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RESUMO 

A quantidade crescente de resíduos de construção e demolição (RCD) gerados pela construção civil, 

tem sido fonte de preocupação em todo o mundo devido aos grandes problemas ambientais, sociais, 

económicos e de saúde pública. Surge então a necessidade de fazer uma gestão consciente destes resí-

duos, reintroduzindo-os, sempre que possível, no ciclo de vida de novas construções. 

A incorporação de RCD em novas construções, do mesmo setor ou de outro, tem sido vigorosamente 

estudada ao longo dos últimos anos. Hoje em dia abordam-se frequentemente temas relacionados com 

a reciclagem, o reaproveitamento e a reutilização de materiais. Pretende-se essencialmente reduzir os 

impactos ambientais negativos gerados pelos resíduos ao longo do seu ciclo de vida, desde o momento 

em que são produzidos até à sua eliminação, passando pela reciclagem. Isto permite, não só, considerar 

cada resíduo como uma fonte de poluição a reduzir, mas também como um potencial recurso a explorar. 

Uma alternativa que surge é o reaproveitamento desses resíduos na forma de agregado reciclado para 

emprego em estradas. A presente dissertação, na pretensão de contribuir para o estudo da viabilidade da 

utilização de materiais reciclados provenientes de RCD em estradas rurais e florestais, procura destacar 

estratégias que permitam o reaproveitamento dos RCD com eficiência, evidenciando as principais pro-

priedades dos agregados, os ensaios necessários para garantir o bom desempenho do material, bem como 

um estudo laboratorial para avaliar o enquadramento dos RCD quanto à normalização aplicável. 

Ao longo dos últimos anos têm sido realizados numerosos estudos para avaliar a possibilidade da utili-

zação de materiais reciclados numa variedade de aplicações da engenharia civil. A utilização de RCD 

na construção de estradas, nomeadamente em camadas de base e sub-base, pode ser considerada como 

uma das formas mais simples e económicas de aplicação destes materiais reciclados. Se por um lado, 

proporciona a valorização de um resíduo, diminuindo o volume de material a depositar em aterro, por 

outro lado contribui para a sustentabilidade e para a redução do custo de execução da obra. 

A maioria destes estudos tem produzido resultados encorajadores, mostrando que os RCD reciclados 

podem exibir propriedades mecânicas equivalentes ou superiores às dos materiais granulares típicos de 

pedreira, o que permite um aumento da confiança em relação ao seu desempenho. No entanto, a substi-

tuição de agregados naturais por materiais reciclados provenientes de RCD está sujeita à verificação de 

uma série de requisitos, bem como a um controlo mais apertado das características do produto, antes e 

durante a sua utilização. Os resultados obtidos laboratorialmente com o RCD usado neste estudo aten-

deram às recomendações de desempenho da especificação LNEC E484 (2016) para aplicação em aterro 

e em camadas de sub-base de estradas rurais e florestais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Resíduos de Construção e Demolição (RCD); Agregados Reciclados; Sustentabili-

dade Ambiental; Estradas Rurais e Florestais  
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ABSTRACT 

The increasing amount of construction and demolition waste (CDW) produced by civil construction has 

been cause of concern worldwide due to major environmental, social, economic and public health pro-

blems. Therefore, the need arises to make a conscious management of this waste, reintroducing it, 

whenever possible, in the life cycle of new constructions. 

The incorporation of CDW in new construction of the same or other sector has been vigorously studied 

over the past few years. Nowadays, topics related to recycling and reuse of materials are frequently 

addressed.The main aim is to reduce the negative environmental impacts produced by waste throughout 

its life cycle, from the moment it is produced until its disposal, going through recycling. This allows not 

only to consider each waste as a source of pollution to be reduced, but also as a potential resource to be 

explored. 

An alternative that arises is the reuse of this waste in the form of recycled aggregate for use in roads. 

This dissertation intends, in order to contribute to the study of the feasibility of using recycled materials 

from CDW on rural and forest roads, to highlight strategies that allow the reuse of CDW efficiently, 

demonstrating the main properties of the aggregates, the necessary tests for guaranteeing the good per-

formance of the material, as well as a laboratory study to evaluate the CDW framework regarding the 

applicable standardization. 

Numerous studies have been conducted over the past few years to assess the possibility of using recycled 

materials in a variety of civil engineering applications. The use of CDW in road construction, namely 

in base and sub-base layers, can be considered as one of the simplest and most economical ways of 

applying this recycled material. If on the one hand, it promotes waste valorization, reducing the amount 

of material going to landfills, on the other hand, it contributes to sustainability and to reduce the cost of 

carrying out the work. 

Most of these studies have produced encouraging results, showing that recycled CDW can exhibit equi-

valent or superior mechanical properties to those of typical granular materials of quarry, allowing an 

increase in confidence regarding its performance. However, the substitution of natural aggregates for 

recycled materials from CDW is subject to the verification of a series of requirements, as well as to a 

tighter control of the characteristics of the product, before and during its use. The laboratory results 

obtained with the CDW used in this study met the performance recommendations of LNEC specification 

E484 (2016) for application in landfill and sub-base layres of rural and forest roads. 

 

KEYWORDS: Construction and Demolition Waste (CDW); Recycled Aggregate; Environmental Sustai-

nability; Rural and Forest Roads 
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1     
INTRODUÇÃO 

 

 

O objetivo fundamental desta dissertação é avaliar a viabilidade da utilização de agregados reciclados 

provenientes de resíduos de construção e demolição em Estradas Rurais e Florestais. Assim, procurar-

se-á enquadrar a temática e destacar a sua relevância na atualidade, bem como a motivação para a sua 

abordagem. O conceito de resíduos de construção e demolição será apresentado, assim como os métodos 

de processamento e os impactos gerados. Análises comparativas e estatísticas relativas à produção de 

RCD em diferentes países publicadas na bibliografia serão abordadas, bem como a normalização exis-

tente relativa a esta nova matéria-prima. Para além disso, procurar-se-á elaborar um estado da arte rela-

tivo a investigações anteriores na temática, com especial destaque para investigação laboratorial.  

 

1.1. CONTEXTO 

O presente estudo surge da preocupação com a geração de resíduos produzidos pela Indústria da Cons-

trução, a qual representa uma das atividades mais importantes no que diz respeito ao desenvolvimento 

económico e social. Porém, no que tangencia impactos ambientais, esta, tem gerado como subproduto 

uma grande quantidade de resíduos de diversas naturezas, para além de ser responsável pelo excessivo 

consumo de recursos naturais de fontes não-renováveis (Brasileiro e Matos, 2015). 

Estudos revelam que a construção civil, além de ser responsável por 50% do esgotamento dos recursos 

naturais do mundo, tem contribuído significativamente para a degradação ambiental. Em virtude disso, 

pretende-se que este setor comece a mover-se em direção à sustentabilidade, a fim de contribuir para a 

conservação de recursos naturais e reduzir o volume de resíduos a enviar para aterro (Del Rey et al., 

2016). 

Sabe-se ainda que muitos dos resíduos gerados em obras de construção, demolição e reforma, tais como: 

betão, tijolos, gesso, madeira, vidro, metais, plástico, e terra escavada, possuem um elevado fator de 

reciclagem, de reutilização e de valorização (European Commission, 2015). 

Diante disso, e considerando os numerosos estudos e estatísticas que apresentam valores alarmantes e 

de grande impacto ambiental dos RCD, torna-se imperioso avançar com a pesquisa nesta área, com 

especial ênfase no reaproveitamento, valorização e reciclagem dos RCD como matéria-prima para a 

indústria da construção.  
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À data há já alguma informação disponibilizada na bibliografia, nomeadamente relativa à quantidade de 

RCD gerados, legislações aplicáveis e potencialidades de valorização dos RCD nos mais diversos ramos 

do setor construtivo, de forma a promover o seu retorno à cadeia de construção e assim contribuir para 

a Economia Circular no setor (Brasileiro e Matos, 2015). 

 

1.2. MOTIVAÇÃO 

A produção contínua de resíduos provenientes de atividades de construção e demolição é uma grande 

preocupação ambiental e precisa ser considerada. Só em países europeus, sabe-se que a construção e 

demolição é responsável por aproximadamente 25 a 30% de todos os resíduos gerados na Europa (Eu-

ropean Commission, 2011 e Bassani et al., 2019).  

Assim, sendo a produção de RCD de vários milhares de toneladas há necessidade imperiosa de contri-

buir para a sua valorização e/ou reutilização na indústria que os gera e, assim, contribuir para uma utili-

zação mais sustentável dos recursos na construção (Fernandes et al., 2013 e Suddeepong et al., 2020), 

ou seja, redução da demanda de recursos naturais escassos e, simultaneamente, redução da quantidade 

de resíduos a depositar em aterro (Arulrajah et al., 2013). 

Porém, a ausência de conhecimento e de confiança na utilização de resíduos de construção e demolição 

pelos técnicos do setor são um fator de grande influência negativa no que se refere à utilização destes 

materiais como matéria-prima na construção.  

Nesse sentido, o aumento da confiança na qualidade dos RCD, bem como nas vantagens de os utilizar 

são imprescindíveis para incentivar a sua aplicação na construção (Freire, 2018). 

 

1.3. DESCRIÇÃO E OBJETIVOS 

Ao longo das últimas décadas a sustentabilidade ambiental tem vindo a exigir a redução da quantidade 

de resíduos a enviar para aterro e o aumento da valorização de resíduos na construção. Entre os diversos 

tipos de resíduos passíveis de serem utilizados na indústria da construção, encontram-se os próprios 

resíduos provenientes desta atividade, os Resíduos de Construção e Demolição (RCD). Em Portugal, a 

utilização de agregados reciclados não tem, ainda, grande significado, em parte devido à falta de confi-

ança da indústria da construção no desempenho destes materiais. 

Com este trabalho pretende-se desenvolver uma metodologia de suporte à preeminência da utilização 

de agregados reciclados provenientes de RCD no setor da Engenharia Civil, de modo a difundir um 

aumento da confiança no emprego desta matéria-prima. Pretende-se autenticar a utilização destes mate-

riais, em especial em estradas rurais e florestais, através da validação do estudo por meio de ensaios 

laboratoriais.  

Neste âmbito, o estudo surge com o objetivo de contribuir para o reconhecimento do assunto e para 

fomentar a eficácia da utilização de agregados reciclados derivados de RCD. Para isso, contemplará um 

levantamento da bibliografia existente sobre os resíduos de construção e demolição e das propriedades 
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e características gerais dos agregados de RCD, bem como do enquadramento Europeu e noutros países 

sobre a gestão e normatização dos RCD e avaliará a aplicação de agregados reciclados procedentes de 

RCD em estradas rurais e florestais, em observância à especificação LNEC E 484:2016. 

 

1.4. METODOLOGIA DO ESTUDO  

Para a concretização dos objetivos propostos neste estudo, conforme descritos atrás, fez-se necessário 

executar uma metodologia que possibilitasse obter um significativo conhecimento sobre os vários temas 

relacionados com os resíduos de construção e demolição (RCD). 

Tornou-se necessário recorrer a uma exploração bastante minuciosa dos vários conteúdos relacionados 

com os RCD, através de pesquisas bibliográficas de livros, bem como em plataformas de informática, 

através de artigos científicos nacionais e internacionais, dissertações e revistas. 

Inicialmente realizou-se uma pesquisa ativa sobre o tema em questão, de forma a compreender a origem 

destes resíduos, assim como os processos responsáveis pela sua formação e composição, para posteri-

ormente quantificá-los. Desse modo, pôde-se validar a importância da gestão dos RCD e os impactos 

ambientais causados no mundo. Posteriormente, levou-se em consideração as normas e exigências em 

diferentes países e as possíveis aplicações desta matéria-prima para, por fim, ter embasamento para 

avaliar laboratorialmente o comportamento do agregado reciclado de RCD em consonância com a es-

pecificação E 484: 2016.  

Para fundamentar e tornar credível o estudo, realizou-se a recolha de dados estatísticos, através do Ins-

tituto Nacional de Estatística (INE), Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), Eurostat e outras fontes como legislações, Decretos-Lei e Portarias em 

vigor, relacionadas com os RCD e, realizou-se um estudo experimental para levantamento de dados e 

verificação do controle de qualidade do RCD estudado.  

Com efeito, tal pesquisa foi indispensável para a elaboração do estado da arte e para atingir os objetivos 

elencados. 

 

1.5. LIMITAÇÃO 

Devido às circunstâncias do período durante o qual este trabalho foi desenvolvido, onde se fez presente 

um cenário de pandemia que impossibilitou o progresso de algumas atividades laboratoriais, em especial 

as relacionadas com os ensaios de compactação (Proctor) e de capacidade de carga (CBR) e com o RCD 

selecionado de betão, tornou-se necessário limitar a pesquisa, explorando estudos e progressos anterior-

mente realizados que atenderam às exigências e aplicações dos resíduos de construção e demolição em 

estradas rurais e florestais.       
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1.6. ESTRUTURA  

A presente dissertação desenvolve-se em cinco capítulos. No primeiro capítulo é feito um enquadra-

mento do trabalho através da contextualização do tema, são expostas as motivações e objetivos, bem 

como a metodologia do estudo e as limitações impostas durante o seu desenvolvimento, sendo por fim 

apresentada a estrutura da dissertação.  

No segundo capítulo determina-se a caracterização dos resíduos de construção e demolição, envolvendo 

processos desde a sua origem até à sua quantificação em diferentes países. Ademais, procura-se elencar 

alguns processos de demolição presentes no setor, diferenciando os tipos de demolição, com ênfase para 

a demolição seletiva, assim como os obstáculos e benefícios da sua implementação e o modo como esta 

se tem propagado no mundo.    

O terceiro capítulo delimita-se a apresentar a gestão dos resíduos e os impactos ambientais causados no 

mundo. Nesse sentido, estabelece-se primeiramente a apresentação de um panorama geral de gestão dos 

RCD, bem como os principais parâmetros abordados pelo Protocolo de Gestão de Resíduos de Constru-

ção e Demolição da UE e os sete princípios da gestão dos RCD, com ênfase para a hierarquia da gestão 

dos resíduos. Seguidamente, e no que se refere aos impactos ambientais, estabelece-se uma relação entre 

as consequências negativas geradas pela construção e o progresso em direção à sustentabilidade, através 

da construção sustentável, economia circular, ciclo fechado e ecologia industrial.     

No quarto capítulo introduzem-se normas relativas aos resíduos de construção e demolição, tal como os 

processos de valorização dos agregados de RCD. Apresenta-se uma resenha geral de normas vigentes 

em alguns países, o histórico em Portugal e a situação no Brasil. Para além disso, no âmbito dos proces-

sos de valorização, destacam-se a produção e tratamento dos agregados de RCD, as propriedades gerais 

encontradas nestes materiais e as vantagens da realização da valorização.  

No quinto e último capítulo, descrevem-se os progressos de estudos anteriormente realizados por dife-

rentes autores acerca do uso de RCD em diversas aplicações da Engenharia Civil. Posteriormente é 

abordada a utilização de RCD em estradas rurais e florestais, com destaque para os ensaios laboratoriais 

exigidos, a respetiva especificação LNEC E484 de 2016 e seu cumprimento através dos resultados ob-

tidos em laboratório e as recomendações e aplicações a eles associadas.  
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 ENQUADRAMENTO GERAL  

 

 

A indústria da construção segue acompanhada pelo paradigma de que a geração de resíduos faz parte do 

seu próprio processo produtivo (Freire, 2018). Essa característica, aliada ao desperdício de materiais e 

à acumulação de resíduos produzidos ao longo da sua cadeia operacional, acarretam grandes impactos 

a nível mundial (Martins et al., 2019). Uma forma de reduzir esses impactos e fazer da construção e 

demolição de edifícios uma atividade mais sustentável é a adoção de um método de demolição que 

possibilite realizar a valorização dos resíduos e, consequentemente, a diminuição do total de resíduos a 

depositar em aterro (Silva, 2010). Em virtude disso, neste capítulo faz-se uma compilação da bibliografia 

disponível referente a alguns aspetos associados aos resíduos de construção e demolição, tais como a 

sua caracterização e os diferentes métodos de demolição que são responsáveis pela sua composição e 

potencial de reaproveitamento. 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

A caracterização dos resíduos de construção e demolição permite compreender de forma clara duas das 

principais propriedades destes materiais: sua origem e constituição. Tal caracterização é importante para 

posteriormente classificar e quantificar os RCD.   

Ressalva-se que o conceito de RCD é frequentemente confundido com o conceito de agregado reciclado. 

