

sustentável de produtos (lado da oferta), graças às análises da ACV. 
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O conceito de avaliação do ciclo de vida também está a ser introduzido na gestão de processos, especialmente 

na indústria da construção, através do desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e da definição do 

desempenho ambiental. As normas internacionais ISO 14001 e a regulamentação EMAS vão nesse sentido. 

Em maio de 2001, foi publicado o Relatório de Sustentabilidade na Construção. Este relatório baseia-se no 

pressuposto de que o cumprimento do objetivo de melhorar a sustentabilidade ambiental no setor exigirá, em 

primeiro lugar, uma indústria da construção altamente competitiva e, em segundo lugar, estratégias ambientais 

cuidadosamente concebidas para o setor. O envolvimento de todas as partes interessadas, em particular dos 

governos nacionais, com instituições europeias a desempenhar um papel de coordenação significativo, é 

considerado crucial no esforço para melhorar verdadeiramente o nível de sustentabilidade do setor. 

Portanto, a fim de responder à evolução das necessidades do mercado da construção, é essencial a mais ampla 

colaboração possível entre todos os intervenientes do processo, ou seja, a Entrega Integrada do Projeto (DPI). 

Esta abordagem integra pessoas, competências, estruturas, recursos internos e a Gestão da empresa e absorve 

as qualidades e o profissionalismo de todos os participantes para a melhoria do projeto. Na indústria da 

construção, os papéis dos diferentes intervenientes são fundamentais e devem responder aos objetivos do 

projeto integrado. Os organismos e instituições públicas devem produzir regulamentos e regras (ou se 

necessário incentivos) para o desenvolvimento sustentável, e ser capazes de garantir o controle das 

certificações de produtos e processos. Devem também rever os procedimentos de seleção dos empreiteiros, 

incluindo requisitos e condições de qualidade e sustentabilidade nas propostas, e as subsequentes ações de 

controlo durante a execução, para que possam avaliar as propostas apresentadas não só através de modelos 

económicos descendentes. A indústria de fornecedores e produtores de matérias-primas para construção deve 

visar a redução dos impactos no meio ambiente, nos recursos primários e nos resíduos da obra, ter sistemas 

internos de gestão ambiental e aplicar rótulos de qualidade aos produtos de construção. 

Os protagonistas são também os profissionais (engenheiros responsáveis pelo design) que devem produzir 

produtos sustentáveis em todas as fases da vida, desde a fase de execução, até ao uso, gestão e demolição. Isto 

deve traduzir-se numa redução do consumo de energia, na escolha de materiais com elevado conteúdo 

reciclado e reciclável, em soluções técnicas para os detalhes de construção (por exemplo, a possibilidade e 

facilidade de desmontagem e reutilização dos componentes no final da sua vida útil), numa redução dos 

resíduos de construção e demolição a enviar para aterros, numa redução das emissões para a atmosfera, solo 

e água, e num ambiente mais saudável. Também deve ser dada atenção à redução dos custos de operação e 

manutenção durante a vida útil do edifício. 

Finalmente, as empresas de construção e todos os operadores ligados a elas. Em todas as etapas do processo é 

necessário avaliar os impactos ambientais das atividades de construção. Em primeiro lugar, os procedimentos 

e ações têm de ser devidamente planeados antes da instalação da área de construção, de modo a poder 

controlar posteriormente qualquer tipo de intervenção considerada crítica do ponto de vista ambiental. Cada 

etapa do processo no local de construção deve ser planeada e todos os operadores, incluindo subcontratados, 

devem ser treinados a fim de evitar possíveis críticas. Cada atividade realizada na zona da construção é 

potencialmente prejudicial para o ambiente. De facto, a transformação de elementos de construção, a 

produção no local ou fora dele, o transporte de produtos, a manipulação de meios mecânicos em cada fase do 

processo, o consumo inevitável de recursos como energia, combustível, água, materiais primários, a emissão 

de pó e poluentes para a atmosfera, a produção de enormes quantidades de resíduos de construção e 

demolição são apenas alguns dos fatores que afetam diretamente o ambiente. 

Portanto, a elaboração de procedimentos que prevejam ações para mitigar e controlar os impactos em cada 

etapa da construção, incluindo a desmontagem do local de obras no final da mesma, deve ser incluída no 

sistema de gestão ambiental das empresas construtoras, como garantia da sustentabilidade das atividades nos 

locais de obras e como marca de qualidade da organização. 
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22.5. Um exemplo de eco-ferramenta: o protocolo LEED  
Em 1993 foi fundada nos Estados Unidos a USGBC (U.S. Green Building Council), sem fins lucrativos, com o 

objetivo principal de transformar o mercado da construção civil e a necessidade de ter um sistema para 

definir critérios de sustentabilidade e medir a eficiência, a fim de promover uma melhor qualidade de vida. 

Após vários anos de discussões com associações comerciais, profissionais e operadores do setor 

(construtoras, incorporadoras imobiliárias, ambientalistas, industriais), em 1998 foi elaborado o primeiro 

programa piloto LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) para novas construções ou a 

renovação de construções existentes. Até à data, a versão mais recente do protocolo foi atualizada para o 

LEED 2009, tendo sido também desenvolvidas versões para as várias categorias de edifícios (LEED for 

Commercial Interiors, LEED for Homes, LEED for Schools, LEED for Healthcare, LEED for Core & Shell, LEED for 

Neighbourhood Development, LEED for Retail). 

Em 2008, foi criado o GBCI (Green Building Certification Institute), um organismo independente apoiado pelo 

USGBC, para gerir os procedimentos de certificação e todas as atividades administrativas relacionadas com 

programas de sustentabilidade para edifícios; é um organismo totalmente independente que garante a 

qualidade da certificação e a imparcialidade fornecida por um terceiro. 

Como na maioria dos protocolos de sustentabilidade ambiental, o LEED é um sistema voluntário, baseado no 

consenso do mercado. O LEED avalia o desempenho ambiental geral do edifício em todas as fases do 

processo, durante o projeto, construção e operação. 

O sistema de avaliação é dividido em categorias ambientais, que lidam com diferentes aspetos durante os 

processos de projeto, construção e operação. Existem cinco categorias ambientais: 

− Locais Sustentáveis; 

− Eficiência da água; 

− Energia & Atmosfera; 

− Materiais & Recursos; 

− Qualidade Ambiental Interior 

Além disso, existem mais duas, que tratam de questões não concebidas nas restantes categorias, 

nomeadamente: 

− Inovação em Design; 

− Prioridade Regional. 

Cada categoria é por sua vez composta por pré-requisitos e créditos que são pontuados de acordo com o 

desempenho do edifício. Os pré-requisitos e os créditos definem as necessidades ambientais a serem 

atendidas (metas) através das respostas aos requisitos. As estratégias e tecnologias representam as possíveis 

soluções que podem ser implementadas para alcançar as metas. Os pré-requisitos representam o 

desempenho mínimo obrigatório que o edifício deve ter para que seja certificável. Como requisitos mínimos, 

nenhuma pontuação está associada a eles. Os créditos expressam o desempenho mais ou menos avançado 

que o edifício tem dentro de cada categoria. É-lhes atribuída uma pontuação variável (mínimo 1 ponto). 

Os sistemas LEED atribuem um máximo de 100 pontos das cinco categorias básicas mais 10 pontos de bónus 

para as categorias Inovação de Design e Prioridade Regional, para uma pontuação total máxima de 110 pontos. 

A soma final dos créditos atribui um nível de certificação LEED: 

− Certificado (Básico): 40-49 pontos; 

− Prata: 50-59 pontos; 

− Ouro: 60-79 pontos; 

− Platina: 80-110 pontos. 
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O sistema de atribuição de valor a cada categoria é um sistema ponderado. Ou seja, os impactos ambientais do 

edifício são estimados nas diversas categorias de impactos ambientais (por exemplo, emissões de gases de 

efeito estufa, uso de recursos, poluentes na água e no solo, transportes, etc.), avaliados através de modelagem 

energética ou análise de ACV, sendo dado maior peso aos impactos que têm maior influência nas principais 

categorias. Este sistema, para o LEED, incentivaria ferramentas para reduzir o consumo, as emissões poluentes 

e os resíduos produzidos. 

A certificação do edifício segundo o protocolo LEED é emitida pelo organismo independente GBCI, no final da 

construção e após verificação de todos os requisitos indicados por uma equipa de peritos. 

O processo de certificação é voluntário e o primeiro passo consiste no registo do projeto no LEED Online, pela 

pessoa responsável pela equipa do projeto, o Administrador da Equipa do Projeto, que é responsável pelos 

procedimentos de certificação e coordenação das atividades. Toda a documentação necessária para descrever 

o projeto é enviada e ao mesmo tempo é dado acesso a todos os guias do LEED para alcançar os objetivos e 

créditos necessários. Com vista a um projeto integrado, são atribuídos a todos os componentes as diretrizes 

para a produção de gráficos, dados e documentos a serem anexados e enviados para a reavaliação dos pré-

requisitos e créditos. O processo continua até ao início da construção, quando as categorias dedicadas ainda 

não avaliadas no processo de design são implementadas. No final da construção e de todas as atividades 

relacionadas, o procedimento é concluído com os últimos documentos e aguarda-se pela revisão. O órgão de 

auditoria competente do GBCI pode fazer sugestões quanto aos requisitos e tomar uma decisão negativa 

quanto à concessão de créditos, com a devida justificação.  

Assim que o processo de certificação é concluído, o projeto que obtiver pelo menos 40 pontos é certificado pelo 

LEED, recebe uma carta formal e é inserido no banco de dados internacional do USGBC. 

 

22.6. Abordagem prática  
 

Vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=4vmaqxMk4VY 

https://www.youtube.com/watch?v=tST7xEJ41i4 

https://www.youtube.com/watch?v=K8ANxdxDsK0 

22.7. Avaliação  

1) Qual foi o primeiro sistema de avaliação ambiental? 

A. BREEAM 

B. HQE    

C. VERDE 

2) O procedimento de avaliação de impacto ambiental deve ser iniciado 

A. antes do começo dos trabalhos. 

B. antes de o projeto ser definido. 

C. durante ou imediatamente após a conclusão do trabalho. 

3) O protocolo LEED é 

A. Um protocolo obrigatório a ser adotado em caso de novas construções. 

B. Um protocolo voluntário que só se aplica em determinadas situações. 

C. Um protocolo voluntário baseado no consenso do mercado. 

4) O protocolo LEED avalia o desempenho ambiental geral do edifício 

https://www.youtube.com/watch?v=4vmaqxMk4VY
https://www.youtube.com/watch?v=tST7xEJ41i4
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A. durante as fases dos processos de conceção, construção e gestão. 

B. durante as fases dos processos de conceção e construção. 

C. durante as fases dos processos de conceção do edifício. 

5) Qual é a pontuação máxima que pode ser alcançada ao aplicar um protocolo LEED? 

A. 50 + 10 bónus 

B. 100 

C. 100 + 10 bónus 

6) Quantos níveis de certificação LEED existem? 

A. 2 

B. 4 

C. 6 

7) O sistema de avaliação é dividido em categorias ambientais, que tratam de diferentes aspetos durante 

as fases do design do projeto, construção e operação. Quantas destas categorias existem? 

A. +2 extra 

B. + 2 extra 

C. + 2 extra 

8) A subdivisão de um sistema de produtos em unidades de processo facilita a identificação das entidades 

que entram e saem do sistema. 

A. Aspetos ambientais positivos e negativos. 

B. Aspetos ambientais internos e externos. 

C. Aspetos ambientais diretos e indiretos. 

9) O que são ferramentas ecológicas? 

A. Ferramentas de avaliação de impacto ambiental. 

B. Ferramentas de avaliação da sustentabilidade ambiental. 

C. Ferramentas de avaliação do consumo de energia. 
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23. Considerações económicas e sociais que devem ser feitas na seleção de produtos 

sustentáveis  
 

Descrição Geral 

Nesta unidade, os formandos serão apresentados com temas de forma a adquirir conhecimentos sobre as 

principais características do Ciclo de Vida Análise de custos de materiais e o impacto social que estes 

podem ter. Os formandos conhecerão as bases para a realização de uma análise do Custo do Ciclo de Vida 

(CCV) e quais os custos e materiais reciclados a ter em conta para que o CCV se torne numa ferramenta útil 

não só do ponto de vista económico, mas também para diminuir o impacto social. 

Resultados da aprendizagem 

Após a conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve ter: 

Conhecimento - Bom conhecimento dos custos da construção sustentável no seu ciclo de vida 

- Bom conhecimento de como gerir os custos que ocorrem no ciclo de vida de um 
edifício  

Capacidades - Capacidade de demonstrar e explicar os custos do ciclo de vida da construção (CCV) a 
outros 

- Capacidade de demonstrar e explicar aos outros o impacto social da utilização do 
processo de CCV 

Competências - Adquirir competências técnicas específicas para avaliar o impacto da ACV nos custos 
do ciclo de vida e impacto social 

- Adquirir competências técnicas específicas para demonstrar a todas as partes 
interessadas o impacto socioeconómico que a utilização da ACV pode ter 

Ministração da Unidade e Avaliação 

A unidade será lecionada através de: 
□ Discussões 
□ Prática 
□ Aulas 
□ etc... 

A unidade será avaliada através: 
□ Exame  
□ Exame oral / exercícios 
□ Projeto 
□ Exercícios escritos / teste  

 

23.1. Introdução  
O objetivo desta unidade é mostrar como os materiais, experiência e competências já estão disponíveis para 

promover uma mudança que pode beneficiar diretamente as famílias e a qualidade e habitabilidade das nossas 

cidades no geral. O desafio hoje é tornar essas experiências conhecidas para que possam ser retiradas do seu 

uso ainda limitado, o que está ligado à disponibilidade e confiabilidade das informações.  

As experiências mostram que é possível imaginar um novo tipo de edifícios que não constituam perigo para o 

ambiente, para o uso do solo e para o consumo de energia, mas que se tornem numa oportunidade para a 

regeneração urbana e para a luta contra a poluição. Para além disto, o percurso está traçado graças às diretivas 

europeias: os novos edifícios públicos terão de ser Net Zero Energy, enquanto os edifícios privados terão de ser 

Net Zero Energy a partir de 2021. 

 

23.2. Abordagem teórica  

23.2.1. Sustentabilidade no setor da construção  

A questão da sustentabilidade 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi enunciado pela primeira vez em 1987 por Gro Harlem 
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Bruntland10 durante o trabalho da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (WCED) nas 

Nações Unidas. O relatório foi intitulado de "O Nosso Futuro Comum", também conhecido como "Relatório 

Bruntland". 

A definição comum e globalmente partilhada de sustentabilidade pode ser expressa através do princípio de que 

devemos deixar para as gerações futuras um ambiente pelo menos não pior do que aquele que encontrámos. 

A teoria da conservação dos recursos, ao satisfazer as necessidades das gerações futuras, é assim aceite. 

A questão da sustentabilidade ambiental surgiu num contexto altamente industrializado de mercados 

globalizados, onde, no entanto, lentamente estão a ser realizados estudos sobre o problema da poluição e 

relatórios mundiais sobre os danos causados pelos poluentes nos ecossistemas. 

O desenvolvimento do pensamento ecológico e de uma doutrina ambiental traz à luz os problemas decorrentes 

das atividades do homem em relação ao meio ambiente e, consequentemente, as possíveis ações a serem 

tomadas, que são necessárias para o futuro do planeta. 

O objetivo do documento é superar a visão da sustentabilidade como otimização de uma situação estática, com 

base na definição de limites, e definir a sensibilidade como um processo, uma perspetiva dinâmica, em que a 

gestão da mudança assegura que o ambiente não é alterado ainda mais. 

A emergência da ecologia (literalmente "ciência do lar" do termo grego Ökologie, de oikos=casa), já no final do 

século XIX, trouxe à luz o estudo da economia natural, entendida como a ciência dos seres vivos e dos espaços 

habitados, mais geralmente do território natural e antropogénico, do ambiente do homem e das suas interações 

com o espaço natural. 

Um exemplo de outro conceito relacionado é a biologia, conhecida como a "ciência da vida", que é o estudo 

das propriedades de todos os seres vivos, habitats e relacionamentos. Este leva-nos à arquitetura biológica ou 

"bio-arquitetura" como a busca das causas dos impactos devidos às transformações humanas e a aplicação de 

técnicas e materiais no projeto arquitetónico que procuram limitar a poluição e melhorar a saúde dos seres 

vivos e do meio ambiente circundante. 

As aplicações atuais destinam-se principalmente aos aspetos ambientais da construção, tais como a redução do 

impacto ambiental dos edifícios, dos poluentes e da utilização de materiais verdes e de baixo impacto 

ambiental. 

A questão em debate é que a busca de um caminho totalmente natural na construção é paradoxal, ao contrário 

do que afirmam os ecologistas mais seguros. O Homem sempre explorou os recursos do planeta e os 

transformou engenhosamente para atender às suas necessidades, emitindo resíduos e gerando impactos 

negativos no solo, na água e na atmosfera. As atividades de construção são por definição atividades 

transformadoras, certamente artificiais e não naturais. O betão, por exemplo, resulta da transformação de 

elementos naturais fornecidos para uso humano, assim como quase todos os recursos retirados da natureza. A 

reutilização de materiais, que é um dos fatores importantes na diminuição dos recursos virgens, porém, envolve 

a sua transformação, tanto mecânica como industrial, com emissões poluentes. 

Portanto, a questão resume-se no conhecimento de que os processos de transformação, como explicado pelas 

leis termodinâmicas, geram uma forma degradada de energia, inutilizável, calor, que é o resíduo absorvido nos 

ecossistemas. 

A irreversibilidade das transformações, em qualquer caso, envolve o gasto de recursos e energia (trabalho), 
provocando a poluição no sistema ambiental, ou seja, a entropia do sistema é cada vez maior. 
Portanto, os processos entrópicos estão sempre na base das transformações do homem, e a aplicação de 

princípios naturais na construção e projetos arquitetónicos só pode ser avaliada através de políticas de controle 

e redução dos impactos gerados, que estarão sempre presentes e nunca poderão ser reduzidos a zero. 

A expansão industrial combinada com a crescente procura de energia para satisfazer as necessidades aumentou 

o consumo e, consequentemente, o impacto sobre o meio ambiente com desastres inevitáveis sobre os 

ecossistemas. Cada vez mais se investiga sobre os danos causados no homem dos gases de efeito estufa e pelo 

aquecimento global, como o derretimento das calotas polares, desertificação, inundações, acidez do solo e a 

saturação da atmosfera com poluentes químicos, com consequências irreparáveis para a saúde humana e 

animal. O processo de desmatamento em busca de terras férteis, o uso descontrolado de matérias-primas para 
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abastecer os setores da manufatura e industrial e o modelo consumista da sociedade ocidental em detrimento 

do resto do mundo, aumentaram drasticamente os riscos de um ponto sem retorno, onde não haverá salvação 

para as gerações futuras. 

O relatório Bruntland, como apresentado nos primeiros parágrafos, representa o início de um caminho 

necessário para uma nova cultura de poupança, controlo de limites e tomada de ações efetivas através do 

princípio da sustentabilidade ambiental. É percetível que o bem-estar gerado pela Revolução Industrial pode 

ser revisto e repensado em termos da melhoria da qualidade do ambiente, controlo dos impactos gerados e 

avaliação das questões ambientais em todos os processos produtivos. Como já foi dito, o objetivo da 

sustentabilidade não é eliminar as transformações, porque são irreversíveis, mas criar um modelo cultural de 

desenvolvimento que possa ser mais facilmente suportado pelo meio ambiente. 

Segundo o relatório Bruntland, a emergência da sustentabilidade depende necessariamente da redução da 

carga de recursos extraídos e descartados, da alteração dos ciclos de uso e reutilização de materiais e matérias-

primas, da adoção de políticas de valorização dos recursos renováveis e do uso sustentável de recursos não 

renováveis. Não se aceita maior pressão sobre o meio ambiente e os recursos. Isto não significa o fim de toda 

a atividade e transformação humana, mas sim um processo de mudança cultural, social e económica. O 

processo é globalmente aceite pelos países industrializados, convencidos de que podem inovar graças às novas 

tecnologias capazes de combinar maior produção e menor impacto ambiental, mas ignorados pelos países 

"subdesenvolvidos", que dificilmente implementam políticas ambientais devido à pobreza económica e 

cultural. 

O relatório enfatizou três abordagens fundamentais para o conceito de desenvolvimento sustentável: a 

economia, o meio ambiente natural e as necessidades sociais. Todas as atividades típicas de transformação 

humana devem ser concebidas para garantir o consumo racional dos recursos, a redução dos impactos sobre o 

ambiente e o bem-estar das pessoas. 

A questão da utilização racional e eficiente dos recursos tem explicações óbvias na economia dos mercados. A 

escassez de matérias-primas, o consequente aumento dos custos de produção, a corrida à exploração de cada 

recurso, tornaram inevitavelmente os mercados globais dos grandes países produtores e vendedores os únicos 

donos dos escassos bens que determinam as regras. As políticas ambientais também nascem para controlar 

estas dinâmicas que acabam de ser mencionadas. O tema da sustentabilidade deve, portanto, criar um modelo 

de economia não mais caracterizado pela exploração de bens materiais, mas pela consciência de que a busca 

de novos valores ambientais na produção são fatores importantes de competitividade e dos negócios. 

As políticas empreendidas nos países devem ter em conta os efeitos que podem ter nos países vizinhos, e 

quaisquer escolhas ambientais devem ser verificadas de forma abrangente. O problema de avaliar a 

sustentabilidade ao nível da legislação é também a caracterização cultural e económica de cada país. Priorizar 

a reciclagem de resíduos numa área ou mesmo num município pode não ser fundamental para as escolhas dos 

municípios vizinhos, e o modelo eco sustentável pode produzir resultados inesperados. Políticas partilhadas 

que torem os estados responsáveis parecem ser as formas mais fáceis, embora nunca imediatas, de criar 

modelos verdadeiramente sustentáveis. 

 

23.2.2. A questão ambiental no setor da construção  

O crescente interesse pelos princípios da sustentabilidade (económica, ambiental, social) tem envolvido 

sobretudo o sistema de construção e toda a indústria a ele ligada. Este é um setor chave na Europa, que 

emprega o maior número de pessoas (7,5% do total), é responsável por 9,7% do PIB e por 47,6% do capital fixo 

bruto10. 

Os impactos económicos do setor são, portanto, substanciais e os impactos ambientais estão inevitavelmente 

a eles ligados. A atividade do setor envolve um consumo muito elevado de recursos naturais (mais de 50% em 

 
10 Dados retirados do relatório final sobre a construção sustentável, apresentado pelo Grupo de Trabalho composto por 
representantes da Comissão Europeia, dos Estados-Membros e da indústria em Maio de 2011. 
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peso de todos os materiais extraídos da crosta terrestre são transformados em materiais e produtos de 

construção) e a produção de uma enorme quantidade de resíduos (gerados principalmente por atividades de 

demolição e compreendendo entre 40-50% em peso da produção total de resíduos gerados por atividades 

humanas). Se a fase de uso for considerada, o consumo de energia e as emissões relativas de gases poluentes 

para a atmosfera são também adicionados. Na Europa, o aquecimento e a iluminação dos edifícios é 

responsável pela maior parte do consumo de energia (42%, dos quais 70% são para aquecimento) e produz 35% 

dos gases com efeito de estufa; além disso, há impactos diretos no solo e na água. 