O agregado reciclado consiste num material granular utilizado na construção resultante do processa-

mento de materiais inorgânicos anteriormente utilizados na construção (Vieira e Lopes, 2018a).  

Objetiva-se com esta secção a apresentação de conteúdos encontrados na bibliografia relativos à origem, 

composição e formas de classificação dos RCD. Apresentar-se-ão também valores quanto à geração de 

RCD em diferentes países. Estes aspetos são fundamentais para promover mudanças de comportamento, 

sensibilização e implementação de medidas e processos que permitam um melhor aproveitamento dos 

resíduos gerados pelo setor da construção (Lopes, 2013). 
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2.1.1 ORIGEM DOS RCD 

Os resíduos de construção e demolição (RCD), podem resultar das mais diversas e complexas atividades 

da engenharia civil, tais como a construção, a conservação e a reabilitação de obras (Freire, 2018). Ou-

tros autores consideram-nos ainda como materiais decorrentes da demolição de edifícios, estradas e 

outras estruturas, ou até mesmo do seu colapso (Fernandes et al., 2013). 

Contudo, encontram-se ainda outras referências que consideram o RCD como um material oriundo de 

obras viárias, de escavação, de renovação de edifícios e de limpeza de terrenos (Cabral e Moreira, 2011), 

ou até como um material procedente de catástrofes naturais, como tsunamis, tornados e terremotos ou 

ainda artificiais, tais como incêndios, desabamentos e bombardeamentos (Cabral, 2007). 

Outra possível fonte originária para estes resíduos ocorre nos estaleiros devido à falta de manuseamento 

e armazenamento adequado dos materiais, bem como de planeamento dos projetos, formação de traba-

lhadores, organização e ausência de boas práticas de gestão (Henrique, 2015). 

Mas além disso, os resíduos de construção podem resultar do dimensionamento equivocado da quanti-

dade de matérias-primas necessárias na obra, de danos ocorridos nos materiais, perdas inerentes às téc-

nicas e soluções construtivas adotadas, bem como dos restos de embalagens associadas ao transporte e 

acondicionamento dos materiais de construção. Estes resíduos apresentam-se em menor quantidade que 

os resíduos de demolição, mas igual diversidade de materiais (Pereira e Vieira, 2013). 

Assim, torna-se evidente que os RCD podem resultar de muitos processos envolventes da engenharia 

civil e, por isso, pode dizer-se que são quaisquer resíduos que provenham das obras acima descritas, 

onde se incluem também os fluxos específicos neles contidos, excluindo resíduos urbanos (APA, 2017).  

Estatisticamente as principais atividades de produção dos RCD são as relacionadas com a construção de 

novos edifícios, demolição dos antigos e trabalhos de infraestruturas. De facto, durante a fase de cons-

trução (Fig. 1a) é inevitável a produção de resíduos, desde a cofragem de madeira até aos acabamentos, 

já na demolição (Fig. 1b) pode-se produzir uma quantidade de resíduos ainda maior, dependendo do 

processo utilizado. O mesmo acontece em trabalhos de infraestruturas (Fig. 1c) que englobam projetos 

como: estradas, pontes, aeroportos e barragens, que envolvem grande volume de material e consequen-

temente de resíduo (Andrade, 2015). 

        
(a)                                                                                        (b) 
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(c) 

Fig. 1 - (a) Obras de construção (adaptado de www.construir.pt); (b) Obras de demolição (Godinho, 2011); (c) 
Obra de infraestrutura (adaptado de www.mapadaobra.com.br) 

Efetivamente, todos os anos biliões de toneladas de RCD são gerados em todo o mundo a partir de 

diferentes atividades (Pereira et al., 2019). Por outro lado, a elevada taxa de modernização, a industria-

lização e o intenso crescimento urbano têm contribuído fortemente para a geração de grandes quantida-

des de RCD com diferentes composições (Behera et al., 2014), conforme se descreve na secção seguinte. 

 

2.1.2 COMPOSIÇÃO      

Os RCD podem ser constituídos por inúmeros materiais e apresentar diferentes composições, sendo 

geralmente constituídos por: tijolos, blocos cerâmicos, betão, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, 

madeiras, compósitos, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubagens 

e fiação elétrica (CONAMA, 2002). 

A composição dos RCD depende das atividades de que resultam, afinal, obras de construção, reabilita-

ção e demolição resultam em diferentes proporções dos constituintes dos RCD, bem como do tipo de 

estrutura em causa. Para além disso, a região e o estágio em que a obra se encontra, são também fatores 

determinantes para a composição do material, conforme se expõe nas secções seguintes.  

 

2.1.2.1 COMPOSIÇÃO DE ACORDO COM A ATIVIDADE 

A fração mais importante dos RCD é a dos materiais inertes, sendo esta geralmente superior a 80%. O 

betão e os materiais cerâmicos são a principal fonte de material inerte, uma vez que traduzem os maiores 

percentuais de RCD nas três categorias de geração de resíduos do setor da construção, podendo mesmo 

exceder os 80% nas obras de demolição, conforme ilustra o esquema gráfico apresentado na Fig. 2, em 

estudo realizado em Olso, Noruega (Mália, 2010). Botelho (2010) e Ruivo e Veiga (2004), destacam 

valores semelhantes para estimativa dos resíduos de demolição de edifícios na UE, onde 94% dos resí-

duos são compostos de betão e alvenaria. 

http://www.construir.pt/
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Fig. 2 - Esquema gráfico da composição dos RCD por atividade, em estudo realizado em Oslo, na Noruega 

(adaptado de Statistics Norway, 2006) 

Os resíduos de construção são sobretudo resultado de estimativas efetuadas por excesso dos materiais 

necessários à construção, bem como de materiais danificados durante a própria construção. Por outro 

lado, os resíduos de remodelação, renovação e reabilitação são resíduos de variada composição, uma 

vez que dependem da área a renovar ou reabilitar, sendo por isso mais semelhantes aos resíduos de 

demolição do que propriamente aos resíduos de construção. Já os resíduos de demolição são os mais 

abundantes e com maior variabilidade a nível de composição (Almiro, 2012). 

Por isso, o material presente em maior percentagem na globalidade dos RCD produzidos, como facil-

mente se compreende, diz respeito ao material residual que advém da demolição de edifícios ou outras 

estruturas. Este processo origina um elevado volume de resíduos, especialmente material inerte e solos, 

e a sua composição é por norma bastante diversificada, variando a mesma conforme o tipo de obra 

demolida e o grau de seletividade da demolição (Ferreira, 2012). 

 

2.1.2.2 COMPOSIÇÃO DE ACORDO COM A ESTRUTURA 

A composição dos RCD depende do tipo de estrutura em causa. Assim, em edifícios, podem ser encon-

tradas volumosas quantidades de betão, enquanto em estradas, há maior quantidade de asfalto. Porém, 

outros materiais podem ser encontrados, tal como o gesso cartonado, ou no caso de obras de limpeza de 
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terreno, a terra e a rocha. Obras de recuperação, como: de portas, de janelas e de tubagens podem trazer 

outro tipo de materiais para a análise (Martins, 2017).  

Além disso, a composição dos resíduos pode variar entre a estrutura de edifícios modernos e edifícios 

antigos, visto que, no início do século passado, quando o processo construtivo consistia em paredes 

resistentes de alvenaria e soalhos e estrutura de madeira, maiores quantidades de madeira eram utilizadas 

nas construções. Atualmente, a madeira é essencialmente utilizada na construção de revestimentos, mo-

biliário, portas, entre outros (Castro, 2010). 

 

2.1.2.3 COMPOSIÇÃO DE ACORDO COM A REGIÃO 

Outro aspeto importante que contribui para a variação na composição dos RCD é a sua origem. O agre-

gado reciclado pode variar em função da região e da própria central de reciclagem. Isto deve-se ao facto 

de ser um material proveniente de um setor que envolve uma grande variedade de técnicas, métodos e 

materiais espalhados pelo mundo (Jochem, 2012). 

Por isso, dependendo da região e, consequentemente, das tecnologias construtivas utilizadas, os RCD 

podem variar significativamente no que diz respeito aos seus constituintes. Por exemplo, estudos mos-

tram que a madeira está muito presente em RCD nos EUA e na Alemanha (Ângulo, 2000), visto que 

nestes países é tradição a utilização de materiais de madeira nas atividades de construção, ao contrário 

do que acontece em Portugal (Monteiro, 2012). O esquema gráfico na Fig. 3 apresenta as percentagens 

dos diferentes constituintes dos RCD em seis países distintos. 

 
Fig. 3 - Esquema gráfico da composição dos RCD por países (adaptado de Monteiro, 2012) 
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2.1.2.4 COMPOSIÇÃO DE ACORDO COM O ESTÁGIO DA OBRA 

Fatores como: o estágio de desenvolvimento da construção, a qualidade da mão de obra e as técnicas 

construtivas empregadas, são também fortemente influenciadores da composição e da quantidade de 

resíduos produzidos (Martins, 2017). Em novas construções a variação pode ocorrer em função do cro-

nograma de execução dos serviços, fazendo com que, em cada período, os materiais e índices de perdas 

sejam diferentes (Ângulo, 2000).  

Devido ao ritmo acelerado em busca de uma maior produtividade, o estaleiro de obra é caracterizado 

por ter um ambiente dinâmico, sujeito a constantes modificações em função do cronograma de execução 

da obra. Diferentes atividades são realizadas cronologicamente, utilizando diferentes tecnologias e ma-

teriais, o que contribui para que os RCD apresentem uma composição marcada por uma alta variabili-

dade (Santos, 2007). 

O esquema gráfico apresentado na Fig. 4 representa a percentagem de RCD gerados em duas fases 

opostas da construção, sendo uma representada pela montagem das cofragens de madeira e a outra re-

presentada pelos acabamentos, interligando a uma etapa final. 

 

Fig. 4 - Esquema gráfico da composição dos RCD por fase de cofragem x acabamentos (adaptado de Monteiro, 
2012) 

Assim, como se depreende, os RCD são resíduos bastante heterogéneos, podendo ser constituídos por 

qualquer material que faça parte de um edifício ou infraestrutura e, ainda, podem apresentar restos de 

embalagens e outros materiais utilizados durante a conceção da obra (Pereira e Vieira, 2013).  

 

2.1.2.5 COMPOSIÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DE PERIGOSIDADE 

Em edifícios habitacionais, na maioria dos casos, os agregados inertes constituem a maior parcela de 

resíduo, quase 90% dos materiais resultantes da demolição são compostos por pedra, betão e misturas 

de agregados cerâmicos, que são materiais não tóxicos e com aptidão para a reciclagem (Bento, 2019). 
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Porém, existem diversos materiais na construção que são considerados perigosos e a contaminação 

dos RCD com estes materiais inviabiliza uma posterior reutilização, passando a totalidade dos re-

síduos contaminados a ser considerada como resíduo perigoso (Mália, 2010). Assim se justifica a 

necessidade de cuidados com os processos de gestão destes resíduos. 

Em comparação com 2010, foram gerados mais 4,9% de resíduos perigosos em 2016 na UE-28, o que 

representa um aumento em termos de quantidade de 96,0 para 100,7 milhões de toneladas. Em 2016, a 

parcela de resíduos perigosos ficou abaixo de 10,0% em todos os Estados-Membros da UE, exceto na 

Estônia e na Bulgária, onde representou, respetivamente, 39,9% e 11,1% do total de resíduos gerados, 

tal como representado no esquema gráfico na Fig. 5 (Eurostat, 2016). 

 

Fig. 5 - Esquema gráfico dos resíduos perigosos gerados em 2010 e 2016 (percentagem de participação no peso 
total dos resíduos) (adaptado de Eurostat 2016). 

Em edifícios antigos é comum encontrar elementos com algum grau de perigosidade na sua com-

posição, mas em novos edifícios o controle destes materiais tem vindo a intensificar-se. Alguns dos 

materiais potencialmente perigosos devido às suas características, são: algumas tintas e materiais 

de revestimento, resinas, produtos químicos impermeabilizantes, emulsões à base de alcatrão, ma-

deira tratada, placas de gesso cartonado, embalagens contaminadas com restos de materiais perigo-

sos, equipamentos eléctricos com componentes tóxicos, entre outros (Mália, 2010).  

Uma das formas de classificação dos RCD é através do seu potencial de perigosidade ambiental, já 

que, materiais que contenham substâncias perigosas, como, por exemplo, o amianto e as lâmpadas 

fluorescentes, devem ser isolados e sempre tratados como resíduos perigosos (Martins, 2017). 

No entanto, existem outras formas de classificar os resíduos, que variam de acordo com o país e 

respetiva legislação, conforme se descreve na secção abaixo. 
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2.1.3 CLASSIFICAÇÃO 

Tal como acontece com os resíduos em geral, para os resíduos provenientes de construções ou demoli-

ções existem várias hipóteses de classificação, variando consoante a sua origem, propriedades químicas, 

ou até mesmo possibilidades de reciclagem, entre outras. Todas elas, em contextos específicos, têm 

vantagens, mas também têm limitações (Pereira e Vieira, 2013). 

Assim, a classificação dos resíduos pode assumir diferentes formas, variando de acordo com o país e o 

grau de perigosidade (Monteiro, 2012). No entanto, os RCD podem ser classificados também: de acordo 

com a Lista Europeia de Resíduos (LER) (ver Quadro 1), pelo tipo de obra, pelo tipo de material e 

destino final dos resíduos (ver Quadro 2) (Ribeiro, 2015), tal como se apresenta de seguida.  

 

2.1.3.1 CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A LER 

A Lista Europeia de Resíduos (LER) veio substituir o anterior Código Europeu de Resíduos (CER). 

Entrou em vigor, em Portugal, por força da Portaria nº 209/2004 (revogada e a partir de 1 de junho de 

2015 passou a aplicar-se diretamente a decisão 2014/955/UE), com o intuito de uniformizar e facilitar a 

identificação dos resíduos em toda a União Europeia (Pereira e Vieira, 2013).  

Para efeitos legais os RCD devem ser classificados de acordo com a LER, que apresenta na secção 17 

os resíduos de construção e demolição, incluindo oito categorias de RCD (Quadro 1) (Monteiro, 2012). 

Quadro 1 - Classificação dos RCD pela LER (adaptado de Pereira e Vieira, 2013; Viegas, 2012) 

17 
Resíduos de construção e demolição 

(incluindo solos de locais contaminados) 

17 01 Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 

17 02 Madeira, vidro e plástico 

17 03 Misturas betuminosas, alcatrão e produtos de alcatrão 

17 04 Metais (incluindo ligas) 

17 05 Solos (incluindo solos de locais contaminados), rochas e lamas de dragagem 

17 06 Materiais de isolamento e materiais de construção contendo amianto 

17 08 Materiais de construção à base de gesso 

17 09 Outros resíduos de construção e demolição 

 

Cada categoria inclui subsecções que detalham os todos materiais considerados na categoria e lhe atri-

buem um código. O Quadro 2 mostra as subsecções consideradas pela LER para a categoria 17 01: 

Betão, tijolo, ladrilhos e materiais cerâmicos. Os materiais classificados como perigosos são identifica-

dos com um (*) ao lado do código (exemplo: Subsecção 17 01 06 (*)). 
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Quadro 2 - Subsecções da categoria 17 01 (adaptado de Pereira e Vieira, 2013; Viegas, 2012) 

17 01 Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 

17 01 01 Betão 

17 01 02 Tijolos 

17 01 03 Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 

17 01 06 (*) 
Misturas ou frações separadas de betão, tijolos, ladrilhos, 

telhas e materiais cerâmicos contendo substâncias perigosas. 

17 01 07 
Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais 

cerâmicos não abrangidas em 17 01 06. 

Os produtores ou detentores de resíduos encontram-se obrigados a fazer a classificação dos resíduos que 

produzem ou detêm de acordo com a LER. Para isso, deverão ter conhecimento da fonte geradora do 

resíduo e do processo que lhe deu origem, bem como fazer uma descrição detalhada do resíduo e dos 

seus constituintes. Deve-se, sempre que possível, evitar um código LER terminado em 99 (ver Fig. 6), 

sendo nesse caso necessário acrescentar ao código uma descrição mais específica do resíduo em questão 

(APA, 2017). 

No final deste processo (Fig. 6) será possível atribuir o código LER que melhor caracteriza um determi-

nado resíduo, para que posteriormente o mesmo possa ser encaminhado para o destino mais adequado. 

Salienta-se que a classificação de resíduos deverá ser feita pelos seus produtores, porque são os que 

melhor conhecem as especificidades dos mesmos, e por tipologia, o que significa que os produtores 

devem proceder à separação dos resíduos na origem (APA, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhece a fonte geradora do resíduo? 

É possível relacionar o resíduo 

com uma determinada origem? 

(indústria específica, por exem-

plo: cimenteira, padaria, etc.) 

Enquadra-se num dos capítulos 

de 1-12 ou 17-20, exceto códigos 

terminados em 99? 

[capítulos relacionados com a fonte geradora] 

Conhece a natureza do 

resíduo? 

(exemplo: tinta, óleo, 

cola, etc.) 

Enquadra-se num dos capítulos 

13, 14 ou 15?                               

[capítulos relacionados com a natureza] 

 

O resíduo enquadra-se em uma 

tipologia mais generalizada? 

Enquadra-se no capítulo 16?                               

[capítulos para resíduos não es-

pecificados noutro lugar da lista] 

 
Código XX XX 99 do capítulo 1-12 / 17-20 em que melhor se enquadra 
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Fig. 6 - Metodologia da classificação dos resíduos segundo a LER (adaptado de APA, 2017) 
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Considerando que a heterogeneidade dos resíduos de construção e demolição dificulta a adoção de um 

único critério de classificação, Freire (2018) sugere que estes resíduos possam ser classificados de outras 

formas, como se descreve na secção seguinte.  

 

2.1.3.2 CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO O TIPO DE OBRA, MATERIAL E DESTINO 

Para além da classificação LER, outras classificações que levam em consideração a origem, constitui-

ção, potencial reciclável e perigosidade dos resíduos, podem ser utilizadas, uma vez que são fatores 

determinantes das características dos RCD e interferem na decisão relativa ao destino a dar-lhes. 

Por isso, o tipo de obra (construção, demolição ou reparação), o tipo de material (inerte, não inerte ou 

perigoso) e o destino final (reutilização, reciclagem ou não reciclagem), são uma outra forma de classi-

ficar os RCD, tal como mostra a Fig. 7. 

   

 

 

Noutros países, como é o caso do Brasil, a classificação é efetuada de forma diferente, através de quatro 

classes, que são minuciosamente descritas pela Resolução do CONAMA nº 307 de 2002, como se expõe 

na secção seguinte. 

 

Tipo de obra 

Classificação quanto ao tipo de obra, material e destino dos resíduos 

Tipo de material presente Destino final  

Resíduos de construção: 

resíduos provenientes de 

obras novas de construção 

de edifícios e infraestrutura. 

Resíduos de demoli-

ção: resíduos provenien-

tes de obras de demoli-

ção de edifícios e infra-

estrutura. 

Resíduos de reparação:  

resíduos provenientes de obras 

de remodelação e reparação 

de edifícios e infraestrutura. 

Resíduos inertes:  

terras, argamassas, tijo-

los, telhas, alvenaria, etc. 

Resíduos não inertes:  

embalagens diversas, 

plásticos, madeiras, 

metais, vidros, etc. 

Resíduos perigosos:  

óleos usados, latas 

de tintas e solventes, 

amianto, etc. 

Resíduos reutilizáveis:  

resíduos que podem ser 

reutilizados diretamente no 

local da obra ou noutros. 

Resíduos recicláveis:  

resíduos que podem 

ser reciclados. 

Resíduos não recicláveis:  

resíduos que, devido às ca-

racterísticas ou por se en-

contrarem contaminados, 

não podem ser reciclados. 

Fig. 7 - Classificação dos RCD pelo tipo de obra, pelo material e destino final (adaptado de Monteiro, 2012; Vieira 
e Lopes, 2018a) 
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2.1.3.3 CLASSIFICAÇÃO NO BRASIL 

Como já foi referido, no Brasil, a classificação dos resíduos é dada pela Resolução do CONAMA nº 307 

de 2002 que os classifica em quatro classes: A, B, C e D. A classe “A” engloba os resíduos reutilizáveis 

ou recicláveis como agregados, sendo a segunda classe (classe “B”) referente aos resíduos recicláveis 

para outros fins. Já os resíduos da classe “C” aqueles para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação e por fim, a classe 

“D” representa os resíduos perigosos (Quadro 3) (CONAMA, 2002). 

Quadro 3 - Classificação dos RCD de acordo com o CONAMA nº 307 (adaptado de Conama, 2002 e costaesme-

ralda.eng.br) 

Classe Característica 

 

Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como 

de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e 

de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de 

terraplanagem 

 

Resíduos recicláveis para outros fins, tais como plásticos, pa-

pel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros 

 

Resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua recicla-

gem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso 

 

Resíduos perigosos oriundos do processo de construção, como 

tintas, solventes, óleos, ou aqueles contaminados oriundos de 

demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instala-

ções industriais, etc. 

Para além da classificação dos resíduos, outros fatores de suma relevância ligados a este processo são a 

causa da geração destes resíduos, bem como a sua quantificação no mundo. Em virtude disso, na secção 

seguinte são apresentados dados relativos à quantidade de RCD gerada em diferentes países, principal-

mente no que contrapõem a produção total de resíduos sólidos gerados no mundo. 

 

2.1.4 GERAÇÃO DE RCD  

Uma das dificuldades encontradas em tudo o que envolve os RCD passa pela sua quantificação, sendo 

difícil até ao momento obterem-se valores exatos da sua produção na indústria da construção civil (Ba-

randas, 2009). Em Portugal, tal como em vários outros países da União Europeia, é difícil encontrar 

estimativas fiáveis quer sobre os valores de produção, quer de tratamento dos RCD. As especificidades 

do setor da construção, a codificação errada de alguns resíduos e a falta de fiscalização, que assegure a 
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coerência entre as quantidades geradas em obra e as quantidades declaradas, explicam, pelo menos par-

cialmente, essa dificuldade (Pereira e Vieira, 2013). 

Nas secções 2.1.4.1 e 2.1.4.2 são expostas as razões que levam à geração de RCD pelo setor da constru-

ção civil e, posteriormente, apresentadas estimativas da quantificação de resíduos gerados em diferentes 

países, através do levantamento bibliográfico e de dados disponibilizados pela Comissão Europeia 

(2016). 

 

2.1.4.1 RAZÃO DA GERAÇÃO DE RCD 

São vários os motivos que levam à produção de RCD, quer seja pelas ações de restauro urbano, devido 

à necessidade de um melhor aproveitamento do solo em zonas de elevada densidade populacional, como 

é o caso das grandes cidades, ou por danos nos edifícios e presença de materiais perigosos a solicitar 

alterações ou mesmo a demolição. Acresce a exigência constante de novas construções (Barandas, 

2009). 

Ademais, o crescimento da população, das aglomerações urbanas e da percentagem de habitantes em 

áreas urbanizadas conduz a um maior consumo de recursos não renováveis, do qual resultará um acrés-

cimo da produção de resíduos, transformando a construção numa atividade cada vez mais insustentável, 

se estes resíduos não forem geridos corretamente (Mália, 2010). 

Olhando para o futuro e associando também a previsão de que a população mundial chegará aos 9,6 mil 

milhões em 2050, exigindo a extração de 186 mil milhões de toneladas de recursos, vemos o quão ne-

cessário e urgente é que nos questionemos sobre este panorama de economia e como podemos melhorá-

lo (Bento, 2019). Além disso, estima-se que a população mundial fixada em áreas urbanas atinja 66% 

em 2050. No contexto nacional, Portugal apresenta já uma população fixada em áreas urbanas da ordem 

dos 65%, com tendência para se aproximar dos 80% em 2050 (UNDESA, 2014). A Fig. 8 ilustra uma 

estimativa da relação entre o crescimento da população urbana em relação à rural a nível mundial.    

 

Fig. 8 - População Urbana e Rural do mundo 1950 – 2050 (adaptado de UNDESA, 2014) 

A construção civil constitui um dos setores que mais desenvolvimentos sofreu ao longo dos últimos 

anos, devido ao desenvolvimento da urbanização. Com esta evolução, a produção de RCD aumentou e, 

consequentemente, a sua gestão tornou-se mais difícil. As técnicas de construção e os materiais 
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utilizados estão diretamente relacionados com a natureza destes resíduos, sendo uma das suas principais 

fontes a demolição de edifícios em fim de vida (Estanqueiro, 2012). 

Os resíduos de construção e demolição (RCD) constituem uma parte importante da produção total de 

resíduos sólidos no mundo, sendo mesmo em alguns países o maior fluxo de resíduos, onde a maior 

parte é depositada em aterro (Rao et al., 2007; Behera et al., 2014). 

 

2.1.4.2 QUANTIDADE DE RCD GERADA EM DIFERENTES PAÍSES 

Devido às dificuldades na quantificação dos RCD, abordadas anteriormente, vários métodos têm sido 

desenvolvidos no sentido de encontrar estimativas, tais como: o método de contribuição per capita; o 

método do índice de volume de produção de resíduos por área de construção e demolição; o método que 

estima os RCD em função da quantificação de RSU; e o método que utiliza o índice de resíduo, em 

função do tipo de edifício, do conforto e das características geométricas (Barandas, 2009).  

Nas cidades dos países desenvolvidos os RCD representam aproximadamente, de 20 a 30% do fluxo 

total de resíduos sólidos gerados. Porém, noutros países essa percentagem pode ser bem maior. Por 

exemplo, nas cidades brasileiras os RCD representam cerca de 41 a 70% da massa total de resíduos 

sólidos gerados (Brasileiro e Matos, 2015).  

Na União Europeia (UE) estima-se que os resíduos gerados pela construção civil num ano sejam apro-

ximadamente 180 milhões de toneladas, o que representa mais de 480 kg por pessoa por ano. Porém, 

em 2012, ano de maior fluxo de resíduos gerados na UE, a quantidade total de resíduos gerados por 

atividades domésticas totalizou 2514 milhões de toneladas dos quais 33%, ou seja, 821 milhões de to-

neladas foram resíduos de construção e demolição (Del Rey et al., 2016). Do total de resíduos produzi-

dos na UE, cerca de 75% são depositados em aterros sanitários. Ainda mais graves são os impactos 

causados pela grande quantidade de resíduos da construção civil no Brasil, onde estes são depositados 

clandestinamente em aterros baldios, córregos e áreas de preservação permanente (Martins et al., 2019).    

 
Fig. 9 - Geração de resíduos por atividades económicas e domicílios UE-28, 2016 (Eurostat, 2016) 
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Assim como na maioria dos Estados-Membros da União Europeia, em Portugal, os RCD constituem 

parte importante dos resíduos produzidos. Uma pesquisa de 2009 revela que, nesse mesmo ano, foram 

produzidas 1648 mil toneladas de RCD em Portugal e, como já era esperado, o setor da construção foi 

o maior produtor, atingindo, em média, 975 mil toneladas/ano (PNGR, 2014). 

Os resíduos gerados em 2016 pelo tecido empresarial em Portugal ascenderam a 9,9 milhões de tonela-

das, o que corresponde a um acréscimo de 1,3 milhões de toneladas (+14,8%) face ao apurado em 2015, 

infletindo a evolução verificada no ano precedente. O total de resíduos valorizados ascendeu a 8,1 mi-

lhões de toneladas, correspondendo a 82,4% do total (Instituto Nacional de Estatística, 2017). 

A Espanha é o quinto país europeu com maior produção de RCD, e também é um dos países que menos 

esforço tem feito para reciclar este tipo de resíduos. São em média 13 milhões de toneladas de materiais 

inertes que são gerados cada ano, sendo que 90% destes acabam em aterros sanitários e apenas 5% são 

reciclados (Rodrigues, 2012). De referir que em 2012, a Espanha gerou cerca de 119 milhões de tonela-

das de resíduos, dos quais 22%, logo 26 milhões de toneladas foi RCD (Del Rey et al., 2016).  

Note-se que a preocupação com os resíduos no mundo é, em geral, grande, mas relativamente recente. 

Enquanto países como os EUA que no final da década de 1960 já tinha uma política para os resíduos 

chamada de “Resource Conservation and Recovering Act” (RCRA), no Brasil ainda está em discussão 

uma legislação mais abrangente sobre os resíduos e o Programa Brasileiro de Reciclagem ainda não saiu 

do papel (John, 2013).  

Noutros países, como na Tailândia, a situação não é muito diferente. De facto, a produção anual de RCD 

é de cerca de 1,1 milhão de toneladas. Embora os resíduos de construção constituam uma importante 

percentagem de resíduos, quer em volume, quer em peso, a sua gestão e reciclagem ainda não é efetiva-

mente praticada na maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento (Suddeepong et al., 2020). 

O Reino Unido é um dos países que mais RCD produz dentro da União Europeia. No entanto, é também 

um dos que mais políticas tem implementado no sentido do seu reaproveitamento (Mália et al., 2011). 

No Quadro 4 apresenta-se a produção de RCD e as percentagens de reaproveitamento em diversos países 

Europeus. 
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Quadro 4 - Taxa média de produção e reutilização de RCD em países da UE (European Commission, 2011) 

Fonte UBA 2009 ETC/RWM 2009 

Estado 

Membro 
Ano 

Produção 

(milhões 

toneladas) 

(%)  

Reutilizada/ 

Reciclada 

Ano 

Produção 

(milhões 

toneladas) 

(%)  

Reutilizada/ 

Reciclada 

Alemanha 2002 73 91% 2006 192, 3 86% 

Áustria 2004 6,60 76% 2006 6,7 60% 

Bélgica  12,3 86% 2004 11 68% 

Bulgária - - - 2004 3 - 

Chipre - - - 2004 0,4 1% 

Dinamarca 2003 3,8 93% 2004 21,7 94% 

Eslováquia - - - 2004 1,4 - 

Eslovénia 2005 1,1 53% - - - 

Espanha 2005 35 - 2006 38,5 14% 

Estónia 2006 2,4 73% 2006 0,7 92% 

Finlândia 2004 1,6 54% 2004 20,8 26% 

França 2004 47,9 25% 2004 342,6 62% 

Grécia 1999 2 5% 2004 4,1 - 

Holanda 2005 25,8 95% 2005 25,8 98% 

Hungria - - - 2006 5,4 16% 

Irlanda 2005 2,3 43% 2006 16,6 80% 

Itália 2004 46,5 - 2004 46,3 - 

Letónia - - - 2006 0,1 46% 

Lituânia 2006 0,6 - 2006 0,6 60% 

Luxemburgo 2005 7,8 46% 2004 2,7 - 

Malta - - - 2004 0,8 - 

Polónia 2000 2,2 75% 2006 16,8 28% 

Portugal 1999 3 5% 2004 11,4 - 

Reino Unido  100,4 82% 2006 114,2 65% 

Roménia - - - 2005 0,4 - 

Républica 
Tcheca 

2006 8,4 30% 2006 11,8 23% 

Suécia 2006 11 - 2004 10,2 - 

Verifica-se que a situação na Europa quanto à produção e reutilização de RCD é muito heterogénea, 

variando a taxa de reciclagem e reutilização de RCD entre menos de 15%, como em Portugal, Espanha, 

Chipre e Grécia e mais de 90%, na Dinamarca, Estónia e Holanda. Apesar de Portugal ter, desde 2008, 
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regulamentação específica para a gestão de RCD (Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de março), a quantidade 

de RCD reutilizados e reciclados é ainda muito diminuta (Costa, 2014). 

Vale ressaltar que o tratamento e a reciclagem dos resíduos nos países desenvolvidos funcionam, porque 

estão amparados por legislações, fiscalizações e um poder jurídico eficiente, conforme será abordado 

no capítulo 4, secção 4.1 deste estudo (Santos, 2007). 

A preocupação com a produção de resíduos e a sua gestão continua a ser um desafio global para países 

desenvolvidos e em desenvolvimento (Arulrajah et al., 2017). Com efeito, o aumento do consumo e o 

desenvolvimento de atividades económicas continuam a gerar grandes quantidades de resíduos que exi-

gem um maior esforço para os reduzir e prevenir (Del Rey et al., 2016).  

Tal como já referido, os RCD compreendem inúmeros elementos e, se não selecionados, podem ser 

constituídos por materiais distintos e em diferentes proporções, nomeadamente fragmentos de betão, 

produtos cerâmicos, agregados naturais e solos escavados em conjunto, por exemplo, com pequenas 

partículas ocasionais de vidro, madeira, metal e plástico (Bassani et al., 2019).  

Para que se possa aproveitar o máximo dos resíduos provenientes de demolições e melhorar a qualidade 

da nova matéria-prima, deve-se optar por métodos de demolição que possibilitem um maior controlo de 

qualidade e, consequentemente uma maior homogeneidade do RCD obtido (Freire, 2018). Tal é conse-

guido utilizando processos de demolição seletiva.   