O impacto real no meio ambiente aumentou a consciência no setor da construção e foram promovidas políticas 

e ações, também graças a órgãos institucionais, para desenvolver uma cultura de sustentabilidade na 

construção, envolvendo toda a indústria. 

As inovações tecnológicas e a busca contínua por produtos eco sustentáveis levaram a novas fronteiras de 

competitividade para as empresas do setor. 

Em 1997, a Comissão Europeia publicou a Comunicação COM(97)53911 , conhecida como A Competitividade da 

Indústria da Construção, na qual analisou todo o sistema da indústria da construção (produção, mercado, 

métodos, processos, etc.) e enumerou os pontos críticos a resolver pela Comunidade e ações partilhadas para 

melhorar a qualidade e a competitividade da mesma. 

A nível global, o documento afirma que o processo de construção está em constante mudança, impulsionado 

pela necessidade de inovar tecnologicamente e pela prática da construção. Uma das condições iniciais para 

melhorar a eficiência global é a integração de todos os intervenientes no processo, o envolvimento dos 

operadores, juntamente com um aumento dos aspetos de comunicação e tomada de decisão em todas as fases 

da gestão. Em primeiro lugar, é necessário procurar novas formas de colaboração, criar relações com as partes 

interessadas no processo de construção, melhorar a qualidade da obra e do produto, reduzir custos e focar na 

tomada de decisões eficazes nas atividades de conceção e construção. 

Os mesmos procedimentos de escolha dos requisitos nos concursos devem ter em conta a inovação do projeto, 

a qualidade dos materiais utilizados e, caso as ACVs estiverem presentes, a saúde e segurança, e o processo de 

construção e os seus impactos no meio ambiente. A cooperação entre os intervenientes do processo, partes 

interessadas, clientes, empresas de construção, fornecedores, subcontratados, responsáveis pelo projeto e 

engenheiros, levaria ao aumento da eficiência e da capacidade de partilhar ações e objetivos. 

O design integrado deve ser um modelo de desenvolvimento, capaz de inovar todo o mercado e processos de 

gestão da construção, pois foca-se em critérios de desempenho e qualidade, e melhoraria a competitividade 

das empresas do setor, graças aos benefícios em termos de eficiência e redução de custos que traz. 

 

23.2.3. Questões ambientais nas obras: a complexidade da gestão do 

processo  

 

A difusão de uma cultura de sustentabilidade entre diferentes setores da indústria certamente mudou o modelo 

de produção, envolvendo questões ambientais, graças à pesquisa tecnológica, por um lado, e ferramentas de 

controle de impacto, por outro. Estas mudanças produziram novos mercados competitivos para a venda de 

bens e serviços e o intercâmbio de competências, que também melhoraram economicamente os custos iniciais 

necessários para as transformações ambientalmente sustentáveis. 

No setor da construção, como já foi referido, desenvolveram-se teorias ecológicas e soluções técnicas de 

construção, destinadas a poupar energia, reduzir os materiais virgens e utilizar produtos com elevado conteúdo 

reciclado, com elementos desmontáveis e reutilizáveis no final da sua vida útil, o que melhorou 

consideravelmente a qualidade e durabilidade dos edifícios. 

Contudo, a questão da sustentabilidade tem sido analisada, em muitos setores industriais, do ponto de vista do 

 
11  Texto consultado em: http://ec.europa.eu/enterprise/setors/construction/files/compet/com-97- 539- 
commcomcompconstr_en.pdf 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/files/compet/com-97-
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/files/compet/com-97-
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produto acabado. No que diz respeito aos projetos, a poupança de energia calculada durante a vida do edifício 

é muitas vezes tida em conta, motivada por parâmetros de consumo reais (também exigidos pela legislação 

atual), mas não são tidos em conta todos os processos de transformação e atividades de construção que 

produziram o objeto e que causam impactos não negligenciáveis no ambiente. A inovação das ferramentas 

multicritério, ou eco ferramentas, reside na decomposição do processo nas suas fases de vida (da execução à 

gestão e utilização), na avaliação do seu impacto através de indicadores ambientais e no cálculo do consumo 

de energia do produto acabado e tudo que possa ser decisivo para a sua certificação. 

A avaliação do processo é muitas vezes negligenciada, mas os efeitos negativos das atividades de 

processamento no local sobre o ambiente são a base para o desenvolvimento de códigos ou protocolos que 

fornecem soluções inovadoras no campo da construção. 

A gestão insustentável de processos para as empresas significa consumir muitos recursos materiais, maior 

consumo de energia, sistemas ineficientes de transporte e abastecimento, alta produção de resíduos de 

construção e/ou demolição para aterro, risco de penalidades por não cumprimento das normas ambientais, 

tudo isso somado a custos maiores. O processo insustentável tornar-se-ia, portanto, pouco económico. Um dos 

maiores problemas na disseminação de um modelo sustentável de atividades de construção é a quantidade e 

complexidade do setor da construção. A consciência das questões ambientais deve superar a fragmentação 

existente entre os intervenientes no processo de construção. Em comparação com qualquer setor industrial, 

onde os limites da produção são mais claros e a responsabilidade e o controle das fases são mais fáceis, na 

construção tem de se lidar com organizações muito diferentes onde o profissionalismo, os modelos de trabalho, 

as dimensões económicas, as tarefas e as atividades variam de projeto para projeto. O controlo de um processo 

tão complexo e mutável é difícil sem a cooperação dos operadores e a partilha de objetivos. As relações entre 

clientes, responsáveis pelos projetos e construtores devem ser estudadas com base em critérios de melhoria 

de processos e desempenho eficiente em termos económicos e ambientais. 

A diversidade das atividades e tarefas de todos os operadores dentro dos locais de obra gera dificuldades em 

compartilhar as preocupações ambientais, se não houver formação e disseminação de uma cultura colaborativa 

no processo de construção, empreendida pela gerência da organização. A falta de perceção da unidade do 

processo e do produto acabado produz mal-entendidos, erros processuais, pouca responsabilização de todos 

os intervenientes e custos finais mais elevados. 

As questões ambientais nos locais das obras devem, portanto, fazer parte de um sistema maior, no qual as 

empresas adotem políticas de transformação dos processos de construção nos locais de obras e haja incentivos 

para divulgar as questões de sustentabilidade, com consciência dos impactos ambientais em todas as etapas do 

processo, promoção de técnicas inovadoras de controle e mitigação dos mesmos e desejo de melhorar a 

qualidade final. 

 

Ferramentas de certificação ambiental como o LEED propõem, na sua estrutura e forma, um tipo de design 

integrado que renova os processos produtivos e podem ser um guia para alcançar critérios de sustentabilidade 

e objetivos de competitividade para o mercado da construção. O carácter voluntário destes protocolos é, no 

entanto, apenas um primeiro passo para aproximar empresas e responsáveis pelo projeto de uma avaliação 

global do processo/produto no que diz respeito a questões e impactos ambientais. As mesmas normas 

internacionais e comunitárias que surgiram recentemente estão a avançar nesta direção. 

A escolha autónoma das organizações de adotar procedimentos e ferramentas que orientem a avaliação das 

atividades no local de construção, estabelecer requisitos de desempenho e as ações necessárias para mitigar 

os impactos gerados e identificar responsabilidades internas de formação e controlo, são certamente temas 

inovadores que devem ser valorizados na escolha das obras e nos procedimentos de contratação. A certificação 

final da obra sustentável é, portanto, uma condição decisiva para a criação de um novo mercado para a 

construção e para as empresas, com vista a melhorar a eficiência do processo e reduzir o impacto ambiental 

das atividades de construção. 

O local de construção é um sistema de produção complexo no qual são realizadas obras de construção e no 

qual trabalham numerosos operadores e profissionais. A dificuldade da gestão do local reside precisamente na 
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quantidade e diversidade de atividades que se realizam no mesmo e que envolvem também o espaço natural 

ou criado pelo homem ao ar livre. 

Embora seja difícil examinar cada variável que compõe todo o organismo, uma vez que os locais de construção 

são diferentes em relação ao que deve ser realizado, é possível listar alguns elementos comuns que 

caracterizam o local de construção. 

Em primeiro lugar, é necessário sublinhar que o organismo de construção representa o local de produção de 

trabalho, de bens materiais e de transformação, que ocupa território dentro de um centro já construído ou 

natural, e espaços para atividades também fora dos seus limites, estando ligado, por exemplo, aos centros de 

produção de materiais, através de vias rodoviárias. O local de construção também envolve trabalhos altamente 

variáveis, utilizando diferentes máquinas e diferentes profissionais durante todas as fases do processo de 

construção. Existem também locais dedicados à aquisição de materiais para a construção e espaços dedicados 

à embalagem, construção e demolição de resíduos. Outro fator comum é a presença de muitas empresas e 

trabalhadores que utilizam os espaços e os meios para o trabalho. A obra é o local de produção em contínua 

evolução (pode durar muitos anos) onde as variáveis a serem mantidas sob controle são inevitavelmente 

concentradas e onde as atividades devem ser planeadas com antecedência e os problemas relacionados com a 

segurança de todos os operadores devem ser evitados. 

Estas características são comuns a todas as obras e, no que diz respeito às questões ambientais, é possível fazer 

uma avaliação preliminar dos impactos durante a fase de projeto, que será então monitorizada durante as fases 

de execução. 

As principais questões surgem nos pontos seguintes: 

a) Toda a atividade no local consome recursos (energia como combustível para máquinas, eletricidade, 

água e matérias primas); 

b) As operações de escavação e movimentação de terras podem causar deslizamentos de terra e 

problemas de estabilidade e transformam a morfologia do terreno; 

c) Máquinas, operações no local, meios de transporte, processos de produção e transformação de 

materiais (instalações de mistura de betão, mistura de ligantes) e operações de carga e descarga de 

materiais produzem gases de escape poluentes e poeiras nocivas que são libertadas nas áreas do local 

e no exterior em direção às áreas construídas; 

d) qualquer derrame acidental de substâncias perigosas (tintas, solventes, betumes, óleos minerais, 

combustíveis, etc.) pode causar poluição do solo e das águas superficiais perto da área de trabalho ou 

mesmo das águas subterrâneas (no caso de infiltração através do solo), os sedimentos também se 

podem acumular nos esgotos públicos causando o seu entupimento, e alterações de drenagem e 

efeitos erosivos nos solos causados pelo escoamento das águas pluviais; 

e) Os meios de transporte e as máquinas produzem emissões poluentes e resíduos de materiais que 

sujam as vias públicas próximas ao local da construção; 

f) Escavação, carga/descarga de materiais, corte de materiais, mistura de aglomerantes, manuseio de 

máquinas e operações de processamento geram ruído e vibrações; 

g) As atividades de construção e demolição geram enormes quantidades de resíduos; 

h) As atividades de construção produzem resíduos de processamento, resíduos de embalagens e 
materiais não utilizados; 

i) Muitos processos produzem emissões que são prejudiciais aos trabalhadores e causam danos à 
saúde; 

j) o local da obra tem um impacto direto no ambiente natural e na fauna; 

k) o local da obras gera impacto visual. 

 
Todos estes aspetos listados acima constituem impactos ambientais não negligenciáveis durante a fase de 

projeto da obra e durante a construção. Muitas vezes os efeitos poluentes do sistema de um local de construção 

são refletidos no exterior, onde existem áreas construídas, causando consideráveis inconvenientes aos 

residentes e ao tráfego rodoviário. Na verdade, o local da obra tem um impacto visual porque transforma o 
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território existente ou altera áreas já urbanizadas, produz poeira poluente que se deposita nas proximidades, 

causa restrições de mobilidade devido à passagem de veículos de construção, produz vibrações e aumenta 

significativamente o ruído. O aspeto do tempo não deve ser esquecido: o local de construção é um sistema de 

produção que tem uma vida útil limitada em comparação com a vida útil do edifício, mas causa muitos impactos 

negativos no meio ambiente. 

O controlo das operações em todas as etapas do processo de construção é, portanto, crucial para alcançar uma 

maior garantia da qualidade e dos objetivos de desempenho e eficiência da construção, com o objetivo de 

melhorar a sustentabilidade das atividades de construção. 

23.2.4. Avaliação de questões ambientais gerais em locais de construção  
Nesta seção serão descritas em detalhe as questões ambientais mais significativas de um local de construção, 

para uma posterior elaboração dos procedimentos padrão para o controlo e mitigação dos impactos das 

atividades de construção. 

 

Transporte da fábrica para o local da obra: avaliação dos impactos 
O impacto do transporte de materiais e componentes de construção da fábrica para o local de construção não 

é de forma alguma negligenciável. A quantidade de materiais transportados e o seu peso têm uma forte 

influência sobre o número de viagens e o consumo de combustível necessário para o transporte. Por este 

motivo, a orientação para materiais de construção mais leves e estratégias para otimizar o espaço de carga para 

o transporte é importante. Em comparação com a produção e utilização de grandes elementos, que requerem 

grandes veículos, seria mais adequado escolher pequenos elementos pré-fabricados para serem montados no 

local: o transporte de elementos retilíneos permite uma maior otimização da carga. A escolha do meio de 

transporte é igualmente importante: atualmente, o transporte rodoviário é favorecido para poder chegar 

comodamente a cada local, ainda que tenha um elevado impacto ambiental em relação ao transporte por 

comboio e navio (relação 1:10). 

Uma outra questão é a localização da fábrica em relação ao local da construção e, portanto, as distâncias a 

serem percorridas. Em geral, as ferramentas de avaliação ambiental dos edifícios promovem a escolha de 

materiais locais, a fim de reduzir os impactos relacionados com o transporte. O proto-neck LEED, por exemplo 

na categoria Materiais e recursos, promove a utilização de materiais regionais e locais dentro de distâncias 

limitadas para reduzir os impactos relacionados com o transporte. 

O conhecimento da origem dos produtos a serem fornecidos no local é parte integrante do processo de 

construção e é útil para escolher fornecedores e para conhecer as distâncias do local de produção até o local e 

avaliar os impactos gerados pelos meios de transporte. Uma outra questão é a identificação do operador que 

"certifica" a origem dos materiais: o gerente de projeto geralmente fornece as especificações técnicas dos 

produtos, mas não é responsável pela escolha dos fornecedores, que é tarefa da empresa construtora. A 

responsabilidade recai, portanto, sobre o gerente de construção, que é o supervisor dos suprimentos no local. 

Os indicadores necessários para a avaliação das cargas ambientais não são apenas a distância até ao local de 

produção ou o consumo do meio de transporte. Nas ACV, a distância multiplicada pelo peso, toneladas por km 

percorrido, é utilizada como indicador. A limitação deste indicador é que não tem a vantagem de compactar a 

pegada e otimizar a carga do veículo individual. 

 

Uso do solo e aplanamento do solo 
Antes da escavação e dos trabalhos de instalação no local, a escolha do local onde o edifício será erguido tem 

consequências importantes sobre os impactos ambientais gerados. O foco nos critérios ambientais para um 

assentamento sustentável é motivado pela necessidade de menor consumo de terra virgem e escolhas que não 

alteram o equilíbrio do ecossistema local, no que diz respeito aos aspetos geológicos, topográficos, hidrológicos 

e climáticos. A área de construção deve ser preferencialmente uma área a ser reabilitada ou mesmo 

recuperada; também é preferível reutilizar espaços existentes com recuperação, em vez de construir do zero, 
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para reduzir o uso de recursos e a produção de resíduos. Outra opção sustentável é utilizar terrenos já 

equipados com infraestruturas e ligações de plantas, assim como dotações de terrenos, para evitar custos e 

obras adicionais e minimizar o impacto de novas obras. 

Um primeiro grande impacto produzido pelo edifício durante a sua construção é a escavação do terreno para 

fundações e partes subterrâneas, tais como garagens, adegas, rampas de acesso, muros de contenção. A 

produção de resíduos no setor da construção civil é de 78% da escavação e 14% da demolição dos edifícios. A 

reabilitação é muitas vezes necessária para restaurar terrenos contaminados por poluentes e resíduos, muitas 

vezes de origem industrial. 

Todas as operações de aplanamento do solo para a construção do edifício são cruciais em termos de impacto 

ambiental: por um lado, as operações de escavação implicam uma quantidade considerável de extração do solo, 

que deve ser entregue em aterros, e por outro lado, a construção de estradas e infraestruturas resulta na 

colonização de solos adicionais. As operações de escavação e movimentação alteram o equilíbrio hídrico dos 

solos, alterando a sua drenagem natural e causam instabilidade e possíveis deslizamentos de terras. Além disso, 

são necessárias medidas para controlar a erosão do solo, o que leva à desintegração da superfície, causada pela 

água da chuva ou pelo vento e gelo. Outra questão é a sedimentação devido às chuvas, ou seja, o transporte e 

acumulação de poluentes ou outros materiais das atividades de construção para drenagens públicas ou 

ambientes naturais. 

 

Máquinas de construção e processamento: avaliação dos impactos ambientais 
A obra é um local de trabalho e, como tal, um lugar onde se consomem recursos (energia, água, combustíveis 

e matérias-primas) e onde se geram impactos ambientais. Em primeiro lugar, como já foi mencionado, as 

operações de escavação e terraplanagem produzem resíduos que depois são enviados para aterros sanitários. 

O local também está equipado com máquinas e veículos, que consomem energia, como eletricidade e 

combustível. As máquinas produzem ruído e poluição consideráveis nas áreas circundantes; o mesmo sistema 

de transporte relacionado com a obra gera emissões poluentes, poeira, vibrações e ruído no local e no exterior, 

durante toda a carga/descarga/deposição dos materiais. O tipo de maquinaria necessária para o trabalho e 

manuseamento no local depende do tipo de construção, da dimensão do projeto e do tamanho e peso dos 

componentes a serem manuseados. 

Durante a gestão da obra, especialmente se se tratar de uma obra tradicional, são gerados impactos que 

requerem energia e água e produzem resíduos (corte de materiais, mistura de agregados e aglutinantes, etc.). 

Alguns materiais de construção podem causar danos à saúde dos trabalhadores por contacto durante o 

manuseamento ou por inalação. Por exemplo, os materiais de isolamento fibroso podem liberar poeira ou 

fibras que podem ser inaladas. Outro aspeto relevante é a utilização de adesivos e aditivos e substâncias 

perigosas para a saúde. As operações podem levar à poluição através do uso de produtos químicos, tintas, 

solventes, combustíveis, primários e produtos sintéticos, que se infiltram nos materiais de construção ou 

entram em corpos de água ou águas subterrâneas através do solo. Uma outra questão nas operações é a 

produção de resíduos de processamento, sucata, resíduos de materiais não utilizados, que muitas vezes 

acabam em aterros sanitários.  Uma verificação da ACV é quase impossível, mas a avaliação de impacto global 

poderia ser calculada com base na quantidade de resíduos que são reciclados e recuperados pelas empresas 

produtoras. As construções tradicionais são caracterizadas por uma série de operações que podem ter um 

impacto significativo sobre os impactos ambientais globais. São frequentemente utilizadas estruturas 

auxiliares (andaimes, etc.), que nem sempre são recuperadas e reutilizadas e que, portanto, pesam no 

balanço global de inputs/outputs. Acredita-se que uma engenharia dos procedimentos, com a ajuda de 

elementos reutilizáveis, pode gerar mais poupanças. 

O controlo de todas as operações internas da obra deve ser confiado à direção da mesma, o que envolveria a 

empresa e os operadores numa gestão eficiente da obra, com vista a uma redução máxima dos resíduos. 

Finalmente, uma avaliação dos impactos gerados pelas típicas obras húmidas que caracterizam a maioria dos 

locais de construção (misturas, vazamentos de betão, rebocos, etc.) é desnecessária, pois não há indicadores 

ambientais que representem a carga poluente sobre o meio ambiente. 
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A questão dos resíduos: das embalagens aos resíduos de construção e demolição 
A embalagem é utilizada para proteger os materiais tanto durante o armazenamento na fábrica como durante 

o transporte e armazenamento no local antes da instalação. Muitos materiais precisam de ser cuidadosamente 

protegidos por embalagens porque são sensíveis à humidade, aos raios UV do sol e às intempéries. Por isso, são 

necessárias áreas protegidas e seguras de armazenamento no local. Embalagens desprotegidas ou uma quebra 

na embalagem podem alterar a qualidade de desempenho dos materiais e causar a sua deterioração mesmo 

antes de serem utilizados. 

Além disso, os materiais devem ser protegidos da humidade e dos contaminantes para a qualidade do ar 

interior: existem vários tipos de contaminantes transportados pelo ar (pó, fibras, compostos orgânicos voláteis, 

substâncias derivadas da combustão, agentes biológicos) produzidos pelas atividades de construção 

(manuseamento de materiais fibrosos, uso de tintas e solventes, partículas da combustão para acionar 

máquinas) no local da obra. As embalagens absorvem estes poluentes, forma-se mofo e bactérias, e os produtos 

que contêm são danificados. 

Ao trabalhar no interior do edifício, é aconselhável proteger os sistemas de ventilação, condutas e máquinas 

térmicas do pó e das substâncias voláteis, para não comprometer as condições de higiene. 

A embalagem é, portanto, necessária, mas é um resíduo que aumenta o impacto ambiental. Na verdade, são 

quase sempre materiais "descartáveis", geralmente folhas de polietileno (plástico) que têm um alto impacto, e 

após um ciclo de vida muito curto tornam-se resíduos no local. Juntamente com estes, são utilizadas paletes, 

geralmente de madeira, que são queimadas no local da obra sem recuperação de energia. Entre as questões 

ambientais no local de construção, a gestão de resíduos é a questão mais importante. As características dos 

resíduos variam de acordo com o tipo de trabalho. 

 

Atividades de construção 
Em geral, estes são resíduos "limpos", tais como vários inventários de materiais (devido a excedentes em 

encomendas/fornecimentos), restos, materiais/produtos defeituosos, embalagens diversas. Alguns deles 

podem ser perigosos (por exemplo, resíduos de tinta, produtos impermeabilizantes com alcatrão, recipientes 

de substâncias perigosas, etc.). 

Representam cerca de 10-20% do total de resíduos de construção e demolição. 

 

Atividades de Demolição 
São "resíduos mistos de vários tipos", constituídos principalmente por materiais inertes (tijolos, gesso, betão 

armado e não armado, aparas de cerâmica cozida e sucata de resíduos de produção, material de pedra 

grossa/média, conglomerado betuminoso, resíduos de pedra britada, betão pré-fabricado, resíduos do 

processamento de rochas de pedreira, terra escavada). Representam cerca de 30-50% do total de resíduos de 

construção/demolição. 

 

Reabilitação do inventário imobiliário existente 
Os resíduos deste tipo de atividade são muito semelhantes aos resíduos de demolição, mas contêm, em 

percentagem, maiores quantidades de materiais de acabamento e material de pedra de grande/médio porte. 

A atividade de recuperação também produz (em quantidades menores do que a atividade de construção) 

inventários de materiais, sucata, materiais/produtos defeituosos e várias embalagens. 

Os resíduos da renovação do inventário imobiliário existente ascendem a cerca de 40-50% do total de resíduos 

de construção/demolição. 