Assim, outra questão a destacar neste estudo refere-se aos processos de demolição, em especial o usu-

almente designado por desconstrução ou demolição seletiva. Através de uma análise comparativa, evi-

denciam-se as vantagens do processo, nomeadamente as relativas ao maior controlo de qualidade e pla-

neamento da obra (Fernandes et al., 2013). 

 

2.2 PROCESSOS DE DEMOLIÇÃO 

O avanço tecnológico no setor da demolição, registado nas últimas décadas, tem contribuído para o 

surgimento de novas tecnologias de trabalho e, consequentemente, cooperado para o desenvolvimento 

e progresso do mundo moderno. Atualmente, a demolição é encarada como um sinónimo de cresci-

mento, expansão e renovação, visto que, por todo o mundo, grandes cidades são constantemente reno-

vadas, fábricas são recuperadas e antigas construções dão lugar a novas estruturas (Sá, 2013). 

Nesta secção apresentar-se-á um breve enquadramento do avanço do processo de demolição, bem como 

das diferentes técnicas, com destaque para o método de demolição seletiva. De seguida, apresentar-se-á 

uma relação entre o processo tradicional e o seletivo, destacando-se a diferença entre ambos os processos 

de demolição. Por fim, serão apresentados os obstáculos e incentivos à utilização da desconstrução e 

algumas considerações acerca da demolição em diferentes países.  
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2.2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

Como é evidente, ao longo dos anos, os materiais e os processos construtivos utilizados pela indústria 

da construção foram-se modificando gradualmente, tanto em virtude do objetivo que se pretendia alcan-

çar, como das limitações económicas do momento e também, das disponibilidades tecnológicas existen-

tes no mercado. Consequentemente, os setores da demolição de estruturas e da reciclagem de resíduos 

de construção e demolição têm vindo a sofrer uma profunda evolução (Santos, 2013). 

Tal como já referido, os resíduos de demolição apresentam uma composição muito variada, sendo fun-

ção do tipo de obra a ser demolida e do uso para que estava direcionada, da época, da zona do país, para 

além dos tipos de materiais aplicados e do grau de gestão dos resíduos durante o trabalho de demolição 

(Pereira e Vieira, 2013). 

Porém, até pouco tempo, os processos de demolição tinham como único objetivo a destruição completa 

das estruturas, fazendo com que fosse praticamente impossível recuperar materiais e resíduos resultantes 

deste processo e, desse modo, estes eram geralmente encaminhados para aterro. De facto, o aproveita-

mento destes resíduos era praticamente nulo, trazendo consequências que se refletiam inevitavelmente 

no meio ambiente (Ferreira, 2012) 

No entanto, hoje em dia na Europa têm-se utilizado cada vez mais outros processos, cujo objetivo pri-

mordial consiste na maximização da quantidade de resíduos recicláveis e reutilizáveis e, por consequên-

cia, na minimização de resíduos que são encaminhados para aterro. De entre esses processos encontra-

se a demolição seletiva (Couto, 2014).  

Na secção 2.2.2 apresentam-se diferentes tipos de demolição e suas principais diferenças.  

 

2.2.2 TIPOS DE DEMOLIÇÃO 

É comum a sociedade encarar o setor da demolição de edifícios como sendo uma atividade sem neces-

sidades técnicas e sem dificuldade, onde apenas se necessita de uma máquina de grande porte para der-

rubar um edifício ou parte dele. Mas, na realidade, a demolição é uma atividade de risco elevado e como 

tal, deve ser executada por entidades competentes e experientes para que se garantam os parâmetros de 

segurança desejados e o resultado final pretendido (Santos, 2013). 

Existem três tipos principais de demolição estrutural: demolição por colapso (Fig. 10a), demolição pro-

gressiva (Fig. 10b) e desconstrução (Fig. 10c). Cada um deles possui métodos de demolição específicos 

(Sá, 2013), conforme se exemplifica na sequência.  
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    (a)                                                                           (b) 

   

(c) 

Fig. 10 – (a) Demolição por colapso (transponteslocacoes.com.br); (b) Demolição progressiva (Sá, 2013); (c) De-

molição seletiva (Costa, 2014) 

A demolição por colapso consiste na eliminação dos elementos estruturais, o que por consequência re-

sulta na ruina direta da estrutura. Este processo pode ser realizado através da implosão ou de uma de-

molição mecânica. A primeira consiste no emprego de explosivos, necessitando de uma área extrema-

mente grande, enquanto o processo mecânico consiste na utilização de maquinaria pesada (Sá, 2013). 

O método de demolição pelo uso controlado de explosivos é uma alternativa rápida e prática para de-

molir. Apesar de contribuir para uma redução substancial dos custos envolvidos, em certas ocasiões os 

riscos do seu emprego superam os seus benefícios, além de que não possibilita a reutilização dos resí-

duos gerados (Baldasso, 2005). Por isso, normalmente, as cargas explosivas são utilizadas em estruturas 

ou edifícios que apresentem um elevado grau de degradação e em perigo de colapso (Santos, 2013). 

Outro método empregado é o da demolição progressiva, que consiste num processo controlado e, como 

o próprio nome remete, progressivo, mantém a estabilidade estrutural, evitando uma queda descontro-

lada. Neste caso, o edifício é demolido parte por elemento e parte por colapso, logo, deve estabelecer-

se claramente um plano divisório e um cronograma de etapas.  Podem utilizar-se métodos mecânicos 

com máquinas hidráulicas de braço longo (Sá, 2013).  

A seleção de um mecanismo básico ou de um conjunto de vários é feita com base no conhecimento 

acumulado sobre a estrutura a demolir, considerando as restrições impostas pelo meio envolvente. Na 

maior parte dos casos, o mecanismo mais apropriado é claramente definido, permitindo assim obter  o 

http://transponteslocacoes.com.br/


  Estudo da Viabilidade da Utilização de Agregados Reciclados de RCD em Estradas Rurais e Florestais 

 

23 

resultado pretendido pelo técnico projetista (Baldasso, 2005). Porém, este depende também das condi-

ções locais, do tipo de obra, do volume a demolir, do prazo e do plano de execução (Santos, 2013). 

Um terceiro método é o da demolição seletiva ou desconstrução, que consiste na remoção dos elementos 

progressivamente, desde a cobertura até ao solo (Sá, 2013). Este método envolve a separação prévia dos 

diferentes materiais com potencial de serem reaproveitados, antes de ser demolida a estrutura principal 

do edifício. Esta separação é realizada de acordo com as características de cada material, de forma con-

trolada, criteriosa, segura e eficiente, elemento a elemento, piso a piso (Silva, 2010). 

Embora este último método ainda não tenha sido adotado pela maior parte das empresas do setor da 

construção, deve considerar-se que os ganhos económicos da utilização desta técnica estão no potencial 

referente à elevada qualidade dos materiais a reutilizar ou a reciclar, conforme detalhado na secção 

seguinte. 

 

2.2.3 DEMOLIÇÃO SELETIVA 

Em contraste com a demolição tradicional, na demolição seletiva ou desconstrução o intuito é desviar 

os materiais do fluxo de resíduos, redirecionando-os de volta para o mercado (Sá, 2013).  

Isso resulta do desmantelamento cuidadoso e de forma sistemática dos materiais, componentes e ele-

mentos construtivos, com o principal objetivo de recuperar a quantidade máxima de elementos constru-

tivos e de materiais de um edifício e promover a sua reutilização e reciclagem, em detrimento da depo-

sição em aterro (Couto et al., 2006). 

Para que isso ocorra este processo de desmontagem de materiais e elementos da construção ocorre na 

ordem inversa à forma como os edifícios foram originalmente construídos (Fig.11), ou seja, é um pro-

cesso em que o último material a ser colocado é o primeiro a ser retirado (Martins, 2019).  

 

Fig. 11 - Representação da ordem de desconstrução de um edifício (Lopes, 2013) 

Começa-se por desmontar todos os equipamentos móveis e desativar as instalações técnicas, depois 

retiram-se os elementos não estruturais decorativos, acabamentos e revestimentos. Em seguida, procede-

se à desmontagem da cobertura, pois o edifício será desconstruído no sentido descendente, piso por piso, 

começando por paredes divisórias não estruturais, seguido das paredes de fachada e estruturais, até se-

rem retiradas as lajes, as vigas e os pilares e, por último, as fundações (Martins, 2017). Algumas destas 

fases de desconstrução de um edifício são ilustradas na Fig. 12. 
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                        (a)                 (b)                                                    (c)                       

         

                         (d)                    (e)                                         (f)  

Fig. 12 - (a) Retirada de esquadrias; (b) Início da demolição manual pela cobertura; (c) Vista da cobertura após 

processo de demolição; (d) Posicionamento da retroescavadeira no andar; (e) Demolição da viga do andar; (f) 

Processo de demolição por andar (adaptado de Baldasso, 2005) 

No entanto, para viabilização deste método, é necessário o desenvolvimento de um plano de gestão de 

resíduos, bem como a consciencialização e a sensibilização da mão-de-obra. Para além disso, há que 

haver um local onde os resíduos já segregados possam ser armazenados até à sua recolha e destino, o 

que normalmente é conseguido usando contentores ou, quando o espaço é limitado, usando sacos vul-

garmente designados por “Big Bags” (Andrade, 2015). 

Com a recuperação de materiais conseguida pela demolição seletiva contribui-se para a diminuição da 

carga sobre os aterros de resíduos e, consequentemente, para a diminuição da necessidade de espaço 

adicional para aterro. Por outro lado, o consumo de recursos naturais reduz-se, conservando-se a energia 

incorporada nos materiais e diminuindo a poluição, tornando-se assim claras as vantagens da demolição 

seletiva relativamente à demolição tradicional e também as razões da recente notoriedade da primeira 

(Lopes, 2013). Na secção seguinte destacam-se com maior ênfase as diferenças entre os dois processos. 

 

2.2.4 DEMOLIÇÃO TRADICIONAL X SELETIVA 

A demolição seletiva/desconstrução (Fig. 13b) difere da demolição tradicional (Fig. 13a) fundamental-

mente por seguir um conjunto de procedimentos que possibilitam recuperar e aproveitar uma grande 

quantidade de materiais, com vista à sua reutilização em novas construções ou encaminhamento para a 

reciclagem, promovendo assim a sustentabilidade na construção (Lopes, 2013).  

A demolição seletiva leva a que o resultado final do desmantelamento de um edifício não seja um amon-

toado de resíduos cujas oportunidades de reaproveitamento são mínimas, tal como acontece na 
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demolição tradicional, mas sim à reutilização dos mesmos, contribuindo para a redução do consumo de 

energia e de matérias-primas (Couto et al., 2006). 

Acresce que, ao contrário do que acontece na demolição convencional onde para além da mistura dos 

diferentes materiais pode ocorrer a contaminação de componentes que originalmente não representavam 

risco à saúde humana e ao meio ambiente, tal não acontece na demolição seletiva devido à separação 

dos materiais desde o início (Ferreira, 2012).  

Na demolição seletiva os procedimentos a seguir devem ser planeados e controlados para que os objeti-

vos dessa demolição sejam efetivos (Sá, 2013). Estes procedimentos podem variar com o objetivo da 

demolição, o local, o tempo disponível e os elementos construtivos do edifício (Martins, 2019).  

À luz do conceito atual de sustentabilidade na construção, pretende-se gradualmente abandonar a demo-

lição tradicional que, como já referido, se caracteriza por uma destruição completa, sem reaproveita-

mento de material (Fig. 13a e 14a), e passar a implementar a demolição seletiva ou desconstrução (Fig. 

13b e 14b) (Lopes, 2013).  

      
(a)                                                                                 (b)  

Fig. 13 - (a) Demolição tradicional (donadoraservicos.com.br); (b) Demolição seletiva (Baldasso, 2005) 

      
(a)                                                                                  (b)  

Fig. 14 - (a) Amontoado de resíduos pela demolição tradicional (Martins, 2016); (b) Recuperação de por-
tas e janelas pela demolição seletiva (Martins, 2016) 

Esta postura é ainda mais relevante se se atender a que o número de obras de demolição registadas em 

todos os países tem vindo a aumentar e que a sua execução deve ser efetuada por especialistas na área. 

Uma demolição deve ser considerada como um tipo de obra de construção, isto é, deve ser projetada, 

dimensionada, planeada e executada por entidades competentes para o efeito (Sá, 2013). 
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Na secção seguinte destacam-se questões relacionadas com os benefícios e as barreiras da implementa-

ção da demolição seletiva.  

 

2.2.5 OBSTÁCULOS E BENEFÍCIOS DA DEMOLIÇÃO SELETIVA 

Existe uma grande quantidade de fatores que atualmente dificultam que a desconstrução se torne uma 

ferramenta mais consistente para a redução de resíduos e conservação de recursos. O simples facto de 

se tentar implementar um processo de demolição diferente do tradicional cria na população grandes 

barreiras de resistência à mudança, sendo o aumento no tempo e nos custos os argumentos mais fre-

quentemente utilizados (Lopes, 2013). Por isso, nos dias de hoje a demolição convencional é ainda muito 

usada dada a sua rapidez e simplicidade de execução (Ferreira, 2012). 

A principal dificuldade das empresas que pretendem realizar demolições seletivas reside na ausência de 

igualdade concorrencial do ponto de vista económico, resultante da maior exigência, quer de tempo, 

quer de especialização de mão de obra, em relação a empresas que não o fazem (Teixeira, 2013).  

Um estudo realizado nos Estados Unidos da América apresentou custos para desconstrução de 17 a 25% 

superiores aos custos de demolição convencional, sendo que os parâmetros que afetam esse impacto 

correspondem ao custo da mão de obra, o custo de descarte dos materiais e o valor de revenda dos 

materiais recuperados (Martins et al., 2019). 

Outros aspetos que dificultam a promoção da demolição seletiva são os baixos custos praticados para o 

depósito em aterro e a falta de apoio governamental à mesma (Lopes, 2013). O apoio governamental às 

demolições que gerem menos desperdícios e promovam a reutilização e reciclagem dos materiais é fun-

damental (Martins et al., 2019), pois a rapidez e baixo custo da demolição tradicional contradiz a sus-

tentabilidade na construção, já que reduz significativamente a possibilidade de valorização dos resíduos, 

sendo estes na sua maioria enviados para aterro (Ribeiro, 2015). 

Uma das formas de atuação governamental na promoção da demolição seletiva pode ser através de in-

centivos fiscais e/ou bonificações. O caso paradigmático é o da Holanda, onde o governo reduziu o IVA 

de 21% para 6% nas obras de remodelação e bonifica os empreiteiros que utilizem agregados reciclados 

de RCD em vez de agregado natural nos trabalhos públicos. Como resultado, a Holanda é um dos países 

com maior percentagem de reutilização/reciclagem da Europa (Costa, 2014). 

A possibilidade de valorização dos RCD em alternativa ao seu envio para aterro permite reduzir parci-

almente os custos de uma demolição seletiva devido, não só à anulação das taxas de deposição em aterro, 

como dos custos de transporte (Teixeira, 2013). Além disso, a criação de um mercado para os materiais 

recuperados e/ou reciclados poderá compensar os custos adicionais de mão de obra que a demolição 

seletiva implica (Lopes, 2013) e assim vir a torná-la mais competitiva (Teixeira, 2013). 

Um estudo realizado por Castro (2010) apresentou resultados satisfatórios em termos de custo quando 

comparada a demolição com valorização de materiais e sem a valorização destes, tal como mostra o 

Quadro 5. 
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Quadro 5 - Comparação entre processos de demolição com e sem valorização dos materiais (Castro, 2010) 

Processo 

Com valorização 

dos materiais 

Sem valorização 

dos materiais 

Custo (€) Custo (€) 

Desmontar e demolir o edifício 33.099,23 29.099,16 

Montagem e aluguer de andaimes 5.272,00 4.792,00 

Valorização e depósito em aterro 11.565,01 27.822,72 

Contentores multiusos e big-bags 267,00 - 

Transporte para 25 km 6.825,00 6.825,00 

Total 57.028,24 68.538,88 

Importa realçar que a desconstrução gera grandes benefícios, não só económicos, mas sociais e ambien-

tais. Dentre os benefícios ambientais, destacam-se a redução do consumo de recursos naturais, a redução 

do depósito de resíduos em aterros, a redução das emissões de gases de efeito estufa, a promoção da 

reutilização, da reciclagem e da gestão de materiais perigosos. A nível económico, pode gerar receita 

através da venda de materiais recuperados, diminuição dos custos de investimento com equipamentos 

de demolição pesada, uma vez que, na demolição seletiva recorre-se sobretudo a equipamentos manuais 

e diminuição dos custos associados à deposição em aterro. Já a nível social, promove fundamentalmente 

o crescimento de um novo mercado e a criação de postos de trabalho (Lopes, 2013). 