A correta gestão dos resíduos gerados no local da obra é de suma importância: a prevenção e a recuperação 

devem ser o foco. A prevenção deve ser realizada principalmente durante a fase de conceção do projeto (a 

quantidade de resíduos produzidos nas atividades de construção/recuperação/demolição depende em grande 

parte das escolhas iniciais de conceção); durante a construção, podem ser tomadas medidas sobre inventários 
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(através de uma gestão cuidadosa das encomendas), aparas e restos (realizando o trabalho cuidadosamente), 

e materiais que não podem ser utilizados por serem defeituosos (verificando cuidadosamente as mercadorias 

recebidas). A recuperação de materiais permite a reutilização ou reciclagem e traz duas vantagens: a redução 

de grandes volumes de resíduos destinados a aterros e a conservação dos recursos naturais. 

Muitos dos resíduos produzidos numa obra são recuperáveis (ou seja, podem ser transformados, após 

tratamento adequado, em novos materiais ou produtos), em particular os resíduos das atividades de demolição. 

A demolição seletiva é essencial para a recuperação ótima dos resíduos deste tipo de atividade. Isto deve ser 

precedido do desmantelamento de todos aqueles elementos acabados que são adequados para a reutilização 

(por exemplo, telhas, soleiras, caixilhos de janelas, portões, elementos de pedra e cerâmica, painéis pré-

fabricados, etc.). As operações de demolição subsequentes devem ter como objetivo a obtenção de resíduos 

separados por tipo (agregados, metais, vidro, madeira, plásticos, etc.). 

Uma fração de pelo menos 70% do total de resíduos de atividades de construção/demolição/recuperação são 

resíduos inertes que, embora contenham percentagens relativamente baixas de poluentes, criam sérios 

problemas ambientais devido aos volumes envolvidos e porque são frequentemente descartados ilegalmente. 

Os materiais provenientes da reciclagem de resíduos de construção/demolição podem ser considerados 

equivalentes a solos naturais e misturas de agregados naturais triturados e são atualmente utilizados na 

construção de estradas (camadas acessórias, camadas de fundação, camadas cimentadas) ou na construção de 

subsolos ferroviários. 

A reciclagem de agregados é um modelo sustentável que reduz os volumes que vão para aterro, através da sua 

utilização noutros setores da construção, poupando assim também os recursos das pedreiras. 

23.3. Custos e sustentabilidade dos projetos  

23.3.1. Conceitos de custos no setor da construção  
O custo é um fator fundamental no desenvolvimento de qualquer decisão, desde as fases iniciais do processo 

de construção até à sua conclusão, numa perspetiva de "ciclo de vida". A importância das componentes do 

custo na estimativa da sustentabilidade de um projeto centra-se em alguns fatores constituintes da viabilidade 

de uma operação, nomeadamente: a fase de construção, como termo global do projeto; a gestão, interpretada 

como a utilização do produto e o acompanhamento da sua vida; o ciclo de vida do edifício, representado pela 

subdivisão de todo o processo em várias fases. 

Nesta base, a pesquisa científica, mundial e nacional, investe muito tempo na procura de teorias e ferramentas 

para lidar com o elemento custo, conforme documentado na mais recente legislação e literatura. 

Os objetivos da sustentabilidade, em particular a sustentabilidade energética e ambiental, são transpostos para 

regulamentos, diretrizes, normas e padrões que apoiam o processo de tomada de decisão na explicação de 

linhas de ação a nível tático e estratégico. A variável económica da sustentabilidade, por outro lado, é avaliada 

como um fator de equilíbrio e intrínseco, na maioria das vezes transposta para regulamentos metodológicos 

formalizados em documentos autónomos, ou incluídos em normas gerais. 

No setor da construção, os objetivos de sustentabilidade económica e ambiental estão principalmente incluídos 

nas funções de planeamento e design das operações e na construção de normas para avaliar o desempenho 

energético dos edifícios. 

No que diz respeito às certificações energéticas de edifícios, estas são traduzidas em diretivas específicas a nível 

da UE, enquanto que entre os documentos normativos mais relevantes a nível mundial estão, sem dúvida: 

● ISO 14040:2006, 'Gestão Ambiental - Avaliação do Ciclo de Vida - Princípios e Estrutura'. 

● ISO 15686:2008, "Edifícios e ativos construídos - Planeamento da vida útil", em particular a Secção 5, 

"Cálculo do custo do ciclo de vida". 

 

No que diz respeito ao conceito de custo, é possível identificar, graças também à contribuição das diretivas 

europeias e da legislação mencionada, vários tipos de custo. Em primeiro lugar, a partir da "ISO 15686 - Parte 
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5, Custeio do Ciclo de Vida" é possível identificar um primeiro tipo de custo, representado pelo Custo de Vida 

Completo (CVC), ou seja, o conjunto de todos os benefícios e custos relevantes, iniciais e futuros, que ocorrem 

durante todo o ciclo de vida e no cumprimento dos requisitos de desempenho. 

Na literatura, a nível terminológico, não há muita clareza quanto à diversidade entre o conceito de Custeio do 

Ciclo de Vida (CCV) e o CVC, embora se possa fazer uma distinção credível. De facto, enquanto o Custeio do 

Ciclo de Vida reflete os custos de um produto ou os seus componentes durante o seu ciclo de vida, o Custeio 

de Todo o Ciclo de Vida representa um conceito muito mais amplo de custo, onde custos e benefícios podem 

incluir receitas, externalidades e custos não diretamente relacionados com a construção. No entanto, ambos 

os tipos incluem o componente de custo ambiental. A Figura 12 mostra os muitos elementos que a CVC inclui. 

 
 

 
Figura 25: Custo de Vida Completo (CVC) - Fonte: Elaboração da ISO/FDIS 15686 - Parte 5: 2008 (E), Fig. 2, p. 6 

Como pode ser visto na figura, o CVC, além dos elementos de custo do CCV descritos abaixo, também considera 

outros elementos como: externalidades, ou seja, os efeitos da atividade de uma unidade económica fora das 

transações de mercado sobre a produção ou o bem-estar de outras unidades; custos não relacionados com a 

construção, por exemplo, custos de administração, custos de terrenos e licenças e pagamentos de impostos; e 

receitas de vendas. 

Um segundo tipo de custo, fornecido pela Norma EN 15459:2007, é o Custo Global, que além de ser facilmente 

adaptável a qualquer tipo de edifício, pode contribuir para vários objetivos nesta área. De facto, esta 

metodologia pode ter em conta a viabilidade económica das alternativas de poupança energética, medir o 

desempenho económico de todo um projeto à escala do edifício e comparar diferentes soluções. 

Operacionalmente, esta ferramenta é baseada no cálculo da soma do valor presente de todos os custos no ano 

inicial, incluindo os custos de investimento. No final do período, os custos de demolição ou o valor residual dos 

componentes devem ser tidos em conta para encontrar os custos finais. 

A fórmula é a seguinte: 

 

 

 

onde: 

"Cg(t)" é o Custo Global, em relação ao ano t0 inicial, "Ci" representa os custos de investimento inicial; 

"Ca,i(j)" é o custo anual do ano i para o componente j (incluindo custos de uso e substituição, ou custos 

periódicos); 
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"Rd(i)" representa o fator de desconto no ano i; 

"Vf,t(j)" é o valor final do componente j no final do período de cálculo.  

É essencial ressaltar que o fator de desconto Rd é calculado da seguinte forma: 

 

 

 
Onde "Rr" é a taxa de desconto real e "p" é o período de referência. 

 

Finalmente, uma terceira classificação de custos, definida pela Diretiva 2010/31/UE (EPBD reformulada), é 

baseada no conceito de Custo Ótimo. Este é ponto ideal que estabelece o nível mínimo de desempenho 

energético exigido por um edifício, tendo em conta a sua classe energética. 

Relativamente a um projeto de edifício com um desempenho energético muito elevado, ou seja, com uma baixa 

necessidade de energia primária e alta dependência de fontes renováveis, o Custo Ótimo oferece o melhor valor 

de desempenho energético em relação ao custo. Por outras palavras, representa o menor custo que pode 

garantir a quantidade de energia necessária para atender às necessidades energéticas da estrutura, durante o 

seu ciclo de vida económico considerado. 

Este conceito pode ser expresso como na Figura 13, onde o valor do custo global, traduzido em euros/m2, é 

apresentado em ordem ordinal, referindo-se a diferentes alternativas (pacotes de intervenção), cada uma 

ligada a um valor de eficiência energética diferente, dependendo da energia primária necessária, traduzida em 

kWh/m2por ano. 

 

 

Figura 26: Nível ótimo de custos - Fonte: Elaboração do Jornal Oficial da UE C115, abril de 2012, p. 25 

Os pontos do gráfico representam as diferentes combinações, cada uma caracterizada pelo seu próprio nível 

de desempenho energético e custo, proporcionando assim soluções construtivas diferentes de acordo com 

estes dois parâmetros (desempenho energético e custo). Conectando os pontos nos extremos inferiores, a 

Nível ótimo de custos 

Curva de custos 

Faixa de custo ideal 
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curva de custo pode ser obtida, na qual o nível de custo ótimo é derivado no ponto mínimo. Finalmente, 

destacando o intervalo de valores mínimos nesta curva, é possível construir o intervalo de Custo Ótimo. 

Se, subsequentemente, cada combinação estiver ligada à sua classe de energia, a curva de custo pode ser 

decomposta para as soluções ideais para as faixas de energia. 

Em última análise, é importante salientar que o Custo Ótimo não representa apenas uma categoria de custo, 

mas também um parâmetro para a escolha entre várias opções, tanto para novos processos de construção 

como para intervenções em ativos existentes. 
 

23.3.2. Sustentabilidade económica e financeira  

O fator subjacente aos conceitos de custo global, custo do ciclo de vida e custo ótimo é a natureza cíclica do 

processo de construção ou, por outras palavras, o ciclo de vida da construção, que pode ser dividido em seis 

fases específicas: briefing, planeamento, design, construção, utilização-manutenção-adaptação e eliminação no 

fim de vida. 

 

 
Figura 27: Fases do ciclo de vida no setor da construção - Fonte: Avaliação de Sustentabilidade do Projeto, Franco Angeli, Fregonara E., 2015, p. 27. 

A primeira diferença relevante pode ser observada entre a fase preliminar e a executiva: na primeira, inserem-

se todas as atividades relacionadas com as fases de pré-planeamento e design do processo de desenvolvimento 

do edifício; a segunda refere-se às atividades de implementação-gestão do processo, geradas durante as fases 

de construção, utilização-manutenção-adaptação e eliminação no fim de vida. 

Especificamente, as duas primeiras etapas do ciclo de vida da construção são as fases de pré-identificação e 

identificação, onde são identificadas e escolhidas alternativas de ação e o resumo do projeto é concluído. Ou 

seja, é elaborado um documento de projeto que se concentra nos resultados desejados do projeto, a fim de 

delinear a necessidade de negócio para o projeto e o responsável pelo mesmo. No entanto, os briefings são 

normalmente realizados em projetos de consultoria, quando, por exemplo, um designer independente ou uma 

agência de design realiza um design em nome de um cliente. 

A fase de projeto equivale então à fase de planeamento do processo de construção, continuando com a fase de 

seleção e preparação e avaliação através de testes de pré-viabilidade e viabilidade. 

Em seguida, a fase de construção corresponde à fase de implementação do processo, e é equivalente ao local 

de obras e à construção. Em seguida, na fase do ciclo de vida de utilização-manutenção-adaptação, são 

implementadas operações de gestão, que representam o momento de monitorização-controlo e gestão do ciclo 

de vida. 

O processo do ciclo de vida é concluído através da fase de demolição-eliminação. 

Como já mencionado, as duas primeiras fases do ciclo de vida da construção são caracterizadas pelo Estudo de 

Viabilidade (Feasibility Study), uma ferramenta frequentemente utilizada em avaliações económicas de 

projetos. Este estudo consiste, inicialmente, na identificação dos objetivos e análise das necessidades reais do 

cliente em consideração e, posteriormente, na identificação do desempenho que o projeto visa alcançar e da 

carga económica e financeira associada. 

A terceira, quarta e quinta fases (ou seja, do design-construção à gestão) são caracterizadas, em vez disso, pela 

Análise do Fluxo de Caixa Descontado. No contexto da sustentabilidade económico-ambiental, este método 

pode ser enriquecido, como será mostrado de seguida, com a inclusão, além dos clássicos indicadores sintéticos 

de rentabilidade (Valor Atual Líquido e Taxa Interna de Retorno), de indicadores de rentabilidade mais 

apropriados para expressar a conveniência de um processo de construção (por exemplo, Período de Retorno 

Descontado). 
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Finalmente, uma característica da quarta, quinta e sexta fases (da construção ao fim de vida) é a elaboração do 

Plano de Negócios, cujo objetivo é definir o projeto do ponto de vista empresarial, ou seja, avaliar o impacto do 

projeto nas estratégias da empresa e, especificamente, no capital e no planeamento económico-financeiro no 

que diz respeito às atividades da empresa como um todo. O documento assume assim um valor estratégico, 

permitindo orientar as decisões de investimento: depois de avaliar a viabilidade económica e financeira do 

projeto, o Plano de Negócios apoia a prefiguração organizacional das ações a realizar e define os recursos 

envolvidos do ponto de vista das tarefas e responsabilidades, utilizando também as ferramentas fornecidas pela 

Gestão de Projetos. Operacionalmente, traduz-se numa simulação orçamental utilizando as ferramentas típicas 

da contabilidade e considerando os fatores mais importantes no ramo imobiliário (como, por exemplo, os 

efeitos financeiros dos Balanços). 

 

23.4. Custos dos impactos ambientais  

23.4.1. Identificação de externalidades  

Num Custeio do Ciclo de Vida convencional, optar-se-ia por considerar externalidades apenas se estas 

estivessem relacionadas com riscos ou custos significativos, caso contrário os custos das externalidades seriam 

provavelmente incluídos entre os custos "imprevistos" ou não seriam considerados de todo. Os custos externos 

que não são imediatamente tangíveis ou suportados diretamente por um dos intervenientes do ciclo de vida 

em questão ou por uma parte interessada imediata são frequentemente negligenciados. No Custeio do Ciclo 

de Vida Ambiental, todas as externalidades ambientais que se podem apresentar como fluxos de caixa reais 

(espera-se que sejam internalizadas) na tomada de decisões futuras devem ser incluídas de forma sistemática, 

alocando custos às externalidades ambientais (Vanclay, 2003). 

As externalidades são normalmente definidas como variações de valor causadas por uma transação comercial 

que não estão incluídas no preço, ou como efeitos secundários da atividade económica (Galtung, 1996). Quando 

essas variações de valor são expressas em termos monetários, falamos de externalidades monetizadas. 

Não é óbvio o que incluir numa lista de externalidades ou que sistema usar para identificar e caracterizar as 

mesmas. Diferentes culturas e contextos podem favorecer diferentes avaliações. O grupo de trabalho SETAC- 

Europa optou, por exemplo, por listar os CCV como um dos três pilares do desenvolvimento sustentável. 

Uma vez que o foco principal é o CCV, será natural concentrar-se nessas externalidades, às quais podem ser 

atribuídos valores monetários, mas outras podem ter um impacto no CCV de um produto ou serviço. Os critérios 

chave para a identificação e seleção das categorias de custos externos incluem o seguinte: devem cobrir 

integralmente todos os tipos significativos de efeitos económicos, ambientais e sociais devidos às atividades 

humanas, sem sobreposição; devem ser caracterizados em termos de indicadores de categoria, que podem ser 

facilmente compreendidos; a relação quantitativa entre a atividade humana e o indicador de categoria de 

impacto deve ser modelada e, finalmente, deve ser possível estimar o valor monetário de uma unidade de 

referência. 

As externalidades podem ser mais ou menos estabelecidas na sociedade como: 

● externalidades que já são pagas por alguém ao longo da cadeia de valor e que não estão incluídas nas 

transações de mercado, por exemplo, eliminação de resíduos municipais, custos de saúde, aumento 

das características de segurança dos produtos/serviços que beneficiam a sociedade (por exemplo, 

proteção dos peões), segurança no emprego e os benefícios da melhoria da infraestrutura em questão 

para a sociedade. Estes custos seriam interessantes de relatar na discussão relacionada a um CCV 

convencional ou ambiental e provavelmente não serão incluídos, embora isso dependa do objetivo e 

do âmbito do caso. Para um CCV social, seria altamente relevante e necessário incluí-los. 

● externalidades que possam ser monetizadas, não tenham sido pagas intencionalmente, beneficiadas 

ou adquiridas por alguém e não estejam incluídas na transação de mercado (por exemplo, impactos 

das emissões de CO2). Todos estes custos seriam de interesse para o CCV Social. Alguns deles, que 
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podem envolver custos futuros (por exemplo, aumento de impostos sobre CO2), seriam de interesse 

para o CCV ambiental, caso sejam prováveis ou considerados como prováveis no futuro e relevantes 

para a decisão. 

● externalidades que podem ser monetizadas, são intencionalmente beneficiadas por um interveniente 

e não são incluídas na transação de mercado (por exemplo, free riders). Tais benefícios só seriam de 

interesse para os CCV Sociais e CCV Ambientais se se esperasse a sua internalização num futuro 

próximo. 

● externalidades que são difíceis de rentabilizar (por exemplo, o valor estético de uma espécie ou 

produto ou benefício). Em alguns casos, estes custos podem ser de interesse para o CCV Social (por 

exemplo, numa fase de interpretação). 

 

Dependendo do objetivo e da finalidade do estudo, uma análise aprofundada pode mostrar que externalidades 

devem ser cobertas por um CCV ou por outras ferramentas, por exemplo, a Avaliação de Impacto Social (SIA) e 

a Análise de Custo-Benefício (ACB). Todos os impactos relevantes podem então ser classificados. 

Os impactos ambientais sob a perspetiva do ciclo de vida são descritos por vários autores e são objeto de outros 

grupos de trabalho da SETAC que analisam diferentes impactos globais, regionais e locais sobre os seres 

humanos ou o meio ambiente. Na ACV, os impactos ambientais são descritos no nível médio em termos de 

impactos potenciais, como potencial de aquecimento global e potencial de acidificação, ou no nível final, como 

excesso de mortalidade em termos de anos de vida perdidos. Uma vez que as externalidades são definidas 

como mudanças de valor, os indicadores de impacto na fase final são mais adequados para representar 

externalidades do que aqueles na fase intermédia, uma vez que representam ameaças em vez de mudanças de 

valor (Udo de Haes et al., 2002). 

Considere, por exemplo, a cadeia de causa-efeito de um produto químico tóxico. A libertação do produto 

químico no lençol freático permitirá que este flua para um lago, onde a concentração química pode aumentar 

até um nível perigoso. Os peixes podem começar a morrer, reduzindo a população total destas espécies. E, 

eventualmente, poderão ser extintas. 
 

 

Figura 28: Exemplo de uma cadeia causa-efeito - Fonte: Pre-sustainability, Consider Your Audience When Doing Impact Assessment,  

Ellen Brilhuis-Meijer, 24 de março, 2014. 
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Tal como o nome indica, o método de análise na fase final examina o impacto ambiental no final desta cadeia 

de causa-e-efeito. Neste exemplo, no momento da extinção de uma espécie. Um método de análise numa fase 

intermédia, examina o impacto mais cedo ao longo da cadeia de causa-efeito, antes que o ponto final seja 

alcançado. Aqui, no método de análise numa fase intermédia pode-se verificar o aumento da concentração do 

produto químico na água do lago. 
 

23.4.2. A metodologia de cálculo de custos do ciclo de vida  
 

Definição do cálculo de custos do ciclo de vida 

O Custeio do Ciclo de Vida (CCV)), também conhecido como Análise de Custos do Ciclo de Vida (ACCV), é 

definido pela ISO 15686 - 5:2008, relacionado com as atividades da ISO/TC 59/SC 14 realizadas em 1997 (Konig 

et al., 2010). A Análise de Custos do Ciclo de Vida representa uma abordagem para a determinação dos custos 

e benefícios, com particular atenção aos componentes de custo de todo o ciclo de vida do produto, com o 

objetivo de apoiar a tomada de decisões entre alternativas de design, componentes ou materiais únicos com 

base em parâmetros de eficiência e eficácia económica. Portanto, o CCV é uma metodologia para a avaliação 

económica de uma nova atividade de construção ou de um produto existente que tem em conta tanto os custos 

e benefícios imediatos como os de longo prazo. 

Existem diferentes objetivos para os quais o Custeio do Ciclo de Vida pode ser aplicado, por exemplo: comparar 

diferentes soluções de projeto, medir a diferença entre os custos do ciclo de vida estimado; priorizar 

alternativas de projeto, com base no benefício alcançável por unidade de investimento; estimar o orçamento 

de um projeto já selecionado por um período fixo de tempo. Em geral, portanto, a análise do CCV pode ter 

muitas funções, incluindo as de: 

● Uma ferramenta para apoiar a tomada de decisões e a alocação de recursos, para determinar a melhor 

relação custo-benefício em relação a um determinado período de tempo (o ciclo de vida do edifício). 

● Apoiar a avaliação económica, orientando a decisão não só para a alternativa com um custo inicial 

mais elevado ou custos operacionais/manutenção mais baixos. 

● Ferramenta para analisar um caso específico. 
● Apoio à viabilidade do projeto e ao planeamento orçamental envolvendo, em particular, operações 

sobre ativos existentes. 

● Ferramenta para orientar as escolhas de manutenção com base no custo global, numa perspetiva 
estratégica. 

● Apoio às atividades de projeto, construção e controle dos custos de gestão. 

● Uma ferramenta para formular alternativas de design que se relacionem com o desempenho real. 

● Facilitar a comparação de diferentes soluções, permitindo o uso de um único indicador, conhecido 

como "indicador de eficiência económica", através do cálculo do desempenho económico das 

alternativas de projeto. 

 

Um aspeto central da metodologia CCV é o conceito de Custo do Ciclo de Vida, que é representado pelo custo 

global ou total de uma construção ou partes dela, no seu ciclo de vida global. Especificamente, o CCV permite 

determinar o custo global de um projeto avaliado em todo o seu ciclo de vida; este último pode incluir custos 

de planeamento, projeto, compra, utilização, gestão, manutenção e desativação, excluindo o possível valor 

residual. 

Usando o cálculo do custo global, pode ser realizada uma avaliação das alternativas do projeto que 

apresentem diferentes custos de investimento, operação, manutenção e renovação, e diferentes ciclos de 

vida. 

A fórmula do Custo Global baseia-se na metodologia descrita na norma EN 15459:2007, conforme visto no 

capítulo anterior, e pode, portanto, ser transcrita como: 
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Onde Ct é a soma dos custos relevantes, N o número de anos no período de tempo considerado e r a taxa de 

desconto. 

Mais precisamente, a fórmula pode ser reescrita da seguinte forma: 

 

Onde Ci é o custo de investimento, Cg é o custo operacional, Cm é o custo de manutenção, t é o ano em que o 

custo ocorre e N é o número de anos em todo o período de tempo considerado; r é a taxa de desconto e Vr é o 

valor residual do produto, que pode ser positivo (se o ativo retiver valor no final da sua vida útil) ou negativo 

(se o ativo tiver de ser alienado). 