Por isso, a escolha da demolição seletiva irá traduzir-se num processo de execução seguro e que ao 

mesmo tempo permite o reaproveitamento dos resíduos de demolição, fazendo com que os danos pro-

vocados no meio ambiente sejam mais reduzidos (Ferreira, 2012). 

Neste contexto, outro assunto pertinente diz respeito às medidas adotadas por diferentes países quanto 

ao processo de demolição, como se destaca na secção 2.2.6, através de uma análise comparativa entre 

países com deficit de incentivos e países com normas e leis vigentes.  

 

2.2.6 CONSIDERAÇÕES ACERCA DA DEMOLIÇÃO EM ALGUNS PAÍSES 

Em Portugal, o sistema corrente de demolição continua a ser a demolição de edificações com recurso a 

equipamento mecânico de grande porte, gerando grande volume de RCD misturado e de diversas carac-

terísticas, destinado a vazadouro. Mesmo em obras cuja dimensão não permite o recurso a máquinas de 

grande porte e em que os trabalhos são mais ligeiros, as demolições são feitas originando grande mistura 

de materiais que vão para além dos materiais incorporados na estrutura dos edifícios (Teixeira, 2013). 

Acresce a isto o ritmo avassalador de demolição em Portugal nos últimos anos, quer devido à enorme 

necessidade de um melhor aproveitamento do solo, reorganização do centro das cidades, mau estado das 

habitações e presença de materiais perigosos em alguns edifícios (Ferreira, 2012). 

Em Portugal os planos de gestão de resíduos provenientes da demolição e correspondente legislação são 

a transposição para o direito nacional de normas emanadas da Comissão Europeia (CE) (Sá, 2013), não 
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havendo nenhum documento normativo que regule a execução de um projeto de demolição ou especifi-

que os procedimentos e a sequência dos trabalhos a realizar.  

Nesse sentido, os RCD necessitam de uma solução adequada que conduza a uma construção mais sus-

tentável em Portugal. Vários são os intervenientes que terão implicações diretas no desenvolvimento 

sustentável, desde projetistas, diretores de obra e todos aqueles que estão ligados direta ou indiretamente 

à indústria da construção civil. Estes deverão colocar em prática estratégias que previnam a produção 

dos RCD, como também avaliar o ciclo de vida dos materiais, minimizando as quantidades produzidas 

por meio da redução, reutilização e reciclagem até ao seu destino final (Barandas, 2009). 

Noutros países, como, por exemplo, na Suécia, o plano de gestão deve acompanhar a documentação 

para a demolição da edificação, o qual tem de ser aprovado pelas autoridades. Neste plano o destino de 

cada um dos materiais resultantes da demolição tem de estar especificado (Brasileiro e Matos, 2015).  

Na Austrália, existe uma norma para gestão dos riscos para a saúde e segurança associados a trabalhos 

de demolição, conhecida como “Code of practice, demolition work”. O Japão rege-se por um código de 

boas práticas denominado de “Code of practice for demolition of buildings”. Na Alemanha, as entidades 

competentes têm elaborado, nos últimos anos, uma série de guias relativos à demolição e à desconstru-

ção, sendo este país um dos pioneiros no ramo. No Reino Unido, encontra-se em vigor uma norma 

designada por “Code of practice for full and partial demolition” (BS 6187:2011), publicada pelo “British 

Standards Institution”, que integra especificações para todo o processo de demolição. Na Catalunha, 

Espanha, existe o “Manual de desconstrucció” exclusivamente dedicado ao processo de desconstrução 

(Sá, 2013). 

Nas últimas décadas tem vindo a aumentar a consciencialização de proprietários, engenheiros e da so-

ciedade em geral da importância da sustentabilidade na indústria da construção, bem como dos benefí-

cios económicos associados à desconstrução (Martins et al., 2019).  

Para tal, cuidados quanto à procedência e origem dos materiais são primordiais, por exemplo: RCD 

originários de obras expostas à atmosfera marítima podem estar contaminados por sais que, dependendo 

da construção em que venham a ser valorizados, podem originar corrosão de armaduras metálicas; ou 

ainda RCD oriundos de construções industriais com níveis elevados de perigosidade (John, 2013).  

Para o melhor aproveitamento e qualidade dos resíduos de obra é da maior importância que o processa-

mento dos RCD seja considerado e bem planeado, para assim evitar a presença de materiais contami-

nantes, que podem afetar tanto a qualidade técnica do novo produto produzido a partir dos RCD reci-

clados, quanto implicar riscos ambientais (Brasileiro e Matos, 2015). 

No capítulo 3 apresentar-se-ão processos direcionados para a gestão dos resíduos de construção e de-

molição, bem como os impactos ambientais resultantes do setor da construção civil. 
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3       

       GESTÃO DOS RCD E CONSE-

QUÊNCIAS  

 

 

Com elevada frequência, assiste-se à deposição em aterro dos RCD, sem nenhum controle e sem qual-

quer preocupação de separação na origem. Para agravar a situação, verifica-se também um número sig-

nificativo de despejos ilegais com consequências graves não só para o ambiente, mas também para a 

saúde pública. Por isso, para além de fiscalizar, a gestão de RCD surge na pretensão de encontrar solu-

ções que conduzam à valorização dos RCD, de forma a credibilizar o seu uso como material reciclado 

e reutilizável (Mália et al., 2011). Neste capítulo objetiva-se apresentar a gestão dos resíduos e os im-

pactos causados ao meio ambiente pelo setor da construção, respetivamente.  

 

3.1 GESTÃO DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

Um dos grandes motores da economia mundial é a indústria da construção. Apesar da engenharia civil 

ser uma atividade com séculos de existência, apenas nas últimas décadas surgiu a preocupação com a 

gestão dos seus resíduos (Costa, 2014). 

A gestão dos RCD é um problema não só ambiental, mas também social e económico. O aumento do 

consumo e o desenvolvimento de atividades económicas continuam a gerar grandes quantidades de re-

síduos que exigem maior esforço para reduzir e prevenir. Por isso, a tendência atual em sistemas de 

gestão de resíduos é substituir a deposição dos resíduos em aterro pela reciclagem e valorização (Galvin, 

2016). 

Porém, uma das dificuldades na gestão, além da quantidade produzida, é a heterogeneidade dos RCD, 

com frações e dimensões variadas e diferentes níveis de perigosidade. Outra das especificidades que 

este setor encontra é o caráter geográfico disperso e temporário das obras, o que dificulta o controlo e a 

fiscalização do desempenho ambiental das empresas de construção (Barandas, 2009). 

Ao longo desta secção, serão abordados: um breve panorama da gestão de resíduos em diferentes países, 

os principais parâmetros do Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição da UE, assim 

como os sete princípios da gestão dos resíduos, com ênfase para a hierarquia. 
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3.1.1 BREVE PANORAMA DA GESTÃO DE RESÍDUOS 

A Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (GRCD) pode ser definida como a recolha, o trans-

porte, a valorização e a eliminação dos RCD, incluindo a supervisão destas operações, a manutenção 

dos locais de eliminação no pós-encerramento, bem como as medidas de controlo de qualidade do pro-

duto à saída do operador (Correia, 2013). 

Para além disso, as componentes relativas à prevenção da produção dos resíduos, às políticas ambientais 

e à regulação das atividades da gestão de resíduos, tal como as legislações, são também parte integrante 

da gestão de resíduos, tal como ilustrado na Fig. 15 (PNGR, 2011). 

 

Fig. 15 – Dimensões da Gestão de Resíduos (adaptado de PNGR, 2011) 

A tendência atual é refletir sobre o potencial dos resíduos como um recurso e não como um problema 

(Del Rey et al., 2016). Refira-se, como exemplo, o caso da Dinamarca, que é um dos maiores casos de 

sucesso no que diz respeito à gestão de RCD. Nesse país a reciclagem destes resíduos é uma prática 

corrente. O objetivo de atingir uma taxa de reciclagem de 90% em 2004 foi alcançado ainda em 1997 e 

manteve-se nesse nível desde então. Essa elevada taxa de reciclagem deve-se a dois importantes fatores: 

o elevado imposto a que estão sujeitos os resíduos que não são reciclados e a obrigatoriedade de sepa-

ração dos resíduos na origem (Mália et al., 2011). 

A Holanda é um dos países da UE que apresenta um sistema de gestão de RCD mais avançado. O uso 

de materiais reciclados é promovido não só pelo Estado, mas também pela própria indústria da constru-

ção. Neste país com uma taxa de reciclagem dos RCD de cerca de 90%, apenas 1% dos RCD produzidos 

vão para incineração e 9% são depositados em aterro (Rodrigues, 2012).   

A Alemanha é o país da UE com maior produção de RCD ao ano, cerca de 60% do total de resíduos 

produzidos no país. Em 2002, a Alemanha gerou 72,3 milhões de toneladas de RCD, excluindo os solos 

de escavação, sendo a taxa de reutilização e reciclagem de 86%. Já em 2008, e de acordo com os dados 
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do Eurostat, foram gerados perto de 200 milhões de toneladas, incluindo solos de escavação, e reutili-

zados e reciclados 85%. Os padrões de tratamento de RCD na Alemanha são muito elevados, existem 

regulamentações extensivas que vão muito além das exigências da UE e que, em geral, são cumpridas 

(Costa, 2014). 

A principal lei no âmbito da reciclagem e gestão de resíduos, neste país, foi promulgada em 1996. Esta 

definiu os princípios para o desenvolvimento da gestão de resíduos em direção a uma economia de ciclo 

fechado. Estabeleceu uma nova hierarquia de tratamento de resíduos, onde a prevenção se sobrepõe à 

reciclagem de resíduos, mas a reciclagem é preferível à eliminação (Mália, 2010). 

Porém, a nível da União Europeia, existem grandes diferenças no que se refere à gestão de RCD, exis-

tindo países onde a reciclagem de RCD se tornou uma prática corrente, como já mencionado, e outros 

onde estas práticas estão no início ou são praticamente inexistentes. Nos países onde a reciclagem é 

praticamente nula também não existem dados de produção, composição e taxas de reciclagem, tal como 

referido atrás (Pereira e Vieira, 2013).  

Por isso, podem-se caracterizar diferentes níveis de desenvolvimento na gestão de resíduos de constru-

ção e demolição, isto é, países com elevado nível de desenvolvimento, tais como a Dinamarca, Holanda, 

Bélgica, Estónia, países com desenvolvimento relativo, caso da Alemanha e Reino Unido e ainda países 

de baixo desenvolvimento, como Portugal e Espanha (Godinho, 2011). 

Fatores como a implementação tardia da legislação nacional sobre gestão de RCD, bem como a ausência 

de um pacote articulado de instrumentos regulamentares, económico-financeiros e de informação orien-

tados para os objetivos da reutilização e reciclagem, a escassez de condições operacionais e infraestru-

turas para a correta gestão destes resíduos, a necessidade de mais formação, fiscalização e incentivos 

económicos para a incorporação de material reciclado a partir de RCD nas obras, poderão justificar a 

baixa taxa de reciclagem dos RCD produzidos em alguns países (Costa, 2014). 

Assim, torna-se primordial a criação de condições legais para a correta gestão dos RCD que privilegiem 

a prevenção da produção e da perigosidade, o recurso à triagem na origem, a reciclagem e outras formas 

de valorização (Decreto de Lei n.º 46/2008). 

No Brasil, a Resolução nº. 307/02, de 5 de julho de 2002, do CONAMA (Conselho Nacional de Meio 

Ambiente), regula a gestão dos resíduos da construção civil, tendo surgido da urgente necessidade de 

solucionar problemas decorrentes da imensa geração dos RCD e de seus impactos ambientais, sociais e 

económicos. O seu objetivo principal é estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão 

dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar esses impactos 

(Rodrigues, 2012) 

Em Portugal, a legislação para a regulamentação do fluxo de RCD foi aprovada em 2008. Esta surgiu 

para combater as grandes quantidades que são produzidas deste tipo de resíduo e as frequentes deposi-

ções ilegais. Apesar de todo o esforço legislativo que a gestão de resíduos sofreu desde 1985, como 

visto, só em 2008 foi publicada a primeira regulamentação específica para gestão de RCD (Sá, 2013). 

No Quadro 6 resumem-se os aspetos mais importantes da legislação para a gestão de RCD em Portugal.  
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Quadro 6 - Gestão dos resíduos de construção e demolição em Portugal (adaptado de Costa, 2014) 

Gestão de RCD em Portugal 

Entidades 

responsáveis 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

Comissão de Acompanhamento da Gestão de Resíduos (CAGER) 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) 

Câmaras Municipais (CM) 

Legislação mais 

relevante 

Classificação de Resíduos: Lista Europeia de Resíduos (LER) – 

Portaria n.º 209/2004. 

Regime Geral de Gestão de Resíduos: DL nº. 178/2006, 

republicado no DL n.º 73/2011. 

Legislação específica para RCD: DL n.º 46/2008. 

Transporte 

Portaria n.º 335/97 

Guias de Acompanhamento de RCD - Portaria n.º 417/2008, de 11 

de Junho 

Responsabilidade 

da gestão 

Todos os intervenientes no seu ciclo de vida, quer os donos de 

obra e os empreiteiros, quer as câmaras municipais. Após a 

transmissão dos resíduos a responsabilidade passa a ser do 

detentor (DL n.º 46/2008) 

O enquadramento legislativo associado aos RCD tem vindo a ser progressivamente aperfeiçoado, tanto 

em Portugal como noutros países, conforme se poderá verificar com maior detalhe no capítulo 4. 

Portanto, para alcançar um nível elevado de defesa ambiental, é necessário que os Estados-Membros, 

além de zelarem pela valorização dos resíduos, tomem medidas com vista a limitar a sua produção, 

promovendo, nomeadamente, as tecnologias limpas e os produtos recicláveis, tendo em conta as opor-

tunidades de mercado que existem para os resíduos valorizados (Sá, 2013). 

Outra forma de produzir uma correta gestão dos RCD é através da utilização de estratégias de gestão, 

conforme se descreve na seção 3.1.2, onde se destacam as principais medidas abordadas no Protocolo 

de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição da UE.  

 

3.1.2 PROTOCOLO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DA UE  

O Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição da UE contém orientações que visam 

melhorar a identificação, a separação e a recolha na origem, bem como a logística, o processamento e a 

gestão da qualidade ao longo de toda a linha de gestão dos RCD. Através deste, é possível garantir uma 

melhor qualidade destes materiais, reforçando a sua confiança (Vieira e Lopes, 2018c).  

De seguida, são descritos os cinco objetivos deste protocolo, nomeadamente: a melhoria da identifica-

ção, separação na origem e recolha de resíduos; melhoria da logística; melhoria do processamento dos 

resíduos; gestão da qualidade e condições políticas e de enquadramento adequadas. 
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3.1.2.1 MELHORIA DA IDENTIFICAÇÃO, DA SEPARAÇÃO NA ORIGEM E DA RECOLHA DE RESÍDUOS 

A melhoria da identificação, separação na origem e recolha de resíduos constitui o início do processo 

de gestão dos RCD (Fig. 16). A melhoria da identificação exige definições claras e requer a preparação 

e a execução de auditorias de pré-demolição e planos de gestão de resíduos de elevada qualidade. A 

eliminação e separação de resíduos perigosos, que comprometem a reciclagem, constituem uma parte 

essencial da separação na origem. Para uma melhor recolha de mercadorias para reutilização e recicla-

gem, é igualmente necessário uma demolição seletiva e operações adequadas no local (Comissão Euro-

peia, 2016), conforme se apresenta esquematicamente na Fig.17. 