Mais especificamente, uma vez que o modelo acima formulado pode ser considerado "simples", a fórmula 

generalizada proposta por Bromilow e Pawsey (Bromilow e Pawsey, 1987) é expressa abaixo, que distingue os 

custos anuais, considerados constantes ao longo do tempo (por exemplo, custos de energia, custos de limpeza), 

dos custos ocasionais (por exemplo, custos de manutenção ou substituição). Formalmente, o Valor Atual 

Líquido (VAL, NPV) é apresentado como: 

 

Onde C0 é o custo de aquisição no período 0, Cit é o custo anual no período t para suportar a função i, Cjt é o 

custo no período t da função descontínua j, r ite rjt são as taxas de desconto aplicadas às funções i e j, d é o valor 

do produto a ser eliminado, menos os custos de eliminação, e rdé a taxa de desconto aplicada à eliminação do 

produto no período 0 a T. 

Deve-se destacar que todos os componentes de custo reconhecidos como relevantes devem ser considerados 

na análise CCV, excluindo assim os custos considerados como não relevantes, ou seja, custos que não variam 

nas diferentes alternativas de projeto, custos irrecuperáveis incorridos na fase inicial da atividade e custos 

relacionados com a tributação. 

Em conclusão, existem várias abordagens para avaliar economicamente os custos a serem incorridos durante o 

ciclo de vida de um imóvel, incluindo: Planeamento de Custos do Ciclo de Vida, para apoiar a estimativa de 

custos quando confrontados com soluções alternativas; Efeito Ano Completo, para avaliar custos de curto 

prazo; Análise de Custos do Ciclo de Vida (o tema deste capítulo), para apoiar a avaliação de projetos na fase 

de definição com foco nos custos do ciclo de vida e a Gestão de Custos do Ciclo de Vida, uma ferramenta 

utilizada para melhorar a organização da gestão de um imóvel. 
 

Categorias de custos de construção 

Para a classificação dos custos de acordo com as várias categorias do setor da construção, recorreu-se ao 

documento de 2007 da Davis Langdon Management Consulting, "Life Cycle Costing (LCC) as a contribution to 

sustainable construction. A common methodology". 

A figura seguinte mostra a abrangência das categorias de custo fornecidas no documento acima mencionado 

(chamado Relatório 2007) e cada fase do ciclo de vida da construção; os elementos de custo são agrupados em 

macro-itens que podem ser identificados no documento. 
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As fases de Briefing e Planeamento estão associadas às categorias "Custos na Fase de Aquisição" e "Custos 

Não-Construtivos": estas categorias representam custos de investimento (capital), em particular para a 

aquisição da área do edifício ou imóvel, custos de briefing de desenvolvimento, custos de aquisição, custos de 

consultoria jurídica, custos de projeto, custos de recursos internos e administração, entre outros. 

As fases de Projeto e Construção estão associadas às categorias "Custos na Fase de Aquisição" e "Custos de 

Construção", que incluem custos de projeto e engenharia, custos de preparação e construção, custos de 

construção e testes e custos relacionados com a produção de documentos exigidos pela legislação. 

As fases de Utilização-Manutenção-Adaptação estão ligadas às categorias "Custos de Utilização-Manutenção-

Adaptação" e representam respetivamente: 

● Custos relacionados com a gestão de ativos: custos operacionais, incluindo serviços públicos, 

impostos e seguros (água, energia, etc.), auditorias e inspecões regulamentares, serviços de gestão 

de instalações. 

● Custos de manutenção: custos de reparação, substituição atual, trabalhos menores, substituição de 

pequenos componentes, suspensão de atividades durante as operações de manutenção. 

● Custos de substituição: custos relacionados com a substituição de componentes, elementos ou 

sistemas principais, suspensão das operações durante tais operações, novos requisitos 

regulamentares. 

 

Finalmente, as fases de Fim de Vida estão associadas às categorias "Custos de 

Recuperação/Descarga/Demolição" que correspondem às operações de eliminação (inspeções finais e 

honorários profissionais relacionados), custos de demolição, eliminação de resíduos em aterros, limpeza e 

restauração de terrenos, sem considerar as devoluções relacionadas com a possível venda de materiais de 

construção. 

Um projeto determina assim simultaneamente diferentes custos ao longo do ciclo de vida do edifício e uma 

relação diferente entre o custo de construção e o custo de manutenção. Diferentes projetos podem, portanto, 

expressar diferenças consideráveis nos custos operacionais e de manutenção, no consumo de energia e nos 

ciclos de substituição de material. A escolha entre alternativas de projeto depende fortemente dos objetivos 

estabelecidos na operação imobiliária; especificamente, a decisão depende da relevância atribuída aos custos 

de investimento em relação aos custos operacionais. 

Finalmente, há uma premissa importante que precede as etapas operacionais do método: ao comparar as 

alternativas de projeto, apenas os custos relativos são geralmente considerados como fatores de comparação, 

negligenciando assim os componentes de custo comuns a todos os projetos em análise e a inflação, que 

também é um fator comum. É um requisito primário que cada projeto gere o mesmo nível de desempenho, 

no mesmo período de tempo, para que as diferenças de custo/benefício entre as diferentes alternativas de 

projeto sejam capturadas na comparação. 

 

23.4.3. Aspetos metodológicos  
 

A aplicação do Custeio do Ciclo de Vida requer um processo operacional dividido em quinze passos, dos 
quais três são opcionais: 

1. Identificação do propósito fundamental da análise: O CCV aborda duas questões principais, 

nomeadamente a das escolhas relacionadas com o planeamento, a orçamentação e as operações de 

aprovisionamento no caso de investimentos em produtos existentes; ou a das escolhas sobre a 

aquisição de produtos ou escolhas entre alternativas de projeto, em que o fornecimento de opções 

financeiras é indispensável. 

2. Identificação do âmbito inicial da análise: São definidas as fases do ciclo de vida do produto às quais 
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a metodologia é aplicada e o contexto da análise; quanto ao contexto, é essencial especificar a 

dimensão analisada, distinguindo entre um único produto (por exemplo, um edifício), um único 

componente ou um portfólio com um número específico de ativos. 

3. Identificação das ligações entre o CCV e a análise de sustentabilidade ambiental: A ferramenta aqui 

ilustrada assume a abordagem da ACV entre as metodologias de avaliação ambiental, dada a sua 

particular versatilidade, a sua consolidação no setor da construção e a sua base em normas 

internacionais (ISO 14040 e ISO 14044). 

Embora o CCV e ACV sejam duas operações completamente diferentes, aplicáveis em disciplinas 

diferentes e separadas no campo da construção, podem ser utilizadas de forma sinérgica; entre as 

várias formas em que estas duas metodologias podem ser utilizadas em conjunto, estão, por exemplo, 

o modo conjunto, para uma análise mais extensa e completa, ou o modo integrado, utilizando os 

resultados de uma ACV como input para uma aplicação no CCV ou vice-versa. 

4. Identificação do período de análise e dos métodos de avaliação económica: Esta fase é sem dúvida 

a mais relevante. O período de análise é definido como o período de tempo durante o qual uma análise 

do CCV é realizada e pode ser baseada no ciclo de vida global do produto, em períodos de tempo 

consecutivos específicos entre uma data de início definida até a sucata ou em outros parâmetros, 

como a duração da posse do produto por um determinado indivíduo. Quando se trata de períodos de 

tempo superiores a um ano, há necessidade de considerar o valor financeiro do tempo, a fim de tornar 

possível a comparação de quantias de dinheiro apresentadas em diferentes momentos e referentes a 

diferentes quantidades de custos. Este instrumento, para efeitos da análise, será examinado com mais 

detalhe no parágrafo seguinte. 

Entretanto, o período de análise geralmente coincide com um período entre 20 e 50 anos, e não deve 

exceder 80 anos, a fim de limitar a incerteza nos dados de entrada utilizados na análise. 

No que diz respeito aos métodos de avaliação económica, o cálculo do Total de CCV pode ser efetuado 

através de diferentes modelos matemáticos; a fórmula básica (ASTM, 1989) é a seguinte: 

 

Quando o CCV expressa o valor presente da soma dos custos anuais descontados (t, para o período de 

tempo, N (número de períodos t), é estabelecida uma certa taxa de desconto d. 

A literatura fornece várias evoluções do modelo matemático geral descrito acima (Task Group 4, 2003; ISO 

15686 - Parte 5, 2006; D. Langdon Management Consulting, 2007). Enquanto o modelo básico considera 

custos de acordo com determinados agrupamentos (custos de aquisição, custos de construção, custos 

operacionais, etc.), outros modelos combinam custos de energia num único grupo, descontados a uma 

taxa diferente, e outros dividem os custos contínuos ao longo do tempo dos custos descontínuos. 

Graças aos modelos utilizados, também é possível calcular certos valores de avaliação económica 

utilizando indicadores sintéticos, também de forma conjunta, de modo a melhorar a estimativa. Esses 

indicadores são discutidos com mais detalhes na secção seguinte. 

5. Identificação de necessidades adicionais de análise, tais como análise de sensibilidade e análise de 

risco/incerteza: Os elementos de risco podem surgir especialmente em relação a previsões de custos e 

retornos futuros ou no seu timing. 

Se houver necessidade de uma análise de risco, que pode existir num plano real de gestão de risco, os 

passos X, XII e XIII devem ser tomados. 

6. Identificação dos requisitos do produto e do projeto: As características são identificadas. 

As principais características do produto em relação ao contexto da intervenção e aos objetivos pré-definidos 
do projeto. Estas características são reconhecidas com base na funcionalidade do produto e nas 
características físicas mais relevantes. 
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7. Identificação de alternativas a serem incluídas na análise e itens de custo a serem considerados: As 
alternativas identificadas são verificadas para assegurar que as mesmas são suficientemente detalhadas 
para garantir a construção dos dados de custo e tempo. As alternativas são claramente identificáveis a partir 
da finalidade da análise, do projeto e dos requisitos do produto. 

Distinguem-se dois casos: a análise realizada para criar o orçamento futuro de um produto existente e a 
análise realizada para identificar a melhor alternativa entre um conjunto de soluções possíveis previamente 
identificadas. Claramente, as opções são avaliadas apenas para aqueles fatores que são mais relevantes 
para os custos e desempenho futuros do produto, ou seja, os custos relevantes. 

8. Recolha de dados de custo e tempo a serem utilizados na análise: No que diz respeito à identificação dos 
dados de custo, as principais etapas são: identificação de todos os custos relevantes através da técnica de 
Estrutura de decomposição de custos (SBC) para a desconstrução dos elementos de custo; previsão do valor 
de cada elemento de custo a ser incluído na análise; identificação do tempo associado a cada elemento de 
custo (no que diz respeito à manutenção e substituição); identificação das alternativas a serem incluídas na 
análise, através de uma verificação de sustentabilidade separada. Na mesma ISO 15686 - Parte 5 em apoio 
à formação de um CBS, é expressa uma categorização dos custos, detalhada em itens específicos, em 
relação a quatro grupos principais: Custos de aquisição; Custos de manutenção, operação e gestão; Valores 
residuais/Custos de eliminação; Outras variáveis de custo. 
Em relação à questão temporal, é feita uma distinção entre custos que ocorrem no início da análise (por 

exemplo, custos de aquisição e construção), custos que ocorrem em intervalos regulares (por exemplo, 

custos de limpeza e manutenção de rotina) e custos que ocorrem com pouca frequência (por exemplo, 

custos de renovação, substituição e eliminação). 

9. Verificação dos valores dos parâmetros financeiros e do período de análise: Os parâmetros financeiros, 

tais como a taxa de desconto, a inflação, a tributação e o período de referência estabelecido anteriormente 

são novamente considerados, com o objetivo de avançar com a sua confirmação final antes de prosseguir 

com a análise CCV. 

Além disso, nesta etapa é identificado o Método de análise económica (geralmente PBP e o VAL). É 

também essencial destacar que os parâmetros financeiros, em particular a taxa de desconto e o ajuste da 

inflação, não devem ser usados indiscriminadamente para cada item incluído num PBP, mas diversificados 

em relação aos diferentes componentes de custo. É também essencial salientar que os parâmetros 

financeiros, em particular a taxa de desconto e o ajuste da inflação, não devem ser usados 

indiscriminadamente para cada item incluído num CBS, mas diversificados em relação aos diferentes 

componentes de custo. 

10. Revisão da estratégia de risco e produção de uma análise preliminar de risco/incerteza (opcional): esta 

etapa visa rever as estratégias de risco identificadas na etapa 5 para continuar, nas etapas 12 e 13, com 

uma análise de risco detalhada. 

11. Produção da avaliação económica: Esta etapa está ligada à análise do CCV com base em toda a 

informação recolhida até agora. Geralmente é suportada pelo uso de ferramentas de software ou 

worksheets. 

A operação de análise LCC requer etapas específicas de entrada de dados, incluindo: preparação da 

worksheet (ou software) de acordo com os dados a serem incluídos e os requisitos de saída a serem 

processados; entrada dos parâmetros principais, ou seja, o período de referência, a taxa de desconto e o 

método de avaliação económica; entrada dos elementos de custo através de um CBS e o seu valor; entrada 

dos intervalos de tempo relativos ao instante da entrada e as seguintes recorrências de cada item no CBS. 

Uma vez concluído o processo de entrada de dados, os custos do ciclo de vida são quantificados e 

examinados. 

Entretanto, a fase de entrada de dados, quantificação de custos e análise de resultados pode ser repetida 

usando diferentes métodos de avaliação ou diferentes parâmetros (tais como componentes de inflação ou 

taxas de desconto). 

12. Aplicação de análise detalhada de risco/incerteza (opcional): Para uma análise de risco aprofundada, é útil 

consultar a ferramenta Monte Carlo para a elaboração de uma análise de risco quantitativa. 
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Com o objetivo de produzir um modelo estatístico do impacto do risco, após a identificação do 

itens críticos, as distribuições de probabilidade associadas a eles são recolhidas do registo de risco. Os 

resultados são destacados pela probabilidade percentual de os custos totais do ciclo de vida excederem 

uma determinada quantidade e pela distribuição dos custos potenciais, enfatizando a quantidade mais 

provável. 

13. Aplicação de uma análise de sensibilidade (opcional): Esta análise é realizada a fim de identificar a 

sensibilidade do output de um CCV tendo em conta inputs variáveis. 

Operacionalmente, o valor das variáveis críticas pré-identificadas é aumentado ou diminuído num 

determinado período de tempo e a análise é iterada com as diferentes quantidades identificadas no período 

anterior. 

14. Interpretação e apresentação dos resultados iniciais: É identificado o formato mais apropriado (gráficos, 

tabelas, etc.) para a apresentação dos resultados. Além disso, os resultados da análise CCV têm de ser 

complementados com análises e interpretações adicionais, tais como através da apresentação dos 

resultados como uma percentagem do capital de investimento ou custos de aquisição, ou em relação a 

unidades de medida consideradas apropriadas. 

15. Apresentação dos resultados e preparação dos relatórios finais: Em geral, os relatórios são divididos em 

duas fases: a fase descritiva, onde é descritos o produto, o projeto relacionado, o método aprofundado do 

CCV e a fase das tabelas, através de tabelas que resumem informações sobre custos, o projeto, despesas 

anuais e parâmetros-chave. 

A tabela também mostra os perfis de custos totais descontados e os fluxos de caixa anuais (custos por ano, 

custos acumulados, custos nominais anuais, VAL dos custos anuais e VAL dos custos acumulados). Em 

conclusão, o modelo CCV aprofundado é apresentado com os seus perfis de custos, expressos para cada 

ano e para cada componente ou categoria, tendo em conta a sua distribuição temporal. 

 

Assim, estas quinze etapas podem ser resumidas, resultando no seguinte processo iterativo: 

a. Descrição do objetivo da análise 

b. Identificação de requisitos e parâmetros de análise 

c. Declaração de requisitos do projeto e meios necessários 

d. Recolha de custos e dados de desempenho 

e. Implementação da análise 

f. Interpretação e ilustração dos resultados das análises 

g.  
 

23.5. Integrar a ACV e CCV: Custo do Ciclo de Vida Ambiental 
 

23.5.1. Relatório sobre Custos do Ciclo de Vida e Avaliação do Ciclo de Vida 

As abordagens dos Custos do Ciclo de Vida e Avaliação do Ciclo de Vida partilham diferentes pressupostos 

teóricos e operacionais. Na verdade, ambas consistem em analisar os impactos a longo prazo no processo de 

tomada de decisão, requerem vários conjuntos de dados de input, análises de operações e manutenção, 

consideram a alternativa de reciclagem/eliminação e apoiam as decisões na escolha entre soluções alternativas. 

Ao mesmo tempo, contudo, as duas metodologias diferem em termos dos resultados que conduzem a uma 

análise aprofundada. Enquanto o CCV se baseia na combinação de todos os custos relevantes relacionados com 

a produção de um produto expresso em termos financeiros, e utilizado como ponto de partida para orientar 

escolhas de investimento, a ACV apoia a tomada de decisões com base nos potenciais impactos ambientais 

através da geração de pontuações e categorias que se referem exclusivamente a critérios ambientais. 

As duas metodologias não têm portanto necessariamente de gerar um resultado comum, embora seja 

preferível integrar o aspeto ambiental com o CCV desde o início do estudo, tendo em conta, no entanto, uma 
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certa liberdade na atribuição de maior peso aos resultados financeiros em vez de ambientais, dependendo do 

objetivo da análise. 

As sinergias entre o CCV e a ACV podem ocorrer de acordo com diferentes opções: as duas abordagens podem 

ser estudadas como dois critérios na avaliação de uma única solução de investimento e ser consequentemente 

integradas no conjunto de critérios de avaliação, ou ser estudadas como dois dos critérios identificados para a 

análise de soluções alternativas; além disso, os CCV também podem ser usados como um meio para avaliar 

económica e financeiramente os impactos ambientais partilhados que são calculáveis em termos monetários; 

Os CCV também podem ser usadas como um meio de avaliar financeiramente soluções alternativas 

previamente identificadas através de uma ACV; os CCV podem ser usadas como um meio de identificar opções 

alternativas com desempenho ambiental positivo com o objetivo de posteriormente realizar um estudo CCV 

exclusivamente sobre essas opções; finalmente, também podem ser usados para identificar alternativas 

rentáveis sobre as quais uma análise CCV será então usada como base para a escolha final. 

A ordem em que a análise CCV e a ACV são empregues depende das prioridades atribuídas aos dois tipos de 

impacto relacionados com as mesmas. 

Como já foi dito, CCV e ACV podem ser usados de diferentes maneiras, até mesmo de forma integrada. Na 

verdade, se por um lado podem ser percebidas como duas operações separadas mas utilizadas em paralelo, por 

outro podem ser utilizadas como intervenções mútuas ao longo do processo de avaliação, ou mesmo como 

inputs um para o outro: as duas metodologias, portanto, podem ser utilizadas de uma forma única, integrada 

ou conjunta. 

O estudo da relação entre fatores económicos e ambientais numa perspetiva do Pensamento do Ciclo de Vida 

tem sido fortemente considerado na literatura recente, com o objetivo principal de identificar uma forma de 

integrar duas abordagens disciplinares muito diferentes numa única metodologia, superando assim a 

abordagem de avaliação que considera as dimensões económica e ambiental separadamente. 

Entretanto, a combinação dos fatores económicos e ambientais apresenta várias dificuldades, incluindo: o uso 

de diferentes unidades de medida; a geração de diferentes objetivos, relacionados com a eficiência económica 

do investimento no caso do CCV e com a proteção ambiental no caso da ACV; o uso diferente do fator de 

desconto financeiro, que é sempre utilizado na esfera económica do CCV, mas não no caso da ACV. 

De qualquer forma, a condição principal para a aplicação conjunta de CCV e ACV é a disponibilidade de dados, 

independentemente da ferramenta utilizada, que pode consistir em software comercial popular ou ferramentas 

internas baseadas em folhas de cálculo e dados locais. No que diz respeito aos dados essenciais para a análise 

dos CCV, estes referem-se tanto aos custos estimados relacionados com as diferentes operações do projeto 

como à estimativa da esperança de vida e intervalos de manutenção. Por outro lado, a ACV requer tanto a 

reconstrução dos principais processos dos sistemas de produção relacionados com os componentes do edifício 

e com todo o edifício, como a identificação das respetivas quantidades de matérias-primas e energia 

consumidas pelos processos de produção identificados acima. Se a análise de um caso local for realizada através 

de worksheets, é necessário ter bases de dados com excelentes recursos de informação ou amostras de custos 

que tenham sido criadas especificamente para a análise e que sejam suficientemente significativas para 

comparar opções alternativas de desenho. 

As opções alternativas sujeitas à análise conjunta fornecem os pontos reproduzidos na figura seguinte. 
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Figura 36: Alternativas sujeitas à análise conjunta - Fonte: Elaborado por The CILECCTA Partners, Sustainability within the construction setor, SINTEF 

Building and Infrastructure, SINTEF Academic Press, Oslo, Noruega, 2013. 

 

Em relação à combinação de elementos CCV com outros do modelo ACV, é feita uma contribuição considerável 

pelo chamado Custeio do Ciclo de Vida Ambiental. Constitui um tipo alternativo de CCV que, como se verá mais 

adiante, representa um importante passo em frente em relação à metodologia tradicional, pois tem em conta 

tanto os custos relacionados com o ciclo de vida de um produto, como as externalidades geradas ao longo do 

mesmo, tanto as que são antecipadas como as que são internalizadas numa fase posterior. Assim, os custos 

relacionados com as externalidades ambientais produzidas pelas várias fases são internalizados nos processos 

de negócio, de forma a serem analisados do ponto de vista económico. A internalização das externalidades é 

possível graças ao suporte de uma série de modelos muito diferentes que, por exemplo, se referem ao conceito 

de custos externos, custos ecológicos ou vontade de pagar (SETAC, 2008). 

 

23.5.2. Custeio do Ciclo de Vida Ambiental: definição e objetivos 
O CCV Ambiental é uma abordagem usada para estimar a dimensão económica de forma isolada ou como parte 

de uma avaliação de sustentabilidade. Portanto, em relação à avaliação ambiental, é de maior importância 

fornecer uma avaliação que possa ser quantificada e assim usada para medir progresso. Sem parâmetros e 

limites, os aspetos de sustentabilidade não podem ser geridos e, portanto, melhorados. Assume-se que a 

dimensão ambiental é coberta pelos métodos da ACV e os aspetos sociais por outras abordagens, que, no 

entanto, estão incorporados nas fases iniciais de desenvolvimento (Klopffer, 2003; Hunkeler e Rebitzer, 2005; 

Weidema, 2006). 

Deve-se notar que a metodologia CCVA é normalmente utilizada para estimativas de custos válidas, embora 

aproximadas, por exemplo, para o desenvolvimento de produtos ou análises de marketing. Devido à sua 

natureza comparativa e sistémica, destinada à tomada de decisões no contexto da sustentabilidade, esta 

metodologia não substitui as tradicionais práticas detalhadas de contabilidade ou de gestão de custos. Pelo 

contrário, é uma ferramenta específica, definida e que deve ser padronizada para estimar diferenças relevantes 

para a tomada de decisões entre produtos alternativos, com base em fluxos monetários reais, ou para 

identificar o potencial de melhoria dentro de um ciclo de vida. 

Também se pode observar, com referência à terminologia da ACV, que o método dos CCV aqui apresentado 

visa, principalmente, uma abordagem consequente, e por isso se assemelha ao planeamento dos CCV. No 

entanto, também pode ser utilizada para análise de CCV (semelhante à abordagem da ACV atribucional) se o 
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propósito requerido (por exemplo, relatórios e aprendizagem) for alcançado. 

No geral, o CCVA tem como objetivo: 

● comparar os custos do ciclo de vida das alternativas; 

● identificar fatores de custo diretos e indiretos (ocultos); 

● registar melhorias feitas por uma empresa em relação a um determinado produto (relatório); 

● estimar as melhorias feitas às mudanças planeadas de produtos, incluindo mudanças de processo 

dentro de um ciclo de vida, ou inovações de produtos; 

● identificar situações vantajosas para ambas as partes e trade-offs no ciclo de vida de um produto 
quando combinado com a ACV. 

Os termos e limites dos sistemas económicos, bem como dos sistemas sociais e naturais, não são sinónimos dos 

do sistema do produto na ACV. Para uma avaliação comum de dois ou três dos pilares da sustentabilidade, o 

sistema de produto deve ter limites equivalentes (Klopffer, 2003; Schmidt, 2003): as diferentes análises devem, 

portanto, cobrir o mesmo intervalo temporal e ter as mesmas fases do ciclo de vida como objeto de estudo. Se 

for examinado um mercado perfeitamente livre, sem quaisquer impostos ou subsídios ambientais para 

contabilizar externalidades, o CCVA pode focar-se apenas no sistema económico, desde que a seguinte condição 

seja atendida. O CCVA deve ser aplicado juntamente com avaliações ambientais e/ou sociais para o mesmo 

sistema de produtos com limites equivalentes do sistema. Em tal cenário (mesmo que simplificado), todas as 

externalidades são cobertas pelas outras avaliações no âmbito da avaliação de sustentabilidade. Por outro lado, 

se os impostos e subsídios existem e são abrangentes e justos, ou justificáveis pela cobrança de uma sobretaxa 

social baseada na carga fiscal de um produto, então o sistema económico pode ser utilizado como uma 

simplificação para todo o sistema social e natural. Assim, no caso ideal em que todas as externalidades fossem 

plena e perfeitamente cobertas por mecanismos fiscais e de subsídios, a nível nacional e supranacional, o CCV 

poderia fornecer toda a informação necessária, tornando desnecessárias as avaliações ambientais sistemáticas 

e outras avaliações para todos os produtos, excepto os mais recentes. 

É evidente que os pressupostos económicos acima referidos são demasiado simplificados e, em particular, estes 

últimos (cobertura total das externalidades pelos mecanismos fiscais e de subsídios) são altamente improváveis. 

Se alguém assume que o sistema fiscal é válido para determinados produtos, e não para outros, de uma 

perspetiva socioambiental, a integração de externalidades (White et al. 1996; Shapiro, 2001) poderia, em teoria, 

fornecer as informações complementares necessárias para considerar as consequências sociais e ambientais de 

uma decisão. Isto levaria a uma agregação completa dos três pilares da sustentabilidade (económico, ambiental 

e social) em unidades monetárias. Embora essa agregação possa ser desejável do ponto de vista da facilidade 

de decisão, esta pode ir contra os objetivos de tornar as abordagens do ciclo de vida transparentes, 

compreensíveis, operacionais e facilmente aplicáveis na tomada de decisões de rotina. Isto é relevante para 

empresas de todos os tamanhos, pois uma agregação completa aumentaria drasticamente a complexidade das 

análises e introduziria escolhas de valor adicionais e problemas metodológicos importantes de outras 

disciplinas, tais como, por exemplo, a análise macroeconómica de custo-benefício. Em conclusão, parece 

apropriado basear a CCV, desde que definida por outras avaliações independentes como a ACV, no pressuposto 

de um mercado predominantemente não regulamentado, mesmo que isso inclua alguma dupla contagem de 

efeitos externos realmente internalizados através de impostos ou subsídios e introduza incertezas adicionais. A 

dupla contagem é, claramente, um problema a ser minimizado, embora a sua exclusão total seja improvável e 

se deva estar ciente de onde esta ocorre e assegurar que é consistente com todas as alternativas comparadas. 

O termo "ciclo de vida" deve ser visto de forma semelhante ao ciclo de vida físico de uma unidade funcional, 

como na ACV. No entanto, enquanto este último normalmente inclui as fases de produção (desde a extração 

de matérias-primas até à produção), uso e consumo e fim de vida (i.e. "berço até à sepultura"), o ciclo de vida 

no CCV pode começar ainda mais cedo e incluir a fase de "conhecimento" (por exemplo, investigação, 

desenvolvimento e aquisição através da cadeia de fornecimento). Isto não é uma diferença fundamental para 

o ciclo de vida físico da ACV, uma vez que as atividades de investigação e desenvolvimento também podem ser 

facilmente incluídas na ACV. É plausível assumir que para a maioria dos produtos industriais produzidos em 
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massa, os recursos consumidos e as substâncias emitidas durante a fase de I&D geralmente não têm qualquer 

impacto significativo no desempenho ambiental, uma vez que podem ser alocados a um grande número de 

produtos. Além disso, o fluxo absoluto de material e energia proveniente de I&D é bastante reduzido, pois diz 

respeito principalmente a processos de experiências, modelagem e cálculos, bem como trabalhos de 

laboratório e testes, mas não a grandes volumes de produção. Portanto, pode-se argumentar que a I&D 

também faz parte da ACV, embora geralmente não esteja incluída, pois seu impacto direto pode ser 

negligenciado (Rebitzer, 2005). 

Outros elementos que normalmente não estão incluídos na ACV, tais como atividades de marketing, também 

podem ser incluídos de forma consistente no ciclo de vida físico com a mesma lógica da fase de I&D. Estes 

podem ser considerados como parte da fase de produção que é negligenciada na ACV devido à sua influência 

normalmente insignificante. Contudo, se, por exemplo, uma campanha de marketing causar impactos 

ambientais significativos, estes devem ser incluídos dentro dos limites do sistema da ACV. O mesmo raciocínio 

aplica-se à infraestrutura e maquinaria, que muitas vezes são excluídas na ACV por serem consideradas 

insignificantes, quando na verdade não o são. Não é uma questão de inclusão ou não inclusão, mas sim se os 

efeitos resultantes nos custos ou o impacto ambiental são relevantes para as avaliações. Portanto, como 

existem limiares para qualquer avaliação económica ou ambiental, o CCV e a ACV são consistentes. Embora 

vários elementos fiquem abaixo dos limites geralmente aceitáveis de cerca de 5% (Rebitzer, 2005). 

Pode-se notar que elementos adicionais que são interessantes para a análise económica, mas não para a análise 

ambiental, podem ser incluídos sem violar as condições de enquadramento segundo as quais os limites da ACV 

e da ACL devem ser equivalentes. O mesmo se aplica a uma avaliação específica das implicações ambientais e 

económicas de uma decisão. Se partes selecionadas do sistema não forem tidas em conta na avaliação 

económica por serem consideradas insignificantes, estas ainda podem ser incluídas na avaliação ambiental e 

vice-versa. Também se poderia dizer que o sistema de avaliação (ambiental ou económico) e o âmbito abordado 

(que impactos ambientais ou económicos incluir) podem ser diferentes, embora os limites do sistema que se 

relacionam com o sistema do produto devam ser equivalentes. 

Obviamente, o âmbito do CCVA deve ser diferente do da ACV, pois o objeto do estudo não são os impactos 

ambientais, mas sim os custos. No entanto, também existem ligações e sobreposições. 

Quanto aos custos puramente económicos, a figura 24 mostra os mais relevantes e como estes estão ligados 

aos elementos da ACV. Os custos relacionados com aspetos que podem ser derivados diretamente de uma ACV 

estão escritos em negrito e em itálico. Os dados de input no inventário do ciclo de vida de uma ACV fornecem 

as quantidades desses fluxos, sendo que os custos podem ser obtidos através da multiplicação desses fluxos 

pelos respetivos custos empresariais ou preços de mercado (por exemplo, compra de materiais). Os aspetos de 

custo escritos em itálico na tabela podem ser derivados parcial ou indiretamente das informações contidas num 

Ciclo de Vida do Inventário (CVI). Para estes aspetos, é necessário recolher informações adicionais (por exemplo, 

necessidades de mão-de-obra para a operação de um determinado processo). Se isto for feito em conjunto com 

o estabelecimento do modelo de CVI, é necessário um esforço mínimo, já que todos os processos são estudados 

e analisados em profundidade para o CVI. Apenas os custos associados à investigação e desenvolvimento (I&D) 

do produto não podem ser derivados do modelo de ACV se a fase de I&D for excluída na ACV, o que geralmente 

acontece. Estes devem, portanto, ser determinados separadamente. 
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Figura 37: Legami tra elementi di ACV con costi di CCV - Fonte: Integração do custeio do ciclo de vida e avaliação do ciclo de vida para a gestão de 

custos e impactos ambientais nas cadeias de fornecimento. In: Seuring, S, Golbach, M, editores. Gestão de custos em cadeias de suprimentos. 

Heidelberg (Alemanha): Physica-Verlag, Rebitzer, 2002, p 127- 146. 

Pode-se observar que todos os processos dentro do sistema de produtos que são cobertos pela ACV fornecem 

uma boa base para derivar os custos associados direta (para fluxos de material e energia) ou indiretamente (por 

exemplo, para custos de mão-de-obra e equipamentos de capital). De seguida, apenas os custos que ocorrem 

em processos físicos ou não-físicos (intangíveis), embora considerados não relevantes para a avaliação dos 

impactos ambientais, devem ser adicionados. Isto também se aplica aos custos e impactos que, se considerados 

relevantes para o objetivo e âmbito da avaliação, são determinados através dos input-output ACV. 

Embora a análise do ciclo de vida puramente económica possa ser baseada nos inputs do CVI e, se necessário, 

nos elementos adicionais não presentes no CVI, a situação é diferente quando se trata de custos ambientais. 

Na análise do pensamento do ciclo de vida, os custos ambientais são considerados como externalidades 

negativas, ou seja, como efeitos negativos do ciclo de vida de um produto ou serviço. Isto também porque a 

própria natureza dos custos ambientais não reflete especificamente o ciclo de vida de um produto, mas 

relaciona-se mais com o negócio como um todo. Por este motivo, a metodologia CCVA analisará as 

externalidades negativas geradas ao longo do ciclo de vida de um bem e não os custos ambientais que surgem 

das operações atribuíveis à gestão do negócio. Essas externalidades são, portanto, calculadas a partir dos 

outputs do CVI, que podem então ser convertidas em termos monetários através de diferentes métodos de 

avaliação económica, conforme relatado abaixo. 

As ligações acima mencionadas entre o sistema de produtos da ACV e os seus processos e os correspondentes 

fluxos de materiais e energia, bem como outras trocas (por exemplo, uso do solo, emissões e resíduos) são a 

base fundamental do CCVA, que consiste em nada mais do que a metodologia do CCV baseada no ciclo de vida 

do inventário (CVI) fornecido pela ACV. 

Ao discutir o âmbito do CCVA, também é importante esclarecer o fundamento do mesmo. O CCVA não é um 

método de contabilidade financeira ou de gestão, mas um método de gestão de custos no contexto da 

sustentabilidade (Seuring, 2003), com o objetivo de estimar os custos associados à existência de um produto, 

assim como a ACV não é um método de contabilização dos impactos ambientais absolutos de um produto, mas 
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sim uma ferramenta para comparar determinadas alternativas. A Figura 25 compara a gestão de custos e a 

contabilidade financeira. Se se procura analisar os custos do ciclo de vida de um produto em detalhe, a fim de 

identificar os fatores de custo e trade-offs para decisões dentro do ciclo de vida, podem ser utilizadas 

abordagens existentes, tais como o Custeio Baseado em Atividades (CBA). Para tais aplicações, o CCV e o CBA 

complementam-se mutuamente. O CCV Ambiental também não pretende, nem é recomendado, como uma 

ferramenta única de análise de sustentabilidade, pois é apenas um dos três pilares do desenvolvimento 

sustentável. 

 

Figura 38: Comparação entre a gestão de custos e a contabilidade financeira - Fonte: Hansen D.R., Mowen M.M., 1997,  

Contabilidade de gestão, 4ª ed. Cincinnati (OH): Sudoeste. 

O Custeio do Ciclo de Vida Ambiental (CCVA) é, portanto, uma comparação geral dos custos totais relacionados 

com o ciclo de vida de um produto, incorridos por uma ou mais partes (por exemplo, fornecedor, produtor, 

utilizador, consumidor e pessoas envolvidas na chamada fase de "fim de vida"). Os principais sistemas de 

contabilidade dos custos orientados para a protecção ambiental baseiam-se exclusivamente no ciclo de vida 

físico do produto. Em vez disso, devem ser analisadas várias fases, que podem ser prolongadas e especificadas 

se necessário: investigação e desenvolvimento, produção, utilização e manutenção e gestão durante a fase de 

eliminação (Hunkeler, Lichtenvort & Rebitzer, 2008). 

O Custeio do Ciclo de Vida Ambiental, ao contrário do CCV tradicional, introduz o chamado custo ambiental 

na análise. São custos económicos do uso do meio ambiente, especialmente pagos pelo uso do meio ambiente, 

impostos verdes, despesas de controlo de emissões e despesas com produtos verdes comerciais. Por outras 

palavras, em comparação com o CCV tradicional, o CCVA considera os custos económicos ampliados pelos 

custos externos que podem vir a surgir no futuro (Hunkeler, Lichtenvort & Rebitzer, 2008). 

A análise CCVA, como já mencionado, deve ser realizada durante a segunda fase da ACV, ou seja, o inventário 

dos inputs (ao criar o catálogo de material e energia, o custo pode ser determinado ao mesmo tempo) e o 

inventário dos outputs (ao considerar a quantidade de emissões e resíduos, pode-se, por exemplo, determinar 

o nível do imposto de uso ambiental no caso das condições do país em questão) para os respetivos processos 

individuais e a unidade funcional tomada. Em essência, o CCVA é realizado quando inputs e outputs são 

representados em termos financeiros (Hunkeler, Lichtenvort & Rebitzer, 2008). 

Considerando a capacidade de determinar o potencial rendimento no meio ambiente, tanto produtores 

quanto consumidores podem procurar produtos que criem o menor impacto sobre o meio ambiente (ACV) e 

o menor custo de ciclo de vida (CCVA). 

Em conclusão, o Custo do Ciclo de Vida Ambiental é definido como a soma dos custos incorridos no momento 

do projeto, construção, produção, transporte, utilização dos itens até o final do armazenamento, uso e 

descarte. Além disso, durante a implementação do CCVA, é importante determinar o horizonte temporal (vida) 

do produto para realizar uma análise ao longo de um determinado período de tempo. O Custo do Ciclo de Vida 

Ambiental, como mencionado acima, refere-se a todos os custos. Este conceito gera a seguinte fórmula de 

cálculo: 
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CCVA= C_ic + C_in + C_s + C_o + C_m + Cs_ + C_env + C_d 

 

onde: 

C_ic: custo do investimento inicial,  

C_in - custo de instalação, 

C_s - custo energético, 

C_o - custo da cooperação, 

C_m - custos de manutenção e reparação, 

C_s - intervalo de exploração e custo da produção perdida,  

C_env - custo ambiental, 

C_d: custos de eliminação, reprocessamento, recuperação, etc. (Kowalski, 2007). 
 

Esta fórmula indica apenas a base de saída, que é modificada individualmente por cada assunto e adaptada à 

escolha apropriada. Além disso, de acordo com pesquisas internacionais, o CCVA deve incluir o risco do 

investidor usando uma taxa de desconto apropriada. 

O CCVA difere dos princípios do método ACV por incluir não só o impacto ambiental, mas também os custos. 

Na verdade, o CCVA e a ACV complementam-se. Contudo, o CCVA não é um método de cálculo financeiro, mas 

um método de gestão de custos no desenvolvimento sustentável, a fim de prever o custo de cada produto. 

Por outro lado, a ACV não é um método contabilístico, mas um método necessário para receber informações 

sobre o impacto total de um produto no meio ambiente, o que é crucial na estimativa de alternativas. 

 

23.6. Abordagem prática 
Vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=2Bj8ALg0rSY 

 

23.7. Avaliação 

1) A incidência do transporte de materiais e componentes de construção da fábrica para o local de 

construção 

A. Pode ser insignificante. 

B. Não é negligenciável. 

C. Pode ser insignificante em alguns casos. 

2) Qual é a quantidade de resíduos devido à renovação dos edifícios existentes? 

A. Aproximadamente 10-20% do total de resíduos de construção/demolição. 

B. Cerca de 30-40% do total de resíduos de construção/demolição. 

C. Cerca de 40-50% do total de resíduos de construção/demolição. 

3) O fator subjacente aos conceitos de custo global, custo do ciclo de vida e custo óptimo é a natureza 

cíclica do processo de construção, que pode ser decomposta em quantas fases específicas? 

A. 4. 

B. 5. 

C. 6. 

4) O conceito de qualidade do projeto está ligado a que aspetos? 

A. Económico, ambiental e energético. 

B. Económico, ambiental e estrutural. 

C. Ambiental, energético e estrutural. 

5) O custo da prevenção é 

https://www.youtube.com/watch?v=2Bj8ALg0rSY
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A. um custo indireto, pois não calcula como reparar o dano, mas como evitá-lo. 

B. um custo direto, pois não calcula como reparar o dano, mas como evitá-lo. 

C. um custo direto, pois calcula tanto a forma de reparar os danos como de os evitar. 

6) O que é o Custo do Ciclo de Vida? 

A. É uma metodologia de avaliação económica de uma nova atividade de construção ou de um produto 

existente que tem em conta tanto os custos e benefícios imediatos como os de longo prazo. 

B. É uma metodologia de avaliação económica de uma nova atividade de construção ou de um produto 

existente que tem em conta tanto os custos e benefícios imediatos como a médio prazo. 

C. É uma metodologia de avaliação económica de uma nova atividade de construção ou de um produto 

existente que tem em conta tanto os custos como os benefícios imediatos. 

7) Através do cálculo do custo global, pode ser feita uma avaliação de alternativas de projeto com 

diferentes custos de investimento, operação, manutenção e renovação, e diferentes ciclos de vida. 

A. Verdadeiro. 

B. Falso. 

8) A aplicação CCV requer um processo operacional dividido em quantos passos? 

A. 5, 2 deles opcionais. 

B. 10, 3 deles opcionais. 

C. 15, 3 deles são opcionais. 

A. A análise baseada no Custeio do Ciclo de Vida Ambiental deve ser realizada durante a segunda fase 

da ACV, ou seja, o inventário dos dados de input. 

B. Verdadeiro. 

C. Falso. 

9) O que expressa o GWP100 (Potencial de Aquecimento Global, 100 anos)? 

A. Expressa o potencial de aquecimento global e representa a contribuição negativa de um determinado 

gás para o efeito estufa, em relação ao CH4, identificado como o valor de referência e com um 

potencial de 1. 

B. Expressa o potencial de aquecimento global e representa a contribuição negativa de um determinado 

gás para o efeito estufa, em relação ao CO2, identificado como valor de referência e com um 

potencial de 0. 

C. Expressa o potencial de aquecimento global e representa a contribuição negativa de um determinado 

gás para o efeito estufa, em relação ao CO2, identificado como o valor de referência e com um 

potencial de 1. 
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24.  Seleção de material através do método ACV 

Descrição Geral 

Adquirir conhecimentos para a avaliação da sustentabilidade dos materiais de construção, para a escolha de 
matérias-primas e matérias-primas secundárias e para a seleção de materiais de reciclagem. Os 
participantes serão capazes de compreender os parâmetros ambientais (input, output, avaliações de 
indicadores ecológicos e dados de fim de vida útil) que caracterizam os materiais selecionados para a 
construção de um edifício. 

Resultados da aprendizagem 

Após a conclusão bem-sucedida da Unidade, o formando deve ter: 

Conhecimento Bons conhecimentos sobre avaliação de sustentabilidade de materiais de construção, 
matérias-primas e matérias primas secundárias 

Bom conhecimento dos parâmetros ambientais que caracterizam os diversos materiais  

Capacidades Capacidade de comparar produtos ou materiais alternativos a fim de escolher os de 
menor impacto 

Competências Identificar os aspetos ambientais cruciais dos materiais e sistemas utilizados, ao longo 
de todo o ciclo de vida, e desenvolver novos cenários alternativos de design 

Identificar oportunidades de melhoria, do ponto de vista ambiental, de um determinado 
ciclo de produção do produto, contribuindo também para a otimização do uso dos 
recursos 

Ministração da Unidade e Avaliação 

A unidade será entregue através: 
Discussões 
Prática 
Lições 
Encenações 

A unidade será avaliada através: 
Exame  
Exame oral / exercícios 
Projeto 
Exercícios escritos / teste  

 

24.1. Abordagem teórica 
 

24.1.1. Novos materiais eco-eficientes 

O conceito de eco-eficiência 

A eco-eficiência consiste em oferecer bens e serviços a um preço competitivo que satisfaçam as necessidades 

humanas e garantam a qualidade de vida, reduzindo simultaneamente os impactos ecológicos e a intensidade 

de recursos ao longo do ciclo de vida para um nível pelo menos conforme a capacidade12 de carga estimada da 

Terra. Segundo vários autores, a eco-eficiência é principalmente um conceito empresarial, ou seja, as empresas 

que seguem um processo de gestão eco-eficiente podem alcançar maiores receitas com menos gastos com 

materiais e energia e, ao mesmo tempo, obter menos emissões, resíduos e libertações de poluentes ou 

substâncias tóxicas. A eco-eficiência pode ser pesquisada e implementada tanto dentro da empresa 

(especialmente empresas siderúrgicas) quanto externamente, ao longo de toda a cadeia de valor do produto 

ou serviço oferecido. 

O conceito de eco-eficiência foi apresentado pela primeira vez em 1993 pelo World Business Council for 

 
12 Definição apresentada pelo WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) na Conferência Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento do Rio de Janeiro, em 1992. 
 



 
 

201 
 

Sustainable Development (WBCSD13)  . De acordo com o WBCSD, a Eco-eficiência pode ser perseguida através 

de diferentes estratégias: 

− reduzir a intensidade dos materiais utilizados; 

− reduzir a intensidade da energia utilizada; 

− reduzir a dispersão de substâncias tóxicas; 

− promover a reciclabilidade dos materiais; 

− maximizar a utilização de recursos renováveis; 

− aumentar a vida útil do produto; 

− aumentar a eficácia dos serviços. 

 

Este conceito é considerado como o ponto de partida para a formulação de processos de implementação do 

desenvolvimento sustentável, terminando com a abordagem científica da Eco-Inovação. Eco-Inovação refere-

se à implementação de novos processos de produção, novos produtos e serviços, novos métodos de gestão e 

novas técnicas de negócio, que podem evitar ou reduzir os riscos para o meio ambiente. 

Em 1996, o World Business Council for Sustainable Development, juntamente com outras organizações, 

desenvolveu indicadores básicos para tentar explorar melhor a eco-eficiência. Uma vez identificados, estes 

indicadores foram utilizados como um método de incentivo e apoio às empresas para medir os valores de eco-

eficiência das suas ações, ao mesmo tempo em que avaliam o progresso e o desempenho em relação às metas. 

Os indicadores básicos também foram incluídos no setor da construção, para permitir o controlo dos processos 

e produtos, desenvolvendo desta forma, escalas de investigação utilizadas como meio de comunicação e 

comparação entre partes interessadas e uma investigação aprofundada, o que faz com que todas as empresas 

possam utilizá-los de acordo com as suas necessidades de comunicação externa sobre objetivos atingidos ou 

em desenvolvimento. 