 

Fig. 16 – Separação na origem nos locais de demolição (Comissão Europeia, 2016) 
 

     

 

 

 

 

 

Para que o custo de produção de agregados reciclados seja reduzido, mantendo a qualidade requerida, é 

primordial que os RCD venham desprovidos de materiais considerados contaminantes e separados, por 

exemplo, madeira separada de betão ou de materiais cerâmicos. De facto, o nível de separação está 

relacionado com a qualidade final do produto reciclado, pelo que a separação dos constituintes deve ser 

máxima, dando preferência a materiais mais limpos (Fernandes, 2012). 
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Fig. 17 - Diagrama do primeiro objetivo e ação do Protocolo (adaptado de Comissão Europeia, 2016) 
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3.1.2.2 MELHORIA DA LOGÍSTICA DE RESÍDUOS 

Para a melhoria da logística (Fig. 18) destacam-se alguns processos chave, tais como: assegurar a trans-

parência ao longo de todas as fases do processo de gestão de resíduos de construção e demolição; refor-

çar os mecanismos de conservação de registos e de rastreabilidade, mediante a criação de registos ele-

trónicos; tentar manter distâncias curtas entre instalações de triagem e reciclagem; recorrer a contentores 

de recolha; garantir a integridade dos materiais do desmantelamento à reciclagem; armazenagem ade-

quada e medidas de precaução que minimizem os riscos no local (Fig. 19) (Comissão Europeia, 2016).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 19 - Contentor com resíduos de amianto (Comissão Europeia, 2016) 

 

3.1.2.3 MELHORIA DO PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS 

Para a melhoria do processamento dos resíduos, esquematizado na Fig. 20, deve ter-se em consideração 

a hierarquia dos resíduos, os materiais não inertes devem ser submetido a uma triagem em função do 

seu valor económico, e deve assegurar-se a separação dos resíduos perigosos, de modo a promover a 
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Fig. 18 - Diagrama do segundo objetivo e ação do Protocolo (adaptado de Comissão Europeia, 2016) 

 



  Estudo da Viabilidade da Utilização de Agregados Reciclados de RCD em Estradas Rurais e Florestais 

 

35 

preparação para a reutilização e criar um mercado para estes materiais. Reciclar os materiais no local ou 

fora do local, em estações de reciclagem (Fig. 21), e considerar todas as possibilidades de valorização 

como combustíveis de substituição (valorização energética) são ações que devem igualmente ser pro-

movidas com vista a um melhor processamento dos RCD (Comissão Europeia, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 - Estação de reciclagem de resíduos de construção e demolição (Comissão Europeia, 2016) 

A reciclagem, sendo uma forma de valorização dos resíduos, é importante, pois permite a preservação 

dos recursos naturais, contribuindo assim para a diminuição da quantidade de resíduos a encaminhar 

para tratamento final. Consiste na recolha e separação do resíduo e respetivo processamento de forma a 

transformá-lo num produto com valor comercial (Viegas, 2012). 

Vale ressaltar que os conceitos de reciclagem e reutilização divergem entre si. Entende-se por recicla-

gem o processamento dos resíduos com o intuito de recuperar a sua matéria constituinte em novas ma-

térias-primas que se destinam ao mesmo ou outro fim. A reutilização, por sua vez, consiste em qualquer 

operação em que produtos que não sejam resíduos são utilizados novamente para o mesmo fim que 

foram concebidos (Vieira e Lopes, 2018a). 
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Fig. 20 - Diagrama do terceiro objetivo e ação do Protocolo (adaptado de Comissão Europeia, 2016 
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3.1.2.4 GESTÃO DA QUALIDADE 

A gestão de qualidade é um procedimento fundamental nas diferentes fases do processo de reciclagem, 

desde a identificação, separação na origem e recolha, bem como durante o transporte dos RCD e no seu 

processamento e tratamento. O controlo da qualidade durante a pré-demolição e a demolição deve ser 

efetuado com rigor. A gestão da qualidade durante uma nova construção deve prever a identificação dos 

resíduos e das quantidades previstas para a elaboração do plano de gestão (Comissão Europeia, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como já referido, atualmente há técnicas de demolição seletiva que organizam os processos de demoli-

ção para retirada de materiais perigosos e reaproveitamento de outros. Essa técnica pode ser empregada 

para se obter agregado reciclado de melhor qualidade (Ângulo, 2000).  

A adoção da recolha seletiva na obra traduz-se num aumento do desempenho da central de reciclagem 

e numa redução da percentagem de material rejeitado e do número de operações de pré-tratamento. No 

entanto, para sua viabilização é necessário o desenvolvimento de um plano de gestão de resíduos em 

cada obra, a consciencialização e sensibilização da mão-de-obra, a definição de um sistema de transporte 

interno dos resíduos, incluindo o local onde os resíduos já segregados devem ser armazenados tempo-

rariamente até à sua recolha e encaminhamento (Andrade, 2015).  

 

3.1.2.5 CONDIÇÕES POLÍTICAS E DE ENQUADRAMENTO ADEQUADAS 

Para uma gestão bem-sucedida dos resíduos de construção e demolição, devem prever-se condições 

políticas e de enquadramento adequadas (Fig. 23). Nesse sentido, são primordiais ações no sentido de: 

impor restrições à deposição em aterros através de impostos aplicáveis a tal prática; o tratamento de 
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Fig. 22 - Diagrama do quarto objetivo e ação do Protocolo (adaptado de Comissão Europeia, 2016) 
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resíduos perigosos deve ser regulado na fase de tratamento dos resíduos, por meio de regulamentação 

em matéria ambiental; os impostos aplicáveis aos materiais virgens podem ser uma opção, dependendo 

da situação local; incentivos das autoridades para promover a utilização dos materiais de construção e 

demolição reciclados; as autoridades devem informar as empresas dos requisitos legais e o governo local 

pode contribuir ativamente para a cooperação ao longo da cadeia de valor de resíduos (Comissão Euro-

peia, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No Brasil, como em muitos países, os depósitos ilegais de RCD ocorrem em função do custo e da dis-

tância envolvida, em especial em cidades de médio a grande porte. Embora existam leis que proíbam tal 

atividade, ela só se torna menos efetiva quando também é menos interessante do ponto de vista econó-

mico. Portanto, torna-se necessário um posicionamento estratégico de áreas de coleta dentro da malha 

urbana, de forma a minimizar a distância e o custo do transporte (Ângulo, 2005).  

Na Europa, a deposição de RCD em aterro sanitário está significativamente condicionada e, quando a 

legislação o permite, esta operação é fortemente taxada. Na Alemanha, se o RCD estiver misturado com 

amianto, os custos da deposição em aterro são elevados (Ângulo, 2005), sendo esse um dos motivos que 

faz com que este país possua uma das maiores taxas de reciclagem da UE (Rodrigues, 2012). 
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Fig. 23 - Diagrama do quinto objetivo e ação do Protocolo (adaptado de Comissão Europeia, 2016) 
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3.1.3 PRINCÍPIOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS 

No Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, estão definidos os princípios gerais da gestão de resí-

duos, os quais são elencados e caracterizados no Quadro 7. 

Quadro 7 - Princípios das Gestão de Resíduos (adaptado do Decreto-Lei n.º 178/2006) 

Princípio Característica 

Princípio da             

auto-suficiência e da            

proximidade 

As operações de tratamento de resíduos devem recorrer a tecnologias e 

métodos apropriados para assegurar a proteção do ambiente e saúde 

pública, preferencialmente em território nacional e privilegiar a 

proximidade das diferentes fases da cadeia de gestão de resíduos. 

Princípio da responsa-

bilidade pela gestão 

 

A responsabilidade pela gestão dos resíduos, incluindo os custos, cabe 

ao produtor inicial dos resíduos, excetuando-se os resíduos urbanos cuja 

produção diária não exceda os 1100 litros por produtor, caso em que tal 

gestão é assegurada pelos municípios. Em caso de impossibilidade de 

determinação do produtor de resíduos, a responsabilidade pela 

respectiva gestão recai sobre o detentor. O responsável pela gestão de 

resíduos pode recorrer a uma entidade licenciada. 

Princípios da preven-

ção e redução 

A gestão de resíduos deve privilegiar a sua redução, evitando ou 

reduzindo os riscos para a saúde humana e para o ambiente, 

minimizando os seus impactos ambientais, ao nível da poluição da água, 

do ar, do solo, do ruído, emissão de odores, da afetação da fauna, flora, 

locais de interesse e paisagem. 

Princípio da            

responsabilidade do 

cidadão 

 

Os cidadãos também devem contribuir adotando comportamentos de 

caráter preventivo em matéria de produção de resíduos, que facilitem a 

reutilização e valorização. É proibida a realização de operações não 

licenciadas de tratamento de resíduos, o abandono de resíduos, a 

queima a céu aberto e a descarga em locais não licenciados. 

Princípio da           

equivalência 

 

O regime económico e financeiro das atividades de gestão de resíduos 

visa a compensação tendencial dos custos sociais e ambientais que o 

produtor gera à comunidade ou dos benefícios que a comunidade lhe 

faculta, de acordo com um princípio geral de equivalência. 

Princípio da hierarquia 

da gestão dos resí-

duos 

O novo enquadramento legal fomenta a utilização dos resíduos enquanto 

recurso e privilegia a atuação a montante do sistema de gestão de 

resíduos, ou seja, ao nível da prevenção e reciclagem. 

Portanto, uma adequada gestão dos RCD implica obedecer, entre outros, ao princípio da hierarquia da 

gestão dos resíduos, conforme se descreve com maior detalhe na secção 3.1.4. 

 

3.1.4 HIERARQUIA DA GESTÃO DE RESÍDUOS          

De acordo com o princípio da hierarquia da gestão de resíduos, a ordem de prioridades no que se refere 

às operações de prevenção e gestão dos resíduos é a seguinte: i) prevenção e redução; ii) preparação 
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para a reutilização; iii) reciclagem; iv) outros tipos de valorização, por exemplo a valorização energética; 

v) eliminação. A eliminação definitiva de resíduos, nomeadamente a sua deposição em aterro, constitui 

a última opção de gestão, justificando-se apenas por questões técnicas ou quando financeiramente são 

inviáveis a prevenção, a reutilização, a reciclagem ou outras formas de valorização (Rodrigues, 2012). 

Assim, a gestão de resíduos deve assegurar que à utilização de um bem suceda uma nova utilização ao 

invés da eliminação (Castro, 2010). A hierarquia dos resíduos encontra-se representada esquematica-

mente na Fig. 24 como uma pirâmide invertida.    

 
Fig. 24 - Hierarquia da Gestão de Resíduos -Pirâmide invertida (adaptado de Viegas, 2012) 

A hierarquia da gestão de RCD engloba um conjunto de ações que devem ser realizadas de forma a que 

a gestão destes resíduos seja eficiente e ambientalmente sustentável. Isto irá permitir que os resíduos 

produzidos sejam reutilizados na própria obra, ou noutras, ou ainda encaminhados para reciclagem, im-

pedindo que estes sigam para aterro ou incineração. Por outro lado, o consumo de matérias-primas di-

minuirá, havendo uma melhor e mais eficaz gestão dos recursos naturais (Viegas, 2012). 

Por isso, o respeito pela hierarquia dos resíduos oferece amplos benefícios no que diz respeito à efici-

ência, à sustentabilidade e à redução dos custos dos recursos. Existe uma ampla variedade de opções de 

processamento e tratamento dos resíduos, que são geralmente conhecidas como preparação para a reu-

tilização, reciclagem e valorização de material e energia, com esta ordem de prioridade (Comissão Eu-

ropeia, 2016). Nas secções seguintes serão especificados os cinco parâmetros essenciais da pirâmide 

invertida da hierarquia dos resíduos (Fig. 24).  

 

3.1.4.1 PREVENÇÃO E REDUÇÃO 

Uma gestão adequada dos resíduos começa pela sua prevenção, isto é, se não forem produzidos, não há 

necessidade de eliminá-los (Viegas, 2012). Por isso, a primeira prioridade na hierarquia da gestão de 

resíduos é a prevenção ou redução. 

A prevenção é a adoção de medidas antes de uma substância, material ou produto assumir a natureza de 

resíduo, com o objetivo de reduzir a quantidade de resíduos produzidos, designadamente através da 

reutilização de produtos ou do prolongamento do tempo de vida útil (Martins, 2017). 
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Deste modo, reduzir é considerado o método mais eficiente e eficaz para a gestão dos resíduos de cons-

trução e demolição, visto que, para além de minimizar a produção de RCD, também reduz os custos de 

transporte, reciclagem e deposição em aterro destes resíduos (Andrade, 2015). Contribui ainda para a 

minimização da produção de outros resíduos, uma vez que conduz a uma redução de matéria-prima 

utilizada, bem como a uma redução nas embalagens usadas para transportar e compactar o material 

(Viegas, 2012).  

Por isso, a aposta na minimização dos RCD terá que primeiramente residir na prevenção e redução, 

seguida da reutilização e reciclagem, nomeadamente dos seus principais componentes como o betão, 

tijolos, vidros, entre outros, que têm elevado potencial de reciclagem (Barandas, 2009). 

 

3.1.4.2 REUTILIZAÇÃO 

Reutilizar é a melhor opção depois de reduzir, pois implica menos desperdícios quando comparada com 

a reciclagem. Significa utilizar o mesmo material na construção mais do que uma vez, tanto para a 

mesma função como para outras semelhantes (Andrade, 2015).  

São exemplos de materiais reutilizáveis: tijolos, telhas, portas, vigas de madeira, janelas, madeira de 

cofragem, azulejos, solos escavados, tintas, etc. A reutilização é a opção mais desejável após a redução, 

pois requer uma quantidade mínima de energia para o seu processamento (Henrique, 2015). 

A reutilização dos componentes de um edifício tem várias vantagens em relação à reciclagem. Em pri-

meiro lugar, ao contrário da reciclagem, a reutilização preserva o investimento da energia necessária 

para produzir os componentes para a desconstrução ou demolição seletiva do edifício através da reutili-

zação e do prolongamento da sua vida útil. A reutilização de materiais também diminui consideravel-

mente o custo, o consumo de energia e as emissões de carbono resultantes das operações de demolição 

(Martins, 2017). 

Além disso, a reutilização é mais eficaz na redução do desperdício e na procura de recursos. Ao ser 

reutilizado, o material recuperado não sofre qualquer tipo de processamento, ao contrário da reciclagem, 

em que o material usado é reprocessado para a produção de um novo produto similar ou diferente (Mália, 

2010). 

Importa realçar que com o Decreto-Lei n.º 73 de 2011, o conceito de reutilização foi modificado, o que 

pode dificultar a reutilização efetiva de materiais, pois evidencia que não é permitida a reutilização de 

resíduos, ou seja, esta está associada a materiais ou agregados reciclados. Por isso, para que seja possível 

reutilizar materiais provenientes de uma demolição, de uma obra de manutenção ou reabilitação são 

necessários cuidados no seu manuseio para minimizar danos e, por outro lado, é necessário criar condi-

ções para que sejam reutilizados, o que passa por uma mudança de mentalidade de todos os interveni-

entes da cadeia construtiva e por criar plataformas com informação sobre a disponibilidade de materiais 

para reutilização (Vieira e Lopes, 2018b).  
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3.1.4.3 RECICLAGEM 

Quando se torna difícil reutilizar, a próxima opção mais sustentável é reciclar. Este método oferece três 

grandes vantagens: a redução da procura de recursos naturais; a redução do custo energético associado 

ao transporte; e a utilização de material que seria destinado a aterro e que, de outra forma, não teria 

qualquer utilização (Henrique, 2015). 

A reciclagem de RCD compreende todas as ações realizadas para o reaproveitamento dos rejeitos pro-

duzidos pelo setor da construção civil, que tenham como objetivo permitir a reutilização de materiais, 

de modo a estender o seu ciclo de vida, e diminuir os problemas relacionados com a deposição dos 

resíduos ou com a emissão de poluentes (Martins, 2017). 

Além de vantagens de caráter ambiental, a reciclagem permite também recuperar custos que provavel-

mente seriam dados como perdidos, caso os materiais fossem enviados para aterro. Esta técnica visa 

valorizar os resíduos que numa primeira abordagem parecem inutilizáveis (Ferreira, 2012) 

Assim, sempre que se realiza uma demolição, uma das mais importantes condições para que seja possí-

vel a reciclagem dos resíduos produzidos é a separação cuidadosa de todos os tipos de materiais. Uma 

demolição seletiva, apesar de mais lenta e onerosa que a demolição tradicional, produz ganhos tanto na 

melhoria dos materiais a reciclar, como na redução dos trabalhos de seleção na estação de reciclagem 

(Castro, 2010), como já referenciado. 

Ao tratar de reciclagem de RCD, deve ter-se presente a fração mais relevante, a dos inertes. O processo 

de reciclagem desta fração consiste na sua triagem, separando betão, cerâmicos e RCD misturados, na 

trituração e crivagem. Para que se obtenham agregados reciclados de boa qualidade é fundamental que 

os RCD sejam devidamente triados. Grandes quantidades de terra, plástico ou madeiras podem inviabi-

lizar a sua reciclagem (Vieira e Lopes, 2018b). 

Neste contexto, a reciclagem tem surgido como uma forma de amenizar a ação nociva dos resíduos ao 

ambiente urbano, gerando novos produtos comerciáveis, uma vez que os agregados reciclados de resí-

duos de construção e demolição podem ser utilizados numa variedade de novos produtos, como arga-

massas, betões e blocos de construção (Ângulo, 2000).  