É essencial, porém, especificar que os indicadores de eco-eficiência, como todos os indicadores em geral, não 

podem medir e comunicar toda a informação obtida a partir do estudo que é realizado, pois a credibilidade dos 

próprios indicadores está dependente do tipo de informação que é colocada no mercado relacionada com um 

determinado produto. A credibilidade é avaliada por instrumentos externos para demonstrar transparência na 

criação dos indicadores. 

Os três indicadores de eco-eficiência que definem o ponto de partida para estudos e experiências de aplicação 

são: 

1. Índice de produtividade de recursos. Este primeiro indicador de eco-eficiência é utilizado para 

expressar os materiais e a energia contida nos produtos, subprodutos e resíduos utilizáveis de 

uma empresa, em comparação com os materiais e energia consumidos para a produção, todos 

expressos em percentagem. 

2. Custos de incorporação e eliminação em função da percentagem da vida útil. O indicador é 

concebido para dividir o custo de produção de um produto mais o custo da sua eliminação final, 

pelo número de anos da sua vida útil. O principal objetivo deste indicador é possibilitar uma boa 

gestão do ciclo de vida e a reciclabilidade dos produtos. 

3. Índice de resíduos tóxicos. O último indicador é usado para expressar, através de um único 

número, a quantidade de substâncias tóxicas remanescentes durante a vida útil de um produto. É 

calculado como a soma da massa de cada uma das substâncias tóxicas residuais, tendo em conta o 

fator de ponderação da sua respetiva toxicidade, em comparação com a produção durante o 

mesmo período. 

Uma vez estabelecidos os princípios básicos subjacentes a um cálculo de Eco-eficiência, deve ser estabelecida 

 
13 O Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável fornece uma plataforma para as empresas explorarem o 
desenvolvimento sustentável, partilharem conhecimentos, experiências e melhores práticas e defenderem posições empresariais 
sobre estas questões numa variedade de fóruns, colaborando com governos, organizações não governamentais e 
intergovernamentais. 
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a viabilidade técnica de um determinado indicador, tendo em conta a sua finalidade, o seu significado para os 

diferentes utilizadores e a conveniência da sua produção para toda a empresa. 

Quando se fala em eco-eficiência nos setores de construção civil e construção, em relação à procura por eco-

compliance e à capacidade de controlar os impactos energético-ambientais, não se pode deixar de referir três 

grandes áreas problemáticas, incluindo 

1. O uso de recursos, entendidos como energia, água, solo, materiais (brutos, secundários, crude) 

2. A energia e a intensidade material dos próprios recursos 

3. Emissões atmosféricas dos processos de produção ao longo do ciclo de vida 

 

Existem várias iniciativas levadas a cabo pelas empresas para integrar a Eco-eficiência nas suas operações, a fim 

de tentar minimizar os problemas ambientais. Estas incluem inovações estratégicas, inovações de gestão e 

inovações incrementais. 

O comportamento eco-eficiente na produção de edifícios pode depender tanto das características intrínsecas 
dos produtos,d 
i.e. desempenho, uso, desempenho ao longo do tempo, métodos de instalação, impactos no ciclo de vida e nos 
processos de produção. É possível avaliar a Eco-Eficiência de um determinado produto, considerando a sua 
contribuição para reduzir o impacto ambiental de todo o edifício, reduzindo os níveis de poluição, o consumo 
de energia e o controlo dos sistemas ao longo do tempo. 
É por isto que seria necessário considerar o edifício como uma soma global de características energéticas-

materiais, o que constitui um verdadeiro recurso para áreas, não só contemporâneas, mas se bem utilizadas e, 

portanto, bem concebidas, também em áreas passadas e futuras.  

 

24.1.2. Desenvolvimento de novos produtos: materiais de origem natural 
Nos últimos anos, a indústria da construção já desenvolvida e estabelecida começou a prestar mais atenção às 

novas estratégias e tecnologias que vinham a ganhar terreno na comunidade, tentando então adaptar-se ao 

desenvolvimento de novos produtos, não só do ponto de vista da produção, mas também do ponto de vista do 

marketing. A crescente "consciência ambiental" tem levado a pesquisa de materiais a preocupar-se cada vez 

mais com a interferência entre os materiais e os impactos ambientais. 

O desenvolvimento de novos produtos não ocorre de forma aleatória, mas sim após estudos cuidadosos 

relacionados com a questão ambiental, o que os torna numa resposta às exigências de conforto e poupança de 

recursos não renováveis, visando privilegiar técnicas de construção e metodologias de design adequadas às 

necessidades de bem-estar, durabilidade e eco-eficiência. A atenção ao meio ambiente não se concentra 

apenas nos parâmetros de não toxicidade, utilização de recursos renováveis ou baixo teor energético na fase 

de produção, mas também na redução de peso e impacto de produtos com desempenhos que satisfaçam os 

requisitos de bem-estar, facilidade de montagem, reversibilidade, facilidade de desmontagem e, no caso de 

recuperação, proteção de características arquitetónicas e de construção. Os produtos que estão a ganhar 

importância são aqueles que se caracterizam pelo peso dos elementos e pelas embalagens mais reduzidas, o 

que permite custos mais baixos como consequência de uma menor área útil e de uma maior poupança no 

transporte. A conceção de novos materiais para prolongar a vida útil dos produtos representa uma redução do 

impacto ambiental. Uma boa ação que é sustentável para o ambiente e para a economia urbana é certamente 

a da recuperação em oposição à demolição descontrolada. As matérias-primas secundárias estão sujeitas a 

melhorias consideráveis para uma aplicação mais correta. Faz parte de um esforço de redesenho de materiais 

e tecnologias para futura reciclagem ou eliminação no final do seu ciclo de vida. 

A utilização de materiais reciclados na construção deve ser considerada como uma das estratégias de 

desenvolvimento sustentável, para que os resíduos se tornem um recurso a ser reciclado ou reutilizado. A 

reciclagem de um material está intimamente ligada ao processo económico do seu desenvolvimento, produção 

e conveniência. A remodelação de um produto não visa alcançar uma durabilidade excessiva do próprio 

produto, mas visa uma utilização adequada, a menos que seja apresentada uma alternativa tecnológica e de 
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design que satisfaça os requisitos de uma forma muito mais eficiente, conveniente e amiga do ambiente. O 

melhor produto será sem dúvida aquele que for mais flexível, que possa ser integrado, personalizado, de alta 

qualidade e capaz de satisfazer as necessidades dos utilizadores finais (designers, empresas, instaladores, 

utilizadores, comunidades). 

Os parâmetros de eco-eficiência incluem produtos de origem natural, sejam vegetais ou animais, que 

constituem a matéria-prima, a reciclabilidade do material, a ausência de emissões de substâncias tóxicas 

durante o processamento e operação, a reutilizabilidade do produto e a renovabilidade do recurso. Também 

foi considerado apropriado realizar pesquisas sobre o que hoje pode ser definido como produtos eco-

sustentáveis ou eco-eficientes, capazes de garantir o bem-estar dos utilizadores, reduzir o impacto no 

ecossistema, utilizar materiais que têm a possibilidade de se regenerarem ou serem regenerados e com um 

grande uso de fontes alternativas de energia. Os materiais escolhidos como exemplo são o cânhamo, argila, 

cortiça, lã de ovelha e palha. 

 

Cânhamo 
O cânhamo é considerado, entre todos os materiais naturais, um material que oferece alta performance no seu 

uso, respeitando a sustentabilidade ambiental e o bem-estar das pessoas. É um produto fácil de cultivar, com 

uma taxa de crescimento bastante rápida, baixo consumo de água para alimentação e não está sujeito a ataques 

constantes de pragas. É considerado um produto capaz de sintetizar carbono e reduzir as emissões de CO2 para 

a atmosfera. Os principais produtos feitos de cânhamo são os isolantes. 

O processo de produção de materiais de isolamento à base de cânhamo envolve o uso de fragmentos da casca 

do caule do cânhamo, fibras da planta do cânhamo e o uso de aditivos como amido de batata, vidro solúvel ou 

carbonato de sódio (que atua como retardador de chama) e betume para impermeabilização. Infelizmente, os 

produtos à base de cânhamo ainda não estão muito presentes e estabelecidos no mercado da construção, uma 

vez que a oferta de produtos é maior do que a procura. Além do isolamento, o cânhamo também é utilizado 

para criar elementos de reforço estático, uma vez que a fibra de cânhamo tem boas propriedades mecânicas e 

alta resistência à tensão e deformação. Além disso, a sua utilização está também ligada ao design, com a 

produção de painéis de baixa densidade para mobiliário ou como elemento de revestimento em edifícios e 

como biomassa para energia. 

Em Itália, também está a ser desenvolvido um projeto para produzir blocos à base de cânhamo, com a adição 

de um ligante como a cal, para ser usado como parte estrutural de um edifício. A peculiaridade destes blocos, 

que são chamados Biomattone, é que estes podem ser usados para criar novos edifícios ou usados na renovação 

de edifícios existentes. 

 

O Biomattone 
O Biomattone é um material biocomposto obtido através do processamento conjunto de cal e cânhamo para 

formar blocos pré-fabricados de 20x50 cm. A mistura de cal e cânhamo é feita a partir da combinação da parte 

lenhosa do caule do cânhamo e um ligante à base de cal com adição de água. Os dois compostos são então 

processados numa amassadeira para obter o composto final. O cimento de cal-cânhamo tem a capacidade de 

endurecer por evaporação da água, carbonação e hidratação da cal. Consequentemente, dependendo do uso 

a ser feito deste cimento e da durabilidade a ser dada ao produto final, é necessário estabelecer as propriedades 

do cimento de cânhamo calcário que dependem do tipo de ligante (cal aérea, cal hidráulica), do tipo de 

cânhamo (comprimento do cânhamo) e das suas proporções (quantidade de cal e cânhamo utilizado). 

O cânhamo, dentro do composto, é identificado como um enchimento leve, também chamado de agregado, 

enquanto a cal actua como aglutinante e conservante. O cânhamo é um subproduto do processamento de fibras 

de cânhamo. É rico em sílica e ajuda a cal a endurecer. Uma vez endurecido, o biocomposto transforma-se num 

material rígido, leve e com excelentes características de isolamento e durabilidade. O biocomposto cal-

cânhamo pode ser utilizado na construção de alvenarias sólidas, como se fosse uma mistura de cimento comum, 
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independentemente do tipo de construção adotada. A utilização do Biomattone permite respeitar os pilares 

fundamentais subjacentes ao desenvolvimento sustentável, nomeadamente: os pilares ambiental, social e 

económico. Do ponto de vista ambiental, a mistura de cal e cânhamo é capaz de reduzir as emissões de dióxido 

de carbono e diminuir a percentagem de CO2 presente na estrutura dos edifícios, conseguindo assim um 

elevado nível de isolamento térmico. Além disso, dada a reciclabilidade da cal e a biodegradabilidade do 

cânhamo, é um material que não cria problemas de eliminação. Do ponto de vista económico, o biocomposto 

é sustentável porque é um material produzido localmente, que liga diretamente a indústria e a agricultura, 

reduz a utilização de materiais de construção sintéticos e leva ao aumento do emprego. Por outro lado, do 

ponto de vista social, oferece benefícios consideráveis, tais como: um aumento da agricultura ligada à produção 

de cânhamo e uma nova fonte de rendimento. Além disso, o cânhamo torna os ambientes mais saudáveis. 

 

Argila 

A argila não queimada é um material de construção que tem sido usado desde os tempos antigos. A terra tem 

sido sempre usada em várias áreas da construção verde. Em particular, uma terra que é livre de seixos e 

escombros, mas ao mesmo tempo rica em argila, com processos simples, deixada a secar e depois utilizada para 

construção (depois de cozida), produz produtos que podem ser utilizados para uma variedade de fins e com 

baixos gastos de energia. 

A argila bruta é considerada um dos materiais mais ecológicos da bio-arquitetura. É frequentemente 

encontrada na arquitetura misturada com areia calcária ou gesso. Tem boa transmitância térmica, excelente 

resistência mecânica, alta respirabilidade e é fácil de assentar. Pode ser usada para fazer pisos ou até para criar 

isolamento térmico. De facto, os painéis de isolamento em argila podem ser facilmente aplicados em paredes 

e tetos. A escolha da argila como material isolante deve-se ao facto de possuir uma série de propriedades 

naturais que têm efeitos positivos na vida das pessoas, ao mesmo tempo que aumentam o seu bem-estar. Tem 

a capacidade de absorver a humidade do ar e de a libertar gradualmente, melhorando assim a qualidade do ar 

dentro de um espaço habitacional. Ao longo do tempo, a argila é capaz de manter intactas as suas propriedades 

mesmo em condições climáticas particulares, é resistente ao fogo e não é afetada por pragas. Possui também 

uma grande capacidade de isolamento acústico. 

Outros materiais feitos de argila são: rebocos, que são capazes de regular a humidade no interior dos quartos; 

betão leve, utilizado principalmente em obras de renovação e com maior leveza em relação ao betão normal; 

tijolos refractários, obtidos a partir de uma mistura de argila e cimento, utilizados principalmente em fogões e 

churrasqueiras; tijolos, utilizados principalmente em coberturas, fundações, sótãos e cavidades. 

 

Cortiça 

A função principal da cortiça é impermeabilizar e isolar termicamente o caule de uma árvore, protegendo-o 

do frio e calor excessivos. Basicamente, a cortiça é um conjunto de células mortas, impermeáveis e isolantes 

ao mesmo tempo. Existem muitos tipos de plantas que produzem cortiça, mas a cortiça utilizada 

normalmente no comércio é produzida pela Quercus Suber (sobreiro). O sobreiro é uma planta silvestre da 

família dos carvalhos. Tem em média 10 metros de altura, chegando por vezes a atingir 20 m, e uma 

circunferência de 2,50-4 m. É necessário um clima mediterrânico ocidental, conhecido como o clima 

português, para que a planta prospere. O maior mercado de transformação da cortiça está relacionado com a 

produção de rolhas (ou seja, rolhas de vinho), o que levou a um consumo de 70-80% do material. 

Posteriormente, o desenvolvimento de isoladores térmicos naturais tornou-se cada vez mais importante, o 

que ampliou a sua produção. O aspeto mais importante da cortiça é que é possível explorar a quase 

totalidade da percentagem de material recolhida, pois mesmo os resíduos são processados para produzir 

aglomerados de cortiça. A utilização da cortiça na indústria está também a crescer em termos de inovações 

tecnológicas. No setor da construção, foram produzidos materiais de isolamento de alto desempenho, dando 

origem a um novo mercado de produção. 
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A produção de aglomerados de cortiça está dividida principalmente em duas áreas principais: negros e branco. 

A produção de aglomerados negros apresenta os grânulos de cortiça através do processamento devido ao 

aumento da temperatura, o que leva a um aumento do volume e à libertação de substâncias resinosas que 

permitem a colagem. Os aglomerados brancos, por outro lado, são produzidos através da utilização de colas de 

vários tipos, sendo a mistura, por sua vez, colocada no forno para ajudar a secagem da cola. Em Itália, a 

produção de cortiça ocupa a maior percentagem no setor da produção de aparas, enquanto apenas 15% é 

utilizada no setor da bioconstrução, uma percentagem que tem vindo a aumentar nos últimos anos. No setor 

da construção, a aplicação da cortiça destina-se principalmente à produção de isolamento térmico. A cortiça é 

facilmente utilizada como isolante porque tem muito bons valores de transmissão de calor, tem boas 

capacidades de isolamento térmico e acústico, é muito leve e tem uma elevada resiliência, podendo ser utilizada 

para um vasto leque de aplicações. 

Pode suportar cargas elevadas, envelhecimento, apodrecimento e não é atacado por roedores e insectos. Para 

além da produção de painéis, a cortiça é utilizada como enchimento de cavidades para isolamento térmico ou 

como agregado para aligeirar estruturas. A cortiça é também utilizada na concepção, numa fase muito 

experimental, porque tem características elásticas, compressíveis, impermeáveis, resistentes, leves e flutuantes 

que nem a madeira oferece. 

 

Lã de ovelha 

Outro exemplo de um produto de origem natural é a lã de ovelha. O setor onde este material é mais utilizado 

é o do isolamento, que requer um uso limitado de energia em comparação com outros produtos semelhantes 

no mercado. Este material é constituído por fibras proteicas e, como tal, não é digerível por pequenos roedores 

e insectos, não é atacado por bolores, é repelente de água e tem baixa electricidade estática. Tem um excelente 

comportamento juto do fogo e contém queratina que, com a presença de aminoácidos, é capaz de neutralizar 

substâncias nocivas à saúde das pessoas e faz com que o ar se purifique mais rapidamente. 

Na construção civil, o principal uso deste material é em tapetes isolantes e feltros. Interage com o ambiente 

circundante e, portanto, é capaz de absorver humidade no ar até um máximo de 33% do seu peso, 

desenvolvendo assim uma energia térmica que impede a condensação. A instalação de isolamento de lã de 

ovelha não apresenta riscos técnicos particulares, requer o uso de equipamentos simples e garante condições 

de alta segurança. Os painéis podem ser facilmente dimensionados à mão. 

 

Palha 

A palha é um material natural que pode ser usado em fardos, como isolamento ou como um agregado para 

terra não queimada. O desenvolvimento de uma cadeia de fornecimento para o uso da palha na construção 

civil possibilita a recuperação de grandes quantidades de palha que, de outra forma, permaneceriam 

inutilizadas, mesmo dentro do setor agrícola. 

O progresso tem levado ao desenvolvimento de novas tecnologias para processar palha em produtos que 

podem ser usados na arquitetura. Um exemplo são as paredes estruturais para casas, feitas de fardos de palha 

prensados mecanicamente. Assumindo uma única recuperação de um terço da palha do trigo, obtém-se 5 

milhões de toneladas de palha enfardada. Esta quantidade permite a construção de meio milhão de casas de 

100 metros quadrados para, pelo menos, um milhão de pessoas. Se olharmos para o contexto europeu, 

podemos ver que a quantidade de palha produzida é de 35 milhões de toneladas, o que torna possível a 

construção de 3,5 milhões de casas para 10 milhões de pessoas. Globalmente, 100 milhões de toneladas de 

palha podem ser utilizadas na indústria da construção civil. Os fardos de palha são inseridos entre postes de 

madeira, utilizados como isolamento e depois revestidos. As propriedades de isolamento da palha variam de 

acordo com o tipo de palha, a sua densidade e o teor de humidade após a secagem. Um edifício feito de palha 

possui qualidades superiores em termos de isolamento térmico, resultando num menor consumo de energia 

para aquecimento e numa redução da quantidade de CO2 produzida ao mesmo tempo. Possui também uma 
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grande capacidade de absorção de dióxido de carbono dentro do edifício fabricado, pelo que a exploração dos 

resíduos da produção internacional de cereais se torna uma grande vantagem para gerar rendimentos e 

empregos, ao mesmo tempo em que cria edifícios sustentáveis e amigos do ambiente. 

24.1.3. Matérias-primas secundárias 

As chamadas matérias-primas secundárias consistem em resíduos provenientes do processamento de 
matérias-primas ou materiais derivados da recuperação e reciclagem de resíduos. 
Uma fonte primária secundária é uma fonte de matérias-primas derivadas de resíduos industriais de vários 
tipos. As matérias-primas secundárias (MPS) derivadas dos resíduos dos processos de produção são 
geralmente recuperadas diretamente nas plantas: é o caso, por exemplo, dos resíduos de processamento de 
uma indústria siderúrgica, que podem ser diretamente refundidos para obtenção de matéria-prima. O ciclo 
ocorre, portanto, diretamente dentro dos locais de produção. 
Outra forma de obter estas matérias-primas secundárias é através da valorização e/ou reciclagem de resíduos, 
um processo que, portanto, ocorre a jusante da fase de venda e consumo dos bens. 
Um exemplo de uma MPS é anidrita. 

A anidrita de produção é um sulfato de cálcio anidro (CaSO4): um material estável, não tóxico e não nocivo. A 
sua utilização está a aumentar constantemente e representa uma alternativa amiga do ambiente ao gesso 
natural. 
A reacção química entre o espatoflúor (CaF ) e o ácido sulfúrico CaF2 (H2SO4) produz não só ácido fluorídrico 
mas também sulfato de cálcio, que é depois triturado em plantas micronizadoras especiais. 
A anidrite é utilizada na indústria da construção civil, construção residencial e obras públicas: em pré-misturas, 
para a colocação de substratos autonivelantes e painéis insonorizados, para rebocos interiores, divisórias e 
pavimentos sobrelevados, betonilhas e argamassas. 

 

24.1.4. Reciclagem e reutilização na construção: reutilização primária, secundária e 

terciária 

A reciclagem primária, ou "reutilização", é a reutilização de materiais residuais diretamente no local, o que 
reduz a quantidade de resíduos produzidos. Esta prática, de acordo com os últimos regulamentos ambientais, 
é a menos dispendiosa e tem o menor impacto ambiental. 
 
A reciclagem secundária implica um tratamento mecânico dos resíduos e, em geral, uma diminuição da 
qualidade dos mesmos. 
A reciclagem dos materiais de construção é muito complexa, devido à grande quantidade de resíduos 
produzidos. Os resíduos de demolição são compostos por peças muito diferentes, como papel, vidro, 
plástico, madeira, ferro, agregados, cerâmica, concreto e pedra, e às vezes contêm resíduos classificados 
como perigosos pela legislação, como o amianto. 
A alvenaria de carga é uma parte do organismo do edifício que é bem adequada para ser reciclada. Contudo, 
o que reciclar e como reciclar são questões dependentes das características da alvenaria, tais como a técnica 
de montagem, o tamanho dos elementos, os tipos de materiais utilizados, etc. Os elementos fortes (tijolos) 
são os mais adequados para serem reciclados e: 

● esmagados e usados para estradas ou sub-bases comuns. 
● reutilizados como tijolos novos (reutilização). 

O material mais abundante nos resíduos de demolição é, naturalmente, o betão, que é um resíduo de baixo 
valor com um peso específico muito elevado. Isto significa que deve ser feita uma cuidadosa avaliação 
económica da sua reciclagem, e será necessário um centro de tratamento próximo do local de construção para 
o tornar rentável. 
Partindo do pressuposto que o betão armado utilizado nas partes estruturais do edifício não pode ser reciclado 
para obter outro betão armado com o mesmo desempenho e funções, a prática mais estabelecida é a de 
reutilizar o material reciclado para materiais de menor desempenho, tais como substratos, betonilhas e 
asfalto. 
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A reciclagem terciária é feita quimicamente: produz um material que é praticamente equivalente ao material 
de origem. 
A reciclagem de materiais na construção começa com a demolição total ou parcial de um edifício e visa gerar 
as chamadas matérias-primas secundárias (MPS). 
A valorização dos resíduos das demolições está intimamente ligada ao método de organização desta fase, bem 
como à qualidade dos próprios produtos. 
A prática da demolição deve garantir que o material a ser reciclado seja o mais homogéneo possível, de modo 
que a demolição seletiva seja preferida à demolição não seletiva (tradicional). Dado o forte aumento do uso 
de plásticos na construção, as técnicas de reciclagem de polímeros têm um papel fundamental. Os plásticos 
têm um longo ciclo de vida e, portanto, constituem uma grande ameaça para o ambiente se não forem 
integrados num processo de reutilização ou reciclagem. 
A reciclagem dos polímeros depende do seu comportamento térmico; os polímeros termoplásticos, quando 
aquecidos, tornam-se fluidos o suficiente para serem moldados na forma do artigo a ser utilizado, enquanto 
os polímeros termoendurecíveis são infusíveis e insolúveis, e por isso são recicláveis, por exemplo, para 
preenchimentos. 

 

24.2. Abordagem prática 

24.2.1. O ciclo de vida da ACV: metodologia utilizada em edifícios residenciais 

de um nível 

Para efeitos do módulo atual e do seu objetivo, a metodologia proposta a seguir referir-se-á a três métodos 
de construção diferentes (framing, XLAM e blockhouse) para um edifício residencial de madeira de um piso de 
110 m2. As várias análises que serão realizadas terão como referência temporal um período de cinquenta 
anos, partindo do pressuposto que este representa um tempo comparável à vida útil de um edifício de 
habitação. O objetivo é comparar os três diferentes projetos do ponto de vista dos custos e das emissões 
poluentes ao longo do ciclo de vida, identificando assim qual o modelo de construção que se caracteriza pelo 
melhor desempenho económico-ambiental. 
São consideradas três fases principais para cada sistema de construção: 

1. Fase de construção; 

2. Fase de utilização; 

3. Fase de fim de vida. 

Como construir dados para a Avaliação do Ciclo de Vida 

A Avaliação do Ciclo de Vida utilizada neste estudo incidirá sobre as cargas ecológicas associadas às mesmas 
três fases mencionadas anteriormente. Especificamente: 
1. Para a fase de construção, serão identificados os seguintes aspetos (para cada um dos três sistemas de 

construção): 
a) Os impactos ambientais gerados pelos processos de pré-produção e produção dos principais 

materiais utilizados na construção das paredes e do telhado. Estes valores são construídos a partir de 
dados obtidos utilizando o método de avaliação EPD2007 e o banco de dados Ecoinvent; estes dados 
fornecem os kg de CO2 emitidos por kg de material produzido. 

b) Os impactos ambientais produzidos pela construção do edifício, identificados como os impactos do 
transporte de materiais da fábrica para o local da obra. O cálculo, que se baseia no indicador tkm 
("tonelada por quilómetro"), é efectuado a partir das últimas informações fornecidas pela Agência 
Europeia do Ambiente sobre as emissões específicas por tkm produzidas pelos veículos rodoviários, 
que correspondem a 0,14 Kg CO2/tkm (Agência Europeia do Ambiente, 2014). O impacto do 
transporte dos diferentes materiais (do local onde são adquiridos até ao local de construção) é, 
portanto, o único fator de poluição neste caso. A instalação em si não gera um impacto ambiental 
significativo. As razões residem no facto de os três sistemas de construção considerados não exigirem 
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equipamentos de elevação dispendiosos no local de construção (apenas por períodos muito curtos); 
caracterizam-se por uma montagem principalmente a seco, uma vez que não exigem grandes 
fundições de betão e soldadura; são rápidos de construir, uma vez que são pré-fabricados, nos quais 
os elementos são montados numa única peça; são fáceis de instalar, uma vez que não estão sujeitos 
a um grande número de obstáculos; já se encontram montados de antemão; não requerem nenhum 
trabalho preliminar e, por último, não requerem nenhum equipamento de energia intensiva, já que 
uma pequena ferramenta é suficiente. 
 

2. Para a fase de uso, serão considerados os impactos ambientais causados pelo consumo de energia 
operacional. O cálculo será realizado utilizando o documento fornecido pela própria empresa sobre o 
desempenho energético das instalações, o consumo operacional estimado e a respectiva produção anual 
de dióxido de carbono. 

3. Para a fase de fim de vida, serão considerados os impactos ambientais da eliminação, identificados como 
os impactos do transporte desde o local de construção até ao aterro mais próximo de produtos não 
recicláveis apenas. Mais uma vez, o cálculo é baseado no indicador "tkm" oferecido pela Agência Europeia 
do Ambiente. 

Esta ACV será realizada de forma simplificada, já que o seu principal objetivo é identificar os impactos 
relacionados com o Potencial de Aquecimento Global (PAG) através da análise das emissões de dióxido de 
carbono relacionadas com as diversas fases do ciclo de vida. A Pegada de Carbono é calculada através da 
análise do impacto ambiental de um produto específico ao longo do seu ciclo de vida. A Pegada de Carbono é 
uma medida que expressa em equivalente de CO2 o total de emissões de gases de efeito estufa associadas 
direta ou indiretamente a um produto. 

Portanto, os impactos ambientais detectados e medidos nesta ACV referem-se exclusivamente à emissão de 
gases de efeito estufa (GEE, GreenHouse Gas), por serem os principais poluidores do planeta e a mais grave 
ameaça à sobrevivência do nosso planeta, devido ao seu efeito no aquecimento global. Por este motivo, será 
utilizada uma variante específica de ACV, chamada Pegada de Carbono, ou seja, uma análise de ACV que visa 
apenas identificar os danos ambientais gerados pela emissão de gases de efeito estufa. Esta é expressa em 
termos de CO2 (KG/CO2 eq) e sua quantificação tem em conta o indicador de potencial de aquecimento global 
(PAG), ou seja, o potencial de aquecimento global, que representa o peso de um determinado gás sobre o 
efeito estufa, em relação ao efeito do CO2, cujo potencial de referência é fixado em 1. 

Especificamente, apenas as emissões de dióxido de carbono serão analisadas, já que as emissões de, por 
exemplo, metano ou óxido nitroso são irrelevantes neste caso. 

 

Como construir dados para o cálculo de custos do ciclo de vida 

Neste estudo, o Custeio do Ciclo de Vida analisará custos específicos, ligados às mesmas três fases identificadas 
na ACV: 

1. Para a fase de construção, todos os custos relacionados com a construção do edifício serão 
identificados (para cada um dos três sistemas de construção), em particular: 
a) Custo de fornecimento dos materiais utilizados para paredes, telhados, instalações, arranjos 

interiores e acessórios; 
b) Custos de processamento relacionados com os processos de produção; 

c) Custos de mão-de-obra das várias operações; 

d) Custos de gestão da obra, por exemplo, deslocamento/alojamento dos trabalhadores, transporte 
de materiais, desmontagem e limpeza, e gestão da obra; 

e) Custos do local de construção, expressos pelos custos das casas de banho e do revestimento do 
local.  
 
Estes valores, incorridos no "momento 0", representam custos estimados da própria empresa. 

2. Para a fase de uso, dois fatores diferentes serão considerados: 



 
 

209 
 

a) Os custos de energia operacional, construídos com base no documento fornecido pela empresa 
sobre o desempenho energético das instalações e os consumos estimados relacionados com cada 
sistema predial.  

Estes custos devem ser considerados como anuais. 

Custos de manutenção, fornecidos pela Urban Green através de uma estimativa baseada no 
plano de manutenção ligado a cada um dos três modelos de edifícios. Estes valores referem-se a 
custos de manutenção de rotina e são incorridos a cada três anos. 
 

3. Para a fase de fim de vida, apenas serão considerados os custos de eliminação de produtos não 
recicláveis. Estes valores, baseados nas tarifas reais cobradas pela indústria, serão incorridos na fase 
de desmantelamento, ou seja, no "momento T+1" (51º ano). 

Neste caso, o CCV terá em conta inputs do Ciclo de Vida do Inventário (CVI) da análise da ACV, mas também 
irá considerar informações adicionais não contidas no CVI, uma vez que não é relevante do ponto de vista 
ambiental. Estes custos referem-se aos incorridos com instalações, acabamentos interiores, acessórios, mão-
de-obra, gestão, construção e manutenção. Os custos de instalações, acabamentos interiores e janelas e 
portas são os mesmos para os três sistemas de construção e estão incluídos apenas para a sua integridade. 

 
Quanto à taxa de desconto, que é indispensável para a análise do CCV, verificou-se na unidade anterior que 
corresponde ao custo do capital K_e, cuja fórmula é equivalente a: 

 

 K_e = rf + β x (rm - rf ) 

Assumindo que em 10 anos o Rendimento Obrigacionista Anual do Governo de um país corresponda a 2,11%, 
teremos: 

ativo sem risco = rf = 2,11% 

Para o prémio de risco de mercado, por outro lado, assumimos um valor de 5,75%, pelo que teremos: 
 

prémio de risco de mercado = (rm - rf )= 5,75% 

Finalmente, em relação a β, é possível localizar no site Damodaran o valor de β relacionado com a indústria 

"Homebuilding", onde utilizaremos o de Janeiro de 2019 para o qual 

 

β = 0,98 

Em resumo, com base nos dados acima, que servem como input para o modelo que será utilizado 

posteriormente, o custo do capital é: 

 

  K_e = 0,0211 + 0,98 ∙ 0,0575 = 7,75% 

 

Consequentemente, a taxa de desconto que será utilizada na análise do CCV corresponde a: 
 
  r = 7,75% 

Finalmente, com referência aos indicadores económicos, apenas o indicador Custo Líquido Presente (CLP) 
será utilizado para a análise, como indicador da eficácia das três alternativas de construção (framing, XLAM e 
blockhouse) em relação aos custos considerados ao longo do ciclo de vida. Naturalmente, para calcular o CLP, 
devem ser identificados vários valores para cada uma das opções consideradas: o período de tempo N, os 
custos de construção (C_c, os custos operacionais C_e, os custos de manutenção C_m, os custos de fim de vida 
C_f a taxa de desconto r. Neste sentido, o CLP (NPC) é equivalente a: 
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A alternativa com o menor valor CLP será, portanto, a opção de construção com o melhor desempenho 

económico, já que terá o menor valor líquido atual de custos. 

Como construir dados para o Cálculo de Custos do Ciclo de Vida Ambiental 
Antes de se proceder à análise do Custo do Ciclo de Vida Ambiental, é essencial utilizar uma avaliação 

económica das externalidades ambientais (quantidade de CO2 emitida) produzidas durante todo o ciclo de 

vida de cada um dos três sistemas de construção em consideração. Para tal, serão utilizadas duas ferramentas 

diferentes de monetização das emissões poluentes, com o objetivo de analisar os diferentes resultados 

globais a que estes dois modelos podem conduzir. 

Estas duas ferramentas são: 

i. O preço dos direitos de emissão na Europa, que recentemente subiu para um valor de cerca de 29 
euros por tonelada de CO2 emitida. 

ii. O custo social do CO2, equivalente a 417 dólares (379 euros) por tonelada emitida, conforme 
estabelecido pela investigação realizada pelo Instituto Europeu de Economia e Ambiente (Eiee), em 
conjunto com a Universidade da Califórnia. 

 
Em relação ao primeiro instrumento, o Sistema de Comércio de Emissões (ETS) atua nas mãos da Comissão 

Europeia, que identifica os limites de emissão de CO2 e distribui as cotas aos estados membros, que então dão 

às empresas a quantidade que cada uma pode produzir. Este sistema, denominado Sistema de Comércio de 

Emissões (ETS), é baseado no modelo "cap and trade". Isso significa que é estabelecido um teto sobre a 

quantidade de emissões que cada empresa pode produzir; se a quota alocada for excedida, os participantes 

do sistema podem comprar licenças de emissão no mercado ("trade") de empresas que produzem menos CO2 

do que a sua quota alocada. Essas empresas obtêm "créditos de carbono" que podem vender. Em essência, os 

emissores de carbono não têm que reduzir as suas emissões, mas podem comprar licenças para se manterem 

dentro dos limites alocados. 

O preço das licenças de emissão de CO2 negociadas no RCLE-UE ultrapassou muito os níveis observados desde 

o verão de 2008, no início da crise global. A recuperação dos preços, que tinham permanecido baixos durante 

quase dez anos, deve-se principalmente à decisão da Comunidade Europeia de implementar uma retirada 

gradual do excedente de licenças acumulado durante a recessão económica. 

Finalmente, o ETS foi criado como um mecanismo de mercado para reduzir as emissões industriais de dióxido 

de carbono de uma forma rentável. Neste sentido, o sistema deve evoluir de forma a aumentar o preço das 

licenças, de modo a impulsionar os investimentos das empresas para inovações amigas do ambiente e, 

consequentemente, reduzir as emissões poluentes. 

Quanto à segunda ferramenta, o estudo, publicado na revista Nature Climate Change, mostra que o custo 

social do CO2 produzido, ou seja, o impacto total que gera para a sociedade, está entre 117 e 805 dólares por 

tonelada, com uma média de 417 dólares (378 euros) por tonelada emitida. Esta pesquisa é importante porque 

é a primeira vez que os pesquisadores desenvolvem um conjunto de dados para quantificar o verdadeiro custo 

social do carbono, ou seja, os danos económicos causados pelas emissões de CO2. Os resultados da pesquisa 

mostram que, globalmente, o custo social do carbono é mais elevado do que o normalmente considerado. Os 

resultados também mostram que embora todos saibam que as emissões de dióxido de carbono causam efeitos 

negativos nos indivíduos e ecossistemas, estes efeitos não são incluídos nos preços de mercado, gerando 

externalidades ambientais que não são pagas pelos consumidores de energia de combustíveis fósseis. 

 

Em essência, a análise do custo ambiental do ciclo de vida é caracterizada por duas etapas principais: 
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i. Serão examinados os dados sobre impactos ambientais (Kg de CO2 emitido), presentes no Ciclo de 

Vida do Inventário, gerados por cada fase do ciclo de vida do edifício analisado; 

ii. Depois, utilizando os dois indicadores acima, estes impactos serão convertidos em valores 

económicos, a fim de identificar os diferentes custos ambientais. 

Uma vez concluída a análise de custos ambientais, pode finalmente prosseguir-se o estudo do Custo do Ciclo 

de Vida Ambiental (CCVA) a fim de medir o custo global do ciclo de vida (económico e ambiental). Esta 

metodologia irá referir-se aos mesmos passos identificados na aplicação da ACV e do Ciclo de Vida. 

Especificamente: 

1. Para a fase de construção, serão identificados todos os tipos de custos relacionados com a 

construção da casa, em particular: 

a. Os custos ambientais da pré-produção e da produção; 

a. Os custos económicos do fornecimento; 

b. Os custos económicos de processamento; 

c. Os custos económicos da mão-de-obra; 

d. Os custos ambientais de implementação; 

e. Os custos económicos da gestão do local de construção; 

f. Os custos económicos de construção; 

 

Estes valores são incorridos no "momento 0". 

2. Para a fase de uso, será considerado o seguinte: 

a. Os custos operacionais económicos incorridos em cada ano; 

b. Os custos operacionais ambientais; 

c. Os custos de manutenção económicos, incorridos a cada três anos. 

 

3. Para a fase de fim de vida, será considerado o seguinte: 

a. Os custos económicos da eliminação de produtos não recicláveis apenas; 
b. Os custos ambientais da eliminação dos mesmos produtos. 

Estes custos são incorridos na fase de demolição, ou seja, no "tempo T+1" (ano 51). 

Tendo agora disponíveis custos económicos e ambientais, o CCVA é capaz de analisar o impacto económico 

ambiental ao longo do ciclo de vida. Esta análise, sendo um tipo particular de CCV que também tem em conta 

as externalidades ambientais (custos ambientais), irá descontar todos os fluxos monetários especificados, 

incluindo os de natureza ecológica, utilizando a mesma taxa de desconto (7,75%). A fórmula de cálculo do CCVA 

é portanto a mesma da metodologia do CCV, sendo a única diferença o facto de que Ct também pode 

representar um custo ambiental: 

 

Com esta análise será possível identificar, para cada fase do ciclo de vida do sistema de construção em 

consideração, o custo relacionado tanto com os aspetos económicos como ambientais. 

 

24.2.2. O ciclo de vida da ACV: aplicação dos métodos ACV, CCV e CCVL nos 

três sistemas de construção 
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Aplicação do método de Avaliação do Ciclo de Vida para a medição das emissões 

ambientais 
A fim de medir as emissões de dióxido de carbono ao longo do ciclo de vida dos três diferentes sistemas 

construtivos, a metodologia ACV concentra-se primeiro na fase de construção. Para esta fase, o estudo analisa 

os impactos ambientais (expressos em kg de CO2 emitido) relacionados com a fase de pré-produção e produção 

e com a fase de instalação, conforme expresso nas duas tabelas abaixo. 

Telha 8415 0,2 1683 

BLOCKHOUSE -47952 
Tabela: Impactos ambientais da pré-produção e da produção 

Curiosamente, os valores de CO2 emitidos pela produção de alguns materiais são negativos. A razão para isso 

é que o dióxido de carbono absorvido pela planta durante o seu crescimento também é tido em conta no 

balanço geral. Neste sentido, estes materiais emitem menos CO2 durante o seu processo de pré-produção e 

produção do que absorvem durante o seu crescimento. 

Material Kg de produtos 
materiais 

Kg C02/Kg produto 
material 

Kg de C02 emitido 

Cortiça 1260 -0,1 -126 

Lã de rocha 1467,6 1,5 2201 

Fibra de madeira 2064 -0,6 -1238 

OSB 4183,2 -1,35 -5647 

Fibrogypsum 5558,15 0,25 1390 

Glulam 8100 -1,42 -11502 

Estruturas de gesso 
cartonado de aço 

684,08 0,57 390 

Hardware 350 0,57 200 

Perlinato 1809 -1,76 -3184 

Battens 2250 -1,76 -3960 

Telha 8415 0,2 1683 

INTELAINAÇÃO -19793 

Lã de rocha 2517,6 1,5 3776 

Fibrogypsum 5558,15 0,25 1390 

XLAM 9900 -1,42 -14058 

Estruturas de gesso 
cartonado de aço 

684,08 0,57 390 

Hardware 350 0,57 200 

OSB 1447,2 -1,35 -1954 

Glulam 3600 -1,42 -5112 

Perlinato 1809 -1,76 -3184 

Fibra de madeira 924 -0,6 -554 

Battens 2250 -1,76 -3960 

Tile 8415 0,2 1683 

XLAM
 
-21383 
Lã de rocha 2417,6 1,5 3626 

Perlinato 9171 -1,76 -16141 

Battens 6975 -1,76 -12276 

Hardware 350 0,57 200 

Blockhouse 9900 -1,76 -17424 

OSB 1447,2 -1,35 -1954 

Glulam 3600 -1,42 -5112 

Fibra de madeira 924 -0,6 -554 
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Material Kg de material a ser 
transportado 

Distância (km) Kg de C02 emitido 

Cortiça 1260 600 106 

Lã de rocha 1467,6 so 10 

Fibra de madeira 2064 400 116 

OSB 4183,2 1100 644 

Fibrogypsum SSS8.1S 600 467 

Madeira laminada 8100 1000 1134 

Estruturas de gesso 
cartonado de aço 

684,08 400 38 

Hardware 3SO 600 30 

Perlinato 1809 600 1S2 

Battens 22SO 200 63 

Telha 841S 100 118 

FRAMING107  

Lã de rocha 2Sl7.6 portanto 17 

Fibrogypsum SSS8.1S 600 467 

XLAM 9900 600 832 

Estruturas de gesso 
cartonado de aço 

684,08 400 38 

Hardware 3SO 600 30 

OSB 1447,2 1100 223 

Madeira laminada 3600 1000 S04 

Perlinato 1809 600 1S2 

Fibra de madeira 924 400 S2 

Battens 22SO 200 63 

Telha 841S 100 118 

XLAM
 
2496 

2496 

Lã de rocha 2417,6 portanto 17 

Perlinato 9171 600 1072 

Battens 697S 200 196 

Hardware 3SO 600 30 

Blockhouse 9900 600 1080 

OSB 1447,2 1100 223 

Madeira laminada 
Legnolamellare 

3600 1000 S04 

Fibra de madeira 924 400 S2 

Telha 841S 100 118 

BLOCKHOUSE 3292 
Tabela: Impactos ambientais da implementação 

A estimativa do impacto ambiental global da construção consistirá, portanto, na soma, para cada sistema de 
construção, do total de Kg de CO2 emitido nas duas vezes.  Quanto à fase seguinte, a de utilização, a tabela 
abaixo mostra a análise dos impactos ambientais operacionais. 
 

Sistema de 
Construção 

Fontes de energia 
utilizadas 

Quantidade anual consumida em uso padrão 

FRAMEWORKING Eletricidade da rede 1366,37 (kWh) 
 Gás natural 808,6 (m3) 

XLAM Eletricidade da rede 1366,34 (kWh) 
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 Gás natural 879,45 (m3) 

BLOCKHOUSE Eletricidade da rede 1366,35 (kWh) 

 Gás natural 865,81(m3) 

 

Sistema de 
construção 

Kg de CO2 
emitido/sqm/ye 

sqm Kg de C02 emitido/yea Kg de C02 emitido 

ENQUADRAMENTO 24,53 110 2695 134750 

XLAM 26,08 110 2860 143000 

BLOCKHOUSE 25,78 110 2838 141900 
Tabela: Impactos ambientais do uso 

Finalmente, para a fase de fim de vida, a análise destina-se apenas a materiais não recicláveis, como mostra a 
tabela seguinte 

 
Material Reciclabilidade Kg de material 

a ser usado 
Distância (km) Kg de C02 emitido 

Cortiça 100% - - - 

Lã de rocha 0% 1467,6 100 20 

Fibra de madeira 0% 2064 100 29 

OSB 0% 4183,2 100 58 

Fibrogypsum 100% - - - 

Glulam 100% - - - 

Estruturas de gesso 
cartonado de aço 

100% - - - 

Hardware 100% - - - 

Perlinato 100% - - - 

Battens 100% - - - 
Telha portuguesa 100% - - - 

FRAMING107  

Lã de rocha 0% 2517,6 100 35 
Fibrogypsum 100% - - - 

XLAM 100% - - - 

Estruturas de gesso 
cartonado de aço 

100% - - - 

Hardware 100% - - - 

OSB 0% 1447,2 100 20 

Glulam 100% - - - 

Perlinato 100% - - - 

Fibra de madeira 0% 924 100 13 

Battens 100% - - - 

Telha portuguesa 100% - - - 

XlAM68  
Lã de rocha 0% 2417,6 100 33 

Perlinato 100% - - - 

Battens 100% - - - 

Hardware 100% - - - 

Blockhouse 100% - - - 

OSB 0% 1447,2 100 20 
Glulam 100% - - - 

Fibra de madeira 0% 924 100 13 

Telha portuguesa 100% - - - 
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BLOCKHOUSE  66 
Tabela: Impactos ambientais no fim de vida 

Após calcular o impacto ambiental de cada fase de vida dos diferentes sistemas construtivos, a aplicação da 
ACV exige que estes impactos sejam somados para identificar a carga ecológica global gerada pelo ciclo de vida 
de cada tipo de edifício. O cálculo é resumido na tabela seguinte. 