 

3.1.4.4 OUTRAS FORMAS DE VALORIZAÇÃO 

A valorização tem como principal objetivo a transformação de resíduos de modo a servirem em fim útil 

e que, de outra forma, teriam como destino final a deposição. Nesse sentido, algumas das técnicas para 

o tratamento e valorização de resíduos são a reciclagem, a valorização orgânica (ou compostagem) e a 

valorização energética (Sá, 2013). 

A compostagem e a valorização energética são consideradas como outra forma de valorização que po-

derão ser imputadas aos resíduos produzidos quando não são viáveis as opções de valorização apresen-

tadas anteriormente. A compostagem consiste num processo de degradação da matéria orgânica em meio 

aeróbio e em condições controladas, através da ação de microrganismos. A valorização energética 
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poderá ser realizada de duas formas distintas, sendo uma a digestão anaeróbia e outra a incineração com 

aproveitamento energético (Silva, 2010). 

 

3.1.4.5 ELIMINAÇÃO 

A última opção na hierarquia de gestão de resíduos consiste na sua eliminação. Esta pode ser feita através 

de incineração sem aproveitamento energético ou de depósito em aterro controlado (Henrique, 2015). A 

opção por uma ou outra forma de eliminação depende do tipo de resíduo a eliminar. Refira-se que a 

incineração apresenta a vantagem de reduzir substancialmente o volume de resíduos, para além de per-

mitir a destruição de componentes perigosos eventualmente existentes.  

A Fig. 25 esquematiza os processos e etapas de gestão de resíduos a serem seguidos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um aspeto importante a salientar nesta sequência diz respeito aos impactos causados pelo setor da cons-

trução civil. Por isso, na secção 3.2 estão elencados, de forma breve, alguns dos impactos ambientais 

mais relevantes causados por este setor.  

 

3.2 IMPACTOS AMBIENTAIS 

A construção civil é o setor com maior importância mundial no que se refere ao consumo de recursos 

naturais, bem como na geração de impactos ambientais. O fabrico do cimento, com as suas emissões de 

gás carbónico na atmosfera, e a deposição de resíduos em aterro são apenas alguns exemplos de ações 

com impactos ambientais importantes. Nesse sentido, a aproximação do conceito de desenvolvimento 
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Eliminação 

Fig. 25 - Esquema do processo de aproveitamento dos resíduos (Castro, 2010) 
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sustentável, juntamente com a necessidade de novas relações da população com o meio ambiente, tem 

induzido significativas mudanças no setor da construção civil (Ângulo, 2000). 

Quando se fala em resíduos, é quase inevitável falar em impactos ambientais, ou seja, degradação do 

meio ambiente associada àqueles (Estanqueiro, 2012). A responsabilidade da indústria da construção 

nesse processo é elevada, não só pela produção de toneladas de resíduos provenientes da construção e 

demolição, mas também pela forte necessidade de exploração de recursos naturais (Ângulo, 2000). 

Por isso tanto se fala em reaproveitamento de materiais, afinal, objetiva-se através deste, reduzir os 

impactos ambientais negativos gerados por este setor através de práticas mais sustentáveis (Almiro, 

2012). Nesta secção apresentar-se-ão as consequências ambientais geradas pelo setor da construção ci-

vil, desde a extração de recursos naturais e a deposição dos resíduos em aterro, até aos efeitos globais 

no mundo, abordando ainda as temáticas da construção sustentável, economia circular, ciclo fechado e 

ecologia industrial, respetivamente. 

 

3.2.1 EXTRAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 

Diversos estudos apontam a indústria da construção civil como a atividade humana com maior impacto 

sobre o meio ambiente. Estima-se que 50% dos recursos naturais extraídos no mundo estão relacionados 

com a atividade da construção (Brasileiro e Matos, 2015).  

O grande investimento, nos últimos anos, no setor da construção e a crescente exigência de habitats em 

áreas urbanas, devido ao crescimento da economia e à alta taxa de crescimento da população, tem criado 

uma grande demanda de materiais de construção convencionais (Behera et al., 2014). 

Com efeito, só a indústria do betão, material com um papel muito importante no desenvolvimento da 

economia dos países devido à sua grande utilização em volume, consome cerca de 20 mil milhões de 

toneladas de matérias-primas por ano (Behera et al., 2014), que causam não só perdas ambientais, como 

também energéticas e económicas.  

Em particular no que se refere ao agregado para a construção, o segundo recurso natural mais explorado, 

a taxa de exploração tem apresentado um crescimento anual de 5,2 % (Lopez-Uceda et al., 2020).  

A necessidade de agregados (areia, brita, cascalho, etc.) para as atividades de construção é imensa, sendo 

estes usualmente obtidos através de extração de sedimento (por exemplo, em rios) ou de afloramentos 

rochosos (pedreiras). Estes processos de extração induzem graves problemas ambientais, tais como: 

alterações da estrutura hidrológica e da paisagem, bem como problemas de instabilidade de taludes 

(Brasileiro e Matos, 2015), como mostram as Fig. 26 e 27.  
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Fig. 26 - Extração de areia (Soares, 2019 e Rodrigues, 2012)   

    

Fig. 27 - Extração de pedra (Soares, 2019 e Araújo, 2019) 

Dos impactos ambientais mais significativos causados pela extração, a alteração do relevo e das linhas 

de costa são grandes exemplos de origem geológica. Por outro lado, as quantidades de recursos não 

renováveis existentes na natureza, como por exemplo os combustíveis fósseis, são limitadas e a sua 

utilização implica o esgotamento das reservas. O processo de formação destes recursos naturais decorre 

a um ritmo muito mais lento do que o consumo do ser humano, não podendo ser repostos pela ação 

humana ou pela natureza em tempo útil (Estanqueiro, 2012). 

Atualmente, o aumento na taxa de construção de novas estruturas e de demolição de antigas tem gerado 

uma grande quantidade de resíduos de construção e demolição, o que tem vindo a criar vários desafios 

ambientais e económicos, tais como: a escassez de recursos naturais; a poluição ambiental; e problemas 

de deposição e confinamento destes resíduos (Aghililotf et al., 2019). Este assunto será abordado com 

mais detalhe na secção seguinte.  

 

3.2.2 DEPÓSITO EM ATERRO 

Do ponto de vista ambiental, os grandes volumes de RCD produzidos e a sua deposição irregular têm 

sido o principal problema relacionado com este tipo de resíduo (Fig. 28).  Um tipo de depósito irregular 

destes resíduos resulta da sua aceitação por proprietários de imóveis que os empregam como material 

de aterro, normalmente sem qualquer preocupação com o controlo técnico do processo. Esta prática 

pode levar a problemas futuros nas construções erigidas nessas áreas de depósito, quando não a acidentes 
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piores, como o que aconteceu na Favela Nova República em São Paulo, onde o desabamento de um 

aterro executado com resíduos de construção causou a morte de várias pessoas (John, 2013).  

Para além deste tipo de depósito existem outros despejos ilegais, cujo número tem vindo a aumentar 

significativamente, que acarretam problemas graves não só para o ambiente, mas também para a saúde 

pública (Mália et al., 2011). 

 

Fig. 28 - Grande depósito clandestino de RCD (Rocha, 2018) 

De facto, a falta de conscientização ambiental da população e a pouca preocupação com o destino dos 

RCD conduz a aterros clandestinos, como anteriormente mencionado, o que resulta na degradação de 

áreas urbanas, assoreamento de ribeiros e canais e entupimento de sumidouros (Ângulo, 2000). Além 

disso, o acúmulo de RCD em locais inadequados contribui para o abrigo de espécies de vetores patogé-

nicos, como ratos, baratas, moscas, bactérias, fungos e vírus (Santos, 2007). 

A permanência do modelo tradicional de conceção de estruturas, onde não se prevê qualquer valorização 

dos materiais que as constituem no final do período de vida da mesma, embora uma boa parte deles 

possa ser reciclada, faz com que a grande maioria acabe em aterros, gerando altos percentuais de des-

perdício (Leal, 2015).  

Cabe referir que para a situação atual e para a opção continuada de preferência de matérias-primas vir-

gens na indústria da construção muito contribui o baixo custo tanto da extração dos recursos naturais 

quanto da deposição em aterros (Monteiro, 2012). Na Fig. 29 apresenta-se a percentagem de valorização 

e eliminação dos resíduos setoriais (resíduos não abrangidos pelo conceito de resíduo urbano, tais como 

resíduos agrícolas, de construção e demolição, de atividades extrativas e mineiras, hospitalares e indus-

triais) nos vários países da União Europeia. Portugal surge a meio da tabela, na 14ª posição dos países 

com as mais baixas proporções de resíduos setoriais encaminhados para operações de eliminação 

(41,8%) (Instituto Nacional de Estatística, 2017). 
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Fig. 29 - Gestão de resíduos segundo principais operações por países e UE28 (2014) (adaptado do Instituto Na-
cional de Estatística 2017). 

Nas últimas décadas, os problemas ambientais tornaram-se um assunto de interesse global dada a agres-

são contínua do Homem ao meio ambiente, que inclui o desperdício de recursos naturais e a sua não 

preservação em benefício das gerações presentes e futuras (Cravo, 2018). Para tal, muito tem contribuído 

a grande geração de resíduos e impactos oriundos da indústria da construção civil. 

Para além da extração de recursos naturais e do depósito em aterro, outro grande problema causado pelo 

setor da construção civil no mundo são os seus impactos globais, como se descreve na secção seguinte. 

 

3.2.3 CONSEQUÊNCIAS GLOBAIS 

O aquecimento global é a questão mais crítica e controversa que o mundo enfrenta no século XXI, 

afetando todos os seres vivos no planeta. O aumento dramático da população nos últimos séculos, jun-

tamente com o desenvolvimento económico em muitas partes do mundo, levou a uma transformação do 

ambiente natural pelos humanos que não tem precedentes (Estanqueiro, 2012). 

Embora as emissões de poluentes atmosféricos tenham diminuído ao longo dos anos, consequência do 

aumento de regulamentos e políticas ambientais impostas na Europa, as concentrações de ozono não 

mostraram grandes melhorias. Em muitas cidades da Europa, a qualidade do ar fica abaixo dos limites 

mínimos impostos na maioria dos dias do ano, agravando a vida no continente, principalmente da po-

pulação urbana. Um exemplo emblemático da poluição urbana está expresso na Fig. 30, em Hong Kong, 

na China (Estanqueiro, 2012). 
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Fig. 30 - Qualidade do ar em Hong Kong (Estanqueiro, 2012) 

A construção civil é um setor chave para o desenvolvimento económico e social de muitos países, no 

entanto, comporta-se como grande gerador de impactos ambientais negativos. A atividade da construção 

e demolição é um dos modelos de produção e consumo mais ineficientes e gastadores (Barandas, 2009), 

conforme se pode verificar através do esquema gráfico da Fig. 31.  

 
Fig. 31 - Impactos ambientais da indústria da construção civil (adaptado de Barandas, 2009) 

Para contrariar a situação atual há cada vez mais países a desenvolver políticas de prevenção, reutiliza-

ção e valorização de RCD, com vista à implementação de sistemas de gestão que respeitem acima de 

tudo a saúde da população e a integridade do meio ambiente, tendo em vista um conceito muito impor-

tante que é o da sustentabilidade do desenvolvimento (Sá, 2013). 

Para que a sustentabilidade ambiental seja uma realidade no setor da construção civil, é necessário que 

os elevados quantitativos de RCD tenham um destino que permita a sua reutilização, reciclagem ou 

outras formas de valorização, de modo a reduzir o desperdício e promovendo uma maior produtividade 

dos recursos utilizados, reduzindo assim os impactos ambientais (Carneiro, 2019). A temática da sus-

tentabilidade no setor da construção será abordada com maior detalhe na secção seguinte.  
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3.2.4 CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

O conceito de desenvolvimento sustentável expressa os anseios coletivos e consiste num processo de 

aprendizagem social de longo prazo orientado por políticas públicas com vista ao desenvolvimento na-

cional. Consiste em encontrar meios de produção, distribuição e consumo dos recursos disponíveis de 

forma mais coerente, economicamente eficaz e ecologicamente viável (Barbosa, 2008). 

O desenvolvimento sustentável é responsável pelo encerramento da cadeia produtiva de materiais, resí-

duos e produtos, pela economia de energia, com aumento de fontes mais duráveis e, consequentemente, 

pela promoção da qualidade dos produtos, dos processos de produção, dos materiais e dos resíduos, 

atendendo às necessidades da geração atual, sem comprometer as gerações futuras, tendo como principal 

objetivo a minimização da geração de resíduos (Ângulo, 2000). 

A procura de um desenvolvimento sustentável e ambientalmente adequado tem sido, nos últimos anos, 

o objetivo das entidades públicas que regulam a construção, por se tratar de um esforço necessário para 

travar os efeitos negativos sobre o ambiente em todo o mundo (Fernandes, 2012). 

Como já referido, a indústria da construção é uma das indústrias que consome mais recursos, matérias-

primas, energia e produz grandes quantidades de resíduos (RCD) com significativos impactos negativos. 

É, pois, urgente a mudança de paradigma que caracteriza o setor da construção através de ações que 

possibilitem a transição de setor poluente para um setor mais sustentável. O enquadramento do setor nos 

pilares da sustentabilidade (Fig. 32) exige ações em toda a cadeia da construção, isto é: na conceção, na 

construção, na operação e na desconstrução/demolição (Godinho, 2011). 

    

Fig. 32 - Pilares da Sustentabilidade (Godinho, 2011 e Lopes, 2013)   

Assim, a construção sustentável baseia-se na redução do consumo de recursos através da reutilização 

dos mesmos, sempre que possível, da reciclagem de materiais no fim de vida da construção, na utilização 

de recursos recicláveis, na proteção dos sistemas naturais e, ainda, na eliminação dos materiais tóxicos 

e dos subprodutos em todas as fases do ciclo de vida (Godinho, 2011). 
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Cabe à indústria da construção civil o papel mais importante na mudança para a construção sustentável 

e isso implica que desde a fase de conceção da obra, às fases de execução e de demolição, opte por 

materiais sustentáveis, pela minimização de desperdícios e por processos de desconstrução que contri-

buam para a sustentabilidade (Godinho, 2011).  

Tem-se assistido a uma profunda revolução deste setor. Esta evolução teve início com o surgimento de 

constantes inovações tecnológicas, exigências cada vez maiores do mercado cada vez mais competitivo 

e também com o aparecimento da ideologia da sustentabilidade das construções (Ferreira, 2012). 

Acresce que, com o Plano Europeu para a Economia Circular, publicado na sua 1ª versão em 2015, é 

forçoso alterar o atual modelo de produção e consumo dos resíduos no mundo.  

 

3.2.5 ECONOMIA CIRCULAR   

Nos últimos 100 anos, as necessidades da população mundial provocaram um enorme impacto. Por 

exemplo, passou-se a usar 34 vezes mais materiais naturais ou sintéticos, 27 vezes mais minerais e 12 

vezes mais combustíveis fósseis. A crescente procura tem consequências e, por essa razão, é necessário 

desenvolver novas abordagens que convergem num sistema em torno do conceito de circularidade (Car-

neiro, 2019). 

A economia circular surge como um modelo de crescimento económico que visa a proteção ambiental, 

a prevenção da poluição e o desenvolvimento sustentável. Para tal, neste modelo os recursos são utili-

zados com maior eficiência e, quando possível, reutilizados e reciclados, de modo a minimizar a conta-

minação da água, solos e atmosfera, e reduzir a quantidade de resíduos produzidos (Leal, 2015). Por-

tanto, o desafio consiste essencialmente em prolongar a vida dos produtos, reduzir os resíduos e incen-

tivar a recolha seletiva, a separação e a reciclagem (Carneiro, 2019). 

O modelo de produção da construção civil caracteriza-se por ser linear, seguindo a lógica de projeto, 

construção, utilização e geração de resíduos, o que por consequência resulta em matérias-primas cada 

vez menos abundantes, gestão onerosa de resíduos, em virtude dos grandes volumes acumulados pela 

sociedade e grande consumo de energia (Ângulo, 2000). 

A adoção do modelo circular é uma oportunidade para a indústria da construção civil se reinventar, 

atingindo melhores níveis de eficiência e produtividade, além de reduzir significativamente a dependên-

cia de combustíveis fósseis, o uso de recursos e a geração de resíduos. Porém, para que isso ocorra, é 

imprescindível que, antes de mais, denominações como desconstrução ou demolição seletiva e agrega-

dos reciclados passem a pertencer ao vocabulário corrente utilizado no ramo da construção (Carneiro, 

2019). 