 

AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA - ENQUADRAMENTO 

IMPACTOS (Kg C02) Construção 1° ano 20 anos 30 ano [...] 50° ano Demolição 
Impactos da 
construção 

-16915       

Impactos da 
utilização 

 2695 2695 2695 ... 2695  

Impactos no fim da 
vida útil 

      107 

IMPACTO TOTAL 117942 

 

AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA - XLAM 

IMPACTOS (Kg C02) Construção 1° ano 20 
anos 

30 ano [...] 50° ano Demolição 
Impactos da 
construção 

-18887       

Impactos da 
utilização 

 2860 2860 2860 ... 2860  

Impactos no fim da 
vida útil 

      68 

IMPACTO TOTAL 124181 

 

AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA - BLOCKHOUSE 

IMPACTOS (Kg C02) Construção 1° ano 20 
anos 

30 ano [...] 50° ano Demolição 
Impactos da 
construção 

-44660       

Impactos da 
utilização 

 2838 2838 2838 ... 2838  

Impactos no fim da 
vida útil 

      66 

IMPACTO TOTAL 97306 

Tabela: Análise ACV 

 

24.2.3. Aplicação do método de cálculo de CCV para calcular o Custo Líquido 

Atual 

A aplicação da metodologia CCV requer antes de mais a análise dos custos de construção, que se baseia no 

cálculo de cada tipo de custo associado a esta fase. A tabela seguinte resume os diferentes custos para cada 

sistema de construção. 
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Sistema de 
Construção 

Custo do 
fornecimento 

Custo de 
processamento 

Custos de 

mão-de-

obra 

Gestão Custo da 
cantlerlização 

TOTAL 

FRAMEWORKING 55522,66 4584 36997,3 19000 800 116903
,96 XLAM 68890,86 2404 35898,8 22000 800 129993
,66 BLOCKHOUSE 73901,29 6750,95 32116,6 21000 800 134568
,84 Tabela: Custos de construção 

No que diz respeito à fase de utilização, a análise centra-se nos custos de energia para a operação e 
manutenção. 

 

Sistema de 
Construção 

Fontes de 
energia 
utilizadas 

Quantidade anual 
consumida em 
uso padrão 

Custo 
unitário 

Custo 
anual 

Custo anual 
TOTAL 

FRAMEWORKING 
 

Eletricidade da 
rede 

1366.37 (kWh) 0. 2 
euros/kWh 

273,27 515,85 

Gás natural 8086, (m3) 0,3 euros/ gás 
m3 

242,58  

XLAM  
 

Eletricidade da 
rede 

1366.34 (kWh) 0. 2 
euros/kWh 

273,27 537,1 

Gás natural 879,45 (m3) 0.3 EUR/ gás 
m3 

263,83  

BLOCKHOUSE  Eletricidade da 
rede 

1366.35 (kWh) 0,2 
euros/kWh 

273,27 533,01 

Gás natural 865 81(m3) 0.3 EUR/ gás 
m3 

259 74  
Tabela: Custos operacionais de energia 

Sistema de construção Materiais Custo (a cada 3 anos) Custo Total (a cada 3 anos) 

FRAMEWORKING 

 
Elementos de madeira 2500 3500 

Instalações 1000  

XLAM  
 

Elementos de madeira 2500 3500 

Instalações 1000  

BLOCKHOUSE  Elementos de madeira 7000 8000 

Instalações 1000  
Mesa: Custos de manutenção ordinários 

Material Reciclabilidade Kg para 
eliminação 

Custo de eliminação 

(EUR/Kg) 

Custo total 

Cortiça 100% - - - 

Lã de rocha 0% 1467,6 0,3 440,28 

Fibra de madeira 0% 2064 0,03 61,92 

OSB 0% 4183,2 0,139 581,46 

Fibrogypsum 100% - - - 

Glulam 100% - - - 

Estruturas de gesso 
cartonado de aço 

100% - - - 

Hardware 100% - - - 

Perlinato 100% - - - 

ripas 100% - - - 
Telha portuguesa 100% - - - 

FRAMING
  

1083,66 

Lã de rocha 0% 2517,6 0,3 755,28 

Fibrogypsum 100% - - - 

XLAM 100% - - - 
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Estruturas de gesso 
cartonado de aço 

100% - - - 

Hardware 100% - - - 

OSB 0% 1447,2 0,139 201,16 

Madeira laminada 100% - - - 

Perlinato  100% - - - 

Fibra de madeira 0% 924 0,03 27,72 

ripas 100% - - - 

Telha portuguesa 100% - - - 

XLAM
  

984,16 

Lã de rocha 0% 2417,6 0,3 725,28 

Perlinato 100% - - - 

ripas 100% - - - 

Hardware 100% - - - 

Blockhouse 100% - - - 

OSB 0% 1447,2 0,139 201,16 

madeira laminada 100% - - - 
Fibra de madeira 0% 924 0,03 27,72 

Telha portuguesa 100% - - - 

BLOCKHOUSE954
  

.16 
Tabela: Custos de fim de vida 

Uma vez identificados os vários componentes de custo ligados às diferentes fases de vida de cada sistema de 
construção, é calculado o indicador de conveniência CLA, com base no qual as alternativas em consideração 
podem ser comparadas. Os tipos de custo analisados acima são considerados, com base numa vida útil de 
cinquenta anos e uma taxa de desconto de 7,75%. 

 

CUSTO DO CICLO DE VIDA - FRAMING 

CUSTOS(EUROS) Construção 1o.  
ano 

2o.  
ano 

3o.  
ano 

[.. ] 50º 
ano 

Demolição 

Custos de 
construção 

116903,96       

Custos de utilização  515,85 515,85 4015,8

5 

... 515,85  

Custos de fim de 

vida 

      1083,66 

Custo descontado 116903,96 478,75 444,32 3210,1

6 

... 12,35 24,08 

Taxa de Desconto  

(anual) 

7,75%  

CUSTO TOTAL 
ATUALIZADO 

136982,36 

 

CUSTO DO CICLO DE VIDA - FRAMING 
CUSTOS(EUROS) Construção 1o.  

ano 
2o.  
ano 

3o.  
ano 

[.. ] 50º 
ano 

Demolição 

Custos de 
construção 

116903,96       

Custos de utilização  515,85 515,85 4015,8
5 

... 515,85  
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Custos de fim de 
vida 

      1083,66 

Custo descontado 116903,96 478,75 444,32 3210,1
6 

... 12,35 24,08 

Taxa de Desconto  
(anual) 

7,75%  

CUSTO TOTAL 
ATUALIZADO  
 

136982,36 

 

CUSTO DO CICLO DE VIDA - XLAM 
CUSTOS (EUROS) Construção 1º ano 2º ano 3º ano [... ) 50º 

ano 
Demolição 

Custos de 
construção 

129993,66       

Custos de utilização  537,1 537,1 4037,1 ... 537,1  

Custos de fim de 
vida 

      984,16 

Custo descontado 129993,66 498,47 462,62 3227,1
4 

... 13 21,87 

Taxa de desconto 
(anual) 

7,75%  

CUSTO TOTAL 
ATUALIZADO 

150337,46 

 

CUSTO DO CICLO DE VIDA - BLOCKHOUSE 
CUSTOS (EUROS) Construção 1º ano 2º ano 3º ano [.. ) 50º 

ano 
Demolição 

Custos de 
construção 

134568,84       

Custos de utilização  533,01 533,01 8533,0
1 

... 533,01  

Custos de fim de 
vida 

      954,16 
Custo descontado 134568,84 494,68 459,1 6821,0

4 
 12,76 21,2 

Taxa de desconto 
(anual) 

7,75%  

CUSTO TOTAL 
ATUALIZADO 

172291,53 

Tabela: Análise CCV 

Como pode ser visto na Tabela de Análise de CCV, os custos de construção, sendo incorridos no "tempo 0", não 
necessitam da implementação da taxa de desconto. Por outro lado, os custos de uso, uma vez que são divididos 
em custos de energia incorridos anualmente e custos de manutenção incorridos a cada três anos, representam 
despesas a serem incorridas no futuro. Por este motivo, devem ser descontados de acordo com a taxa de 
desconto escolhida. O mesmo raciocínio aplica-se aos custos de fim de vida útil. 
 

24.2.4. Aplicação do método de cálculo de custos do ciclo de vida ambiental 

para a avaliação dos custos económicos e ambientais 

Antes de prosseguir com a aplicação da metodologia CCVA, é essencial converter os impactos ambientais em 
termos monetários, para que os custos ambientais estejam disponíveis, além dos custos puramente 
económicos. 
Como já foi referido, serão utilizadas duas ferramentas de conversão diferentes (ETS e Custo Social) para 
destacar as possíveis diferenças nos resultados a que estas duas ferramentas poderão conduzir. A tabela 
seguinte representa os métodos de cálculo ambiental para ambas as ferramentas de conversão. 
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1 

Ferramenta de conversão Custo C02 (euros/t) Custo C02 (euros/t) 
ETS 29 0,029 

Custo social 379 0,379 

 

Construção Fases do ciclo 
de vida 

Impactos 
ambientais (Kg 
C02) 

Custo ambiental 
(ETS) 

Custo ambiental 
(custo social) 

FRAMING Construção -16915 -490,59 -6410,78 
Utilização 
(anual) 

2695 78,16 1021,4 

Fim de vida 107 3,1 40,55 

XLAM Construção -18887 -547,72 -7158,17 

Utilização 
(anual) 

2860 82,94 1083,94 

Fim de vida 68 1,97 25,77 

BLOCKHOUSE Construção -44660 -1295,14 -16926,14 

Utilização 
(anual) 

2838 82,3 1075,6 

Fim de vida 66 1,91 25,01 
Tabela: Conversão dos impactos ambientais em termos monetários 

Neste ponto, após ter identificado os custos do ciclo de vida económico e ambiental dos três sistemas 
construtivos em consideração, é possível prosseguir com a análise dos custos do ciclo de vida ambiental. Como 
os custos económicos devem ser tratados da mesma forma que os custos ambientais no estudo, os custos 
ambientais também devem ser descontados de acordo com a taxa de desconto identificada. Nas tabelas 
seguintes é apresentada a aplicação CCVA, onde os custos ambientais foram previamente calculados através 
da ETS e da ferramenta Custo Social, respetivamente. Os custos económicos são equivalentes aos previamente 
identificados na Tabela de Análise de CCV. 
 

CUSTO DO CICLO DE VIDA AMBIENTAL - FRAMING 

Fase do Ciclo 
de Vida 

CUSTO 
(EUROS) 

Construção 1° ano 2° ano 3° ano [...] 50° 
ano 

Demolição 

Construção Custos 
económicos 

116903,96             

Custos 
ambientais 

-490,59             

Utilização Custos 
económicos 

  515,85 515,85 4015,85 ... 515,85   

Custos 
ambientais 

  78,16 78,16 78,16 ... 78,16   

Fim de vida Custos 
económicos 

            1083,66 

Custos 
ambientais 

            3,1 

CUSTO TOTAL 116413,37 594,01 594,01 4094,01 ... 594,01 1086,76 

Custo atualizado 116413,37 551,29 511,63 3272,63 ... 14,22 24,15 
Tabela: Análise CCVA - ETS  

Taxa de desconto (anual) 7,75% 
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CUSTO TOTAL ATUALIZADO 137476,14 

 
CUSTO DO CICLO DE VIDA AMBIENTAL - XLAM 

Fase do ciclo 
de vida 

CUSTO 
(EUROS) 

Construção 1° ano 2° ano 3° ano [...) 50° 
ano 

Demolição 

Construção Custos 
económicos 

129993,66             

Custos 
ambientais 

-547,72             

Utilização Custos 
económicos 

  537,1 537,1 4037,1 ... 537,1   

Custos 
ambientais 

  82,94 82,94 82,94 ... 82,94   

Fim de vida Custos 
económicos 

            984,16 

Custos 
ambientais 

            1,97 

CUSTOS TOTAIS 129445,94 620,04 620,04 4120,04 ... 620,04 986,13 

Custo atualizado 129445,94 575,44 534,05 3293,44 ... 14,84 21,91 

 
Taxa de desconto (anual) 7,75% 

CUSTO TOTAL ATUALIZADO  150834,32 

 
CUSTO DO CICLO DE VIDA AMBIENTAL - BLOCKHOUSE 

Fase do ciclo 
de vida 

CUSTO 
(EUROS) 

Construção 1° ano 2° ano 3° ano [...) 50° 
ano 

Demolição 

Construção Custos 
económicos 

134568,84             

Custos 
ambientais 

-16926,14             

Utilização Custos 
económicos 

  533,01 533,01 8533,01 ... 533,01   

Custos 
ambientais 

  1075,6 1075,6 1075,6 ... 1075,6   

Fim de vida Custos 
económicos 

            954,16 

Custos 
ambientais 

            25,01 

CUSTOS TOTAIS  1608,61 1608,6
1 

9608,61 .. 1608,6
1 

979,17 

Custo atualizado 117642,7 1492,91 1385,5
3 

7680,84 ... 38,51 21,76 

 
Taxa de desconto (anual) 7,75% 

CUSTO TOTAL 
ATUALIZADO 

168929,22 

 

CUSTO DO CICLO DE VIDA AMBIENTAL - FRAMING  

Fase do ciclo 
de vida 

CUSTO 
(EUROS) 

Construção 1° ano 2° ano 3° ano [...
) 

50° ano Demolição 
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Construção Custos 
económicos 

116903,96             

Custos 
ambientais 

-6410,78             

Utilização Custos 
económicos 

  515,85 515,85 4015,8
5 

... 515,85   

Custos 
ambientais 

  1021,4 1021,4 1021,4 ... 1021,4   

Fim de vida Custos 
económicos 

            1083,66 

Custos 
ambientais 

            40,55 

CUSTOS TOTAIS 110493,18 1537,2
5 

1537,2
5 

5037,2
5 

... 1537,2
5 

1124,21 

Custo atualizado 110493,18 1426,6
8 

1324,0
7 

4026,6
3 

... 36,8 24,98 

 

Taxa de desconto (anual) 7,75% 

CUSTO TOTAL ATUALIZADO 143452,34 
Tabela 1: Análise CCVA – Custo Social 

CUSTO DO CICLO DE VIDA AMBIENTAL - XLAM 

Fase do ciclo 
de vida 

CUSTOS(EURO
S) 

Construção 1° ano 2° ano 3° ano [...
) 

50° 
ano 

Demolição 

Construção Custos 
económicos 

129993,66             

Custos 
ambientais 

-7158,17             

Utilização Custos 
económicos 

  537,1 537,1 4037,
1 

... 537,1   

Custos 
ambientais 

  1083,9 1083,
9 

1083,
9 

... 1083 
9 

  

Fim de vida Custos 
económicos 

            984,16 

Custos 
ambientais 

            25,77 

CUSTOS TOTAIS  1621 1621 5121 ... 1621 1009,93 

Custo atualizado  1504,4
1 

1396,
2 

4093,
6 

... 38,81 22,44 

 

Taxa de desconto (anual) 7,75% 

CUSTO TOTAL ATUALIZADO 156848 28 

 

CUSTO DO CICLO DE VIDA AMBIENTAL - BLOCKHOUSE 

Fase do ciclo 
de vida 

CUSTO 
(EUROS) 

Construção 1° ano 2° ano 3° ano [...) 50° 
ano 

Demolição 

Construção Custos 
económicos 

134568,84             

Custos 
ambientais 

-1295,14             
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Utilização Custos 
económicos 

  533,01 533,01 8533,0
1 

... 533,01   

Custos 
ambientais 

  82,3 82,3 82,3 ... 82,3   

Fim de vida Custos 
económicos 

            954,16 

Custos 
ambientais 

           1,91 

CUSTOS TOTAIS 133273,7  615,31 8615,3
1 

... 615,31 956,07 

Custo atualizado   529,98 6886,8
3 

... 14,73 21,24 

 

Taxa de desconto (anual) 7,75% 

 CUSTO TOTAL ATUALIZADO 172032,93 

 
Curiosamente, os custos ambientais decorrentes da fase de construção de todos os sistemas de construção 
são negativos. Este pode parecer um conceito ambíguo, mas não é de todo. Estes custos representam a 
monetização das externalidades ambientais geradas. Neste sentido, estes custos representam valores 
negativos, uma vez que são externalidades ambientais positivas. Como foi visto acima, a fase de construção 
no balanço geral absorve dióxido de carbono, devido ao facto de que a maioria dos materiais utilizados são de 
origem vegetal e como tal absorvem CO2 durante o seu crescimento. A fase de construção em si representa, 
portanto, um benefício recebido pela sociedade, pois a redução do CO2 presente na atmosfera contribui para 
a redução do aquecimento global. O custo ambiental negativo pode, portanto, assumir o significado de 
"receita" ambiental. 
Uma vez identificado o custo económico-ambiental global ao longo de todo o ciclo de vida de cada sistema de 
produção, a aplicação CCVA está completa. O último passo essencial para concluir a análise é a interpretação 
dos vários resultados obtidos neste capítulo. 

 

24.3. Avaliação 
1) Onde é que a eco-eficiência pode ser procurada e implementada? 

A. A eco-eficiência pode ser procurada e implementada dentro da empresa (em particular nas empresas 

siderúrgicas). 

B. A eco-eficiência pode ser procurada e implementada fora da empresa, ao longo de toda a cadeia de 

valor do produto ou serviço oferecido. 

C. A eco-eficiência pode ser procurada e implementada tanto dentro da empresa (em particular nas 

empresas siderúrgicas) como fora dela, ao longo de toda a cadeia de valor do produto ou serviço 

oferecido. 

2) O que são matérias primas secundárias? 

A. As matérias-primas secundárias consistem em resíduos do processamento de matérias-primas . 

B. As matérias-primas secundárias consistem em resíduos do processamento de matérias-primas ou 

materiais derivados da recuperação e reciclagem de resíduos. 

C. As matérias primas secundárias são materiais derivados da reciclagem de resíduos. 

3) A reciclagem primária consiste em 

A. reciclagem de materiais: isto reduz a quantidade de resíduos produzidos. 

B. reutilização de sucata: isto reduzirá a quantidade de resíduos produzidos. 

C. reutilização de sucata diretamente no local de obras: isso reduzirá a quantidade de resíduos gerados. 

4) A reciclagem secundária envolve 
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A. um tratamento mecânico dos resíduos e geralmente uma diminuição da qualidade do produto em 

comparação com o produto original. 

B. o tratamento manual dos resíduos, o que conduzirá geralmente a uma diminuição da qualidade do 

produto em comparação com o original. 

C. o processamento manual dos resíduos e geralmente não leva a uma diminuição da qualidade do 

produto em comparação com o produto original. 

5) Reciclagem terciária... 

A. ocorre quimicamente: produz um material que não é totalmente equivalente ao material inicial. 

B. ocorre mecanicamente: produz um material praticamente equivalente ao material inicial. 

C. ocorre quimicamente: produz um material praticamente equivalente ao material inicial. 

6) O que se entende por Eco-Inovação? 

A. Eco-Inovação significa a utilização de novos processos de produção, novos produtos e serviços, que 

podem evitar ou reduzir os riscos para o meio ambiente. 

B. Eco-Inovação significa a implementação de novos processos de produção, novos métodos de gestão e 

novas técnicas de negócio, que podem evitar ou reduzir os riscos para o ambiente. 

C. Eco-Inovação significa a implementação de novos processos de produção, novos produtos e serviços, 

novos métodos de gestão e novas técnicas comerciais, que podem evitar ou reduzir os riscos para o 

meio ambiente. 

7) Os três indicadores de eco-eficiência que definem o ponto de partida para estudos e experiências de 

aplicação são: 

A. Índice de Produtividade de Recursos - Custos Incorporáveis e Descartáveis por Percentagem da Vida 

Útil - Índice de Resíduos Não-Tóxicos 

B. Índice de Produtividade de Recursos - Custos Incorporáveis e Descartáveis por Percentagem da Vida 

Útil - Índice de Resíduos Tóxicos 

C. Índice de Produtividade de Recursos - Custos Incorporáveis por Percentagem da Vida Útil - Índice de 

Resíduos Tóxicos 

8) O comportamento eco-eficiente na produção de edifícios só pode depender das características 

intrínsecas dos produtos, ou seja, desempenho, utilização, desempenho ao longo do tempo, métodos 

de instalação, impactos do ciclo de vida, deixando de fora todos os processos de produção. 

A. Verdadeiro.  

B. Falso. 

9) Que produtos se enquadram nos parâmetros de Eco-Eficiência? 

A. Produtos de origem não natural que apresentam a matéria-prima, a reciclabilidade do material, a 

ausência de emissões de substâncias tóxicas durante o processamento e operação, a reutilizabilidade 

do produto, a renovabilidade do recurso. 

B. Produtos de origem natural, vegetal ou animal, que apresentam a matéria-prima, a reciclabilidade do 

material, a ausência de emissões de substâncias tóxicas durante o processamento e operação, a 

reusabilidade do produto, a renovabilidade do recurso. 

C. Produtos de origem vegetal que apresentam a matéria-prima, a reciclabilidade do material, a ausência 

de emissões de substâncias tóxicas durante o processamento e operação, a reutilizabilidade do 

produto, a renovabilidade do recurso. 

10) A concepção de novos materiais para prolongar a vida útil dos produtos representa uma redução do 

impacto ambiental. 

A. Verdadeiro  

B. Falso. 

 

 



 
 

224 
 

1.1. Bibliografia 
A.S.Pavesi, E.Verani, Introduction to LEED certification: design, construction, management, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN) 2012 
BibLus-net, 2016, Example of LCA and environmental impact assessment: a case study 
Bruzzi, Valutazione di impatto ambientale, Maggioli Editore, Rimini 1999 
Francesca Cappellaro, Paolo Masoni, Roberto Buonamici (ENEA), Application of the methodology Life-Cycle Assessment for the environmental energy 
assessment of automotive batteries, 
September 2011 
Giordano R., 2010, I prodotti per l'edilizia sostenibile. La compatibilità ambientale dei materiali nel processo edilizio, Sistemi Editoriali, Napoli 
Grosso M., Rigamonti L. (2012), Handouts and slides of the course "Management and treatment of solid waste", Politecnico di Milano 
Hazilla M., Kopp R.J., 1990, "Social Cost of Environmental Quality Regulations: A General Equilibrium Analysis", The Journal of Political Economy, vol. 98 
Hunkeler D., Lichtenvort K., Rebitzer G., 2008, Environmental Life Cycle Costing, CRC Press, 1st Edition 
ISO 14040:2006, Environmental Management - Life Cycle Assessment - Principles and Framework, ISO/TC 207/S05 
ISO 14041:1998, Environmental Management - Life Cycle Assessment - Goal and scope definition and inventory analysis, 1998 
ISO 14042:2000, Environmental Management - Life Cycle Assessment - Life cycle impact assessment, 2000 
ISO 14043:2000, Environmental Management - Life Cycle Assessment - Life cycle interpretation, 2000 
ISO 15686:2008, Buildings and constructed assets - Service-life planning - Part 5: Life Cycle Costing, ISO/TC 59/CS 14 
M.Lavagna, "Life cycle Assessment in construction", Hoepli, Milan 2008 
Maurizio Cellura, Francesco Guarino, Sonia Longo, Giovanni Tumminia,  Climate change and the building sector: Modelling and energy implications to  an 
office building in southern Europe, in "Energy for Sustainable Development", Volume 45, August 2018 
Norris G. A., Integrating Life Cycle Cost Analysis and LCA, in The International Journal of Life Cycle Assessment, Vol. 6, Fascicolo 2, Marzo 2001 
Schmidt W.-P., 2003, Life cycle costing as part of design for environment: environmental business cases, International Journal of Life Cycle Assessment 
VinCES, 25 June 2015, 'Life Cycle Assessment (LCA) in construction: definitions, applications and benefits', 
BibLus-Net 
Zeppetella, M.Bresso, G.Gamba, Environmental assessment and decision-making processes, la Nuova Italia Scientifica, Rome 1



 
 

225 
 

 