Há, assim, que deixar a economia linear (Fig. 33a), ou seja a atual, onde os materiais têm vida única e 

curta – extração; reutilização e descarte – e passar ao modelo circular (Fig. 33b), onde a extração de 

matérias-primas é reduzida e o uso dos produtos se prolonga e renova de forma a que o descarte passa a 

ser um ciclo económico regenerativo e sem desperdícios (Bento, 2019). 
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                              (a)                                                                                              (b) 

Fig. 33 - (a) Economia Linear; (b) Economia Circular (adaptado de Bento, 2019) 

A tendência mais recente na indústria da construção é usar uma fonte alternativa de materiais de cons-

trução em substituição de materiais virgens, a fim de reduzir o impacto ambiental em termos de consumo 

de energia, poluição, eliminação de resíduos e aquecimento global (Behera et al., 2014). Neste contexto, 

o uso de agregados reciclados na construção surge como muito positivo, uma vez que leva à redução do 

consumo de agregados naturais e resolve outros problemas associados à construção, como é o caso da 

deposição dos resíduos em aterro (Lopez-Uceda et al., 2020). 

 

3.2.6 CICLO FECHADO 

No ciclo fechado os materiais processados podem ser reutilizados ao seu nível original de qualidade, 

minimizando a quantidade de resíduos a serem eliminados. Este conceito baseia-se no princípio de que 

o ciclo de demolição, separação, tratamento e reutilização de materiais seja o mais completo possível, 

para melhor aproveitamento de materiais, como por exemplo, alvenaria e betão no setor da construção 

(Castro, 2010). 

O início deste ciclo denominado de ciclo fechado de construção corresponde ao momento da demolição, 

onde se deve optar pela demolição seletiva em vez de uma demolição indiferenciada, como já referido 

(Castro, 2010). 

Este ciclo fechado de componentes de construção tenta alcançar o desenvolvimento sustentável e, ao 

mesmo tempo, produzir materiais reciclados com melhor qualidade e diminuir a quantidade de RCD a 

depositar em aterro (Monteiro, 2012). Na Fig. 34 apresentam-se alguns dos benefícios económicos e 

ambientais da utilização do ciclo fechado. 
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Fig. 34 - Benefícios do ciclo fechado (adaptado de Castro, 2010) 

De entre as diretrizes existentes na Alemanha, a principal no âmbito da reciclagem e gestão de resíduos 

vem de 1996, definindo princípios que vão ao encontro de um ciclo fechado, estabelecendo uma hierar-

quia de tratamentos semelhante à pirâmide invertida existente na legislação portuguesa (ver Fig. 24), 

que prioriza a prevenção dos resíduos (Bento, 2019). 

 

3.2.7 ECOLOGIA INDUSTRIAL       

O conceito de ecologia industrial implica a restruturação de todos os sectores económicos com o objetivo 

de reduzir as emissões e reusar materiais em todas as etapas do ciclo de vida da produção (Rojas, 2012). 

Enquanto na economia o modelo é visto como um sistema de fluxo linear de materiais, na ecologia 

industrial propõe-se um sistema de fluxo de materiais circular (Callan e Thomas, 2010). 

Assim, para ser adotada uma abordagem holística para o desenvolvimento industrial sustentável, deve-

se começar por praticar a ecologia industrial, ou seja, reciclar os resíduos produzidos por uma indústria, 

para que substituam matérias-primas necessárias a outras, reduzindo assim o impacto ambiental de am-

bas (Metha e Monteiro, 2006). 

Para tornar a indústria da construção mais “verde” é necessário praticar a ecologia industrial e investigar 

a aplicação de resíduos e subprodutos sobretudo em betão, o material de construção mais usado no 

mundo, em particular resíduos que possam substituir parcialmente o clínquer Portland, como por exem-

plo: resíduos de vidro, cinzas de casca de arroz, cinzas de fundo das centrais de biomassa, etc., que têm 

vindo a ser estudados nos últimos anos e com potencial em termos de ecologia industrial (Coutinho, 

2011). 

Por isso, a ecologia industrial, motivada pelo desenvolvimento sustentável, integra os objetivos econó-

micos com as metas ambientais, onde o fluxo físico transformado em resíduo tem valor no mercado e 

entra novamente na dinâmica económica para maximizar o bem-estar e a utilização de resíduos e 
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minimizar os impactos ambientais relacionados com as emissões de CO2, alterações climáticas e de 

recursos (Rojas, 2012). 

A ecologia industrial pode operar a uma variedade de níveis: a nível da empresa, entre empresas, a níveis 

regional, local e global (Souza et al., 2012), como esquematizado na Fig. 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tema central do campo da ecologia industrial é a análise da sustentabilidade dos fluxos de recursos. 

De forma otimista, esta vê as empresas como possíveis agentes de melhoria ambiental. Nesse sentido, 

surge a parte da ecologia industrial conhecida como simbiose industrial, que envolve tradicionalmente 

entidades separadas numa abordagem coletiva de troca física de materiais, energia e derivados. Refira-

se que as chaves para a simbiose industrial são a colaboração e as possibilidades de sinergia oferecidas 

pela proximidade geográfica (Souza et al., 2012). 

Para auxiliar neste processo rumo a um desenvolvimento mais sustentável, o Capítulo 4 elenca, de forma 

breve, algumas normas e legislações aplicáveis aos RCD e alguns processos de valorização desta maté-

ria-prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível de empresa: 

Projeto para ambiente 

Prevenção da poluição 

Eco-eficiência 

Contabilidade “verde” 

 

Sustentabilidade 

Ecologia Industrial  
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Parques eco-industriais  

(simbiose industrial) 

Ciclos de vida de produtos 

Iniciativas do setor industrial 

Regional/ Global: 

Orçamentos e ciclos 

Materiais e energia 

Desmaterialização 

Fig. 35 – Elementos da Ecologia industrial operando em diferentes níveis (Adaptado de Souza et al., 2012) 
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4 
NORMAS E VALORIZAÇÃO 

DOS RCD  

 

 

Dada a importância da gestão e do reaproveitamento dos RCD para o desenvolvimento sustentável, 

vários países têm desenvolvido políticas de modo a incentivar a prevenção e o reaproveitamento destes 

resíduos, com resultados importantes. As medidas mais eficazes para atingir taxas de reciclagem de 

RCD elevadas são a separação de RCD na origem e o elevado imposto para depósitos em aterro (Mália, 

2010). Produzir um agregado reciclado e conseguir colocá-lo no mercado com a qualidade exigida pelas 

Normas Europeias e a preços praticáveis é uma missão, atualmente, muito ambiciosa, uma vez que o 

investimento privado numa unidade de produção de agregados reciclados é muito pouco competitivo e 

desfasado da realidade (Ferreira, 2015). Nesse sentido, ao longo deste capítulo serão abordadas: norma-

lização e legislação instituídas pelo mundo referentes à gestão, aplicação e manuseamento dos RCD e o 

seu processo de valorização.    

 

4.1 ESPECIFICAÇÕES E LEGISLAÇÕES 

As normas definem-se como regras a serem respeitadas. São especificações técnicas ou critérios precisos 

desenvolvidos para serem utilizados como uma diretriz. A regulamentação sobre metas de reciclagem 

ou valorização consiste na imposição de um objetivo a alcançar num determinado período de tempo. 

Norma e lei são geralmente usadas como expressões equivalentes, mas norma abrange na verdade tam-

bém o costume e os princípios gerais do direito (Costa, 2014). 

Nesta secção apresentar-se-ão enquadramentos normativos gerais dos resíduos de construção e demoli-

ção em diferentes países, posteriormente, um breve histórico da legislação em Portugal e, por fim, o 

panorama da situação no Brasil.  

 

4.1.1 ENQUADRAMENTO NORMATIVO GERAL 

Em 1975, surgiu a primeira legislação europeia com regulamentação dos resíduos em geral (Diretiva 

75/442/CEE). Esta tinha como principais objetivos garantir a eliminação dos resíduos que colocassem 
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em risco a saúde humana e o ambiente, e incentivar a recuperação de resíduos e sua reutilização, a fim 

de preservar os recursos naturais (Mália, 2010).  

Entretanto, embora não exista uma legislação específica para a gestão dos RCD, grande parte dos países 

decidiram, a título individual, a criação de legislações específicas para a regulamentação destes resíduos 

gerados pela construção civil (Teixeira, 2013), tendo em vista os objetivos de reciclagem listados no 

Quadro 8. 

Quadro 8 - Objetivos de reciclagem em alguns países em 1997 (Fernandes, 2012) 

País Objetivos desde 1997 

Austrália 90% de reutilização dos materiais usados nas estradas, a longo prazo 

Áustria 50% de redução na quantidade de resíduos em 2000 

Bélgica Desde 1996: reciclagem de 70% dos resíduos do setor da construção 

Dinamarca 54% de reutilização dos resíduos totais em 2000 

França Eliminar os depósitos de detritos a partir de 2000 

Japão Aumentar de 42% para 80% a reutilização de detritos em 2000 

Holanda Reutilizar 90% dos detritos do setor da construção 

Reino Unido Duplicar o uso de materiais reciclados no prazo de 15 anos 

Desta forma, países como a Dinamarca, onde a reciclagem é uma prática corrente, instituiu o imposto 

sobre os resíduos em 1990, o qual se revelou um instrumento eficaz no aumento da reciclagem de RCD, 

uma vez que levou os geradores de resíduos a reduzir as quantidades produzidas e a reciclar (Mália et 

al., 2011; Andrade, 2015).  

Neste país, além da taxa elevada para deposição de resíduos em aterro, o imposto sobre os resíduos é, 

desde 2001, de 44,30 euros por tonelada para os resíduos incinerados e de 50,34 euros por tonelada para 

os resíduos depositados em aterro, não havendo nenhum imposto sobre os resíduos a ser reciclados 

(Teixeira, 2013).  

Inclusive, instituiu-se a obrigatoriedade da separação das diferentes frações de RCD, bem como impos-

tos específicos para a extração de agregados naturais, imposição de metas de reciclagem a nível nacional 

e colaboração com empresas de demolição com vista à adoção de práticas de demolição seletiva (Ba-

randas, 2009). 

Na Holanda, que de entre os países da UE é um dos que possui sistemas de gestão de RCD mais avan-

çados, iniciaram-se em 1993 instrumentos para estimular a prevenção e a reciclagem dos resíduos. As-

sim como na Dinamarca, incluiu-se a obrigação de triagem dos RCD na origem, a elevada taxa fiscal 

sobre a deposição em aterro, podendo chegar a 122 euros por tonelada e ainda a criação de um mercado 

atrativo para os produtos reciclados (Bento, 2019).  

De modo semelhante, no Reino Unido, foi implementada em 1996 uma taxa para a deposição de RCD 

em aterro e que anualmente sofre diversos aumentos. Por exemplo, entre 2004 e 2008, o custo total da 
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deposição de resíduos de gesso em aterro aumentou 117%, de 67 euros por tonelada para 146 euros por 

tonelada (European Commission, 2011). 

Para além disso, em 2002, foi introduzido um imposto sobre os agregados naturais, para garantir que o 

impacto ambiental da sua extração é plenamente refletido no preço. Esse imposto visa também estimular 

o uso de produtos reciclados a partir de RCD, em substituição de produtos naturais (Mália et al., 2011). 

Importa salientar que embora a taxação de deposição de RCD seja amplamente utilizada em vários paí-

ses europeus, a sua importância é função do grau de desenvolvimento do conjunto de políticas de cada 

país, ou seja, o seu valor difere de acordo com a exigência de cada um. Por exemplo, na Inglaterra a taxa 

para depósito de RCD em aterro é de aproximadamente 3,2 euros por tonelada, enquanto na Dinamarca 

atinge em torno de 50 euros por tonelada (Santos, 2007).  

Em Espanha, onde a reciclagem de RCD ainda se encontra pouco desenvolvida (taxa de reciclagem 

menor do que 10%), os RCD são ainda maioritariamente depositados em aterros sanitários, principal-

mente devido às baixas taxas de deposição. Por isso, uma alternativa à taxação de deposição de RCD 

em aterro passaria pela interdição de deposição em aterro de RCD recicláveis, medida adotada pela 

Alemanha com grande sucesso (Rodrigues, 2012). 

De facto, o caso da Alemanha mostra-se interessante por ser um dos países da União Europeia que mais 

RCD produz, conforme apresentado e, ainda assim, um dos que possui maior taxa de reciclagem. A 

preocupação do país começou em 1972 com a primeira lei sobre resíduos que estabelecia a mudança das 

lixeiras para aterros que fossem centralizados e que tivessem controle e regulamento (Bento, 2019). 

Além disso, na Alemanha, a geração de resíduos tem-se mantido constante nos últimos anos apesar do 

crescimento económico. O rácio de reciclagem dos RCD da Alemanha é um dos maiores do mundo, 

sendo que a maior parte dos resíduos gerados derivam de operações de demolição e não de operações 

de construção. Neste país, as práticas de gestão dos resíduos de construção e demolição, a minimização 

da geração e a reciclagem de resíduos são reguladas pela legislação imposta pelo governo (Andrade, 

2015). 

Já o cenário em Portugal é muito diferente quando comparado, por exemplo, com a Dinamarca, a Ho-

landa ou a Alemanha. Contudo, pode ser comparado com a situação em Espanha (Teixeira, 2013). 

O Quadro 9 faz referência às taxas de reciclagem e de deposição em aterro de RCD nestes cinco países 

da UE.  
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Quadro 9 – Taxas de reciclagem e de deposição em aterro de RCD (adaptado de Andrade, 2015 e Costa, 2014) 

País 
Taxa de reciclagem 

de RCD (%) 

Taxa de deposição de RCD em 

aterro (€/ton) 

Alemanha 86 (em 2006) 
Não existe, não é permitido o depósito 

de RCD reciclável em aterro 

Dinamarca 94 (em 2004) 50,3 

Holanda 98 (em 2005) 122 

Portugal 5 (em 2005) 5 

Espanha 14 (em 2006) 

Não existe uma taxa nacional, no 

entanto em Madrid e Múrcia é 

cobrado uma taxa de 3 (€/m³). Já na 

Catalunha é 15 (€/m³). 

Efetivamente, há uma lacuna muito evidente em alguns países, como é o caso de Portugal, onde só em 

2008 foi aprovada legislação específica para a gestão de resíduos de construção e demolição, havendo 

ainda um longo caminho a percorrer até se alcançarem as melhores práticas que fomentem os resultados 

desejados (Teixeira, 2013).  

 

4.1.2 HISTÓRICO EM PORTUGAL   

Em Portugal, o Decreto-Lei (DL) n.º 488/85, de 25 de novembro, define pela primeira vez, de uma forma 

legal, a gestão de resíduos, instituindo de forma clara a quantificação dos resíduos como parte fulcral na 

estratégia de decrescimento da produção de resíduos. Este diploma resulta da transposição da Diretiva 

n.º 75/442/CEE, de 15 de julho, para o quadro jurídico português (Pereira e Vieira, 2013).  

Em 1997, é aprovado o Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU), em que os RCD 

são tidos como um dos nove fluxos de resíduos sólidos urbanos. Posteriormente, é aprovado o Plano 

Estratégico de Gestão de Resíduos Industriais (PESGRI), através do DL n.º 516/99, de 2 de dezembro, 

definindo os princípios estratégicos de gestão de resíduos. No PESGRI os RCD apresentam-se como 

resíduos industriais e elaboram-se as principais metas para a sua gestão (Pereira e Vieira, 2013). 

Através do DL n.º 3/2004, de 03 de janeiro, define-se o regime jurídico do licenciamento da instalação 

e da exploração dos centros integrados de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos. 

Ainda em 2004 é aprovada a Lista Europeia de Resíduos, através da Portaria n.º 209/2004, de 3 de 

março, constituída por 20 classes de resíduos, estando os RCD representados na classe 17 (Monteiro, 

2012). Contudo, a partir de1 de julho de 2015 passou a aplicar-se diretamente a Decisão 2014/955/UE, 

tendo sido revogada o anexo I da Portaria n.º 209/2004, de 3 de março, sem alterações em relação aos 

RCD. 

Mais tarde, o DL nº 239/97, de 9 de setembro que teve como objetivo introduzir a autorização prévia 

das operações de gestão de resíduos é revogado pelo DL n.º 178/2006, de 5 de setembro, estabelecendo 

o novo regime jurídico no que diz respeito à gestão de resíduos. Este último Decreto-Lei transpõe para 
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a legislação portuguesa a Diretiva n.º 2006/12/CE, de 5 de abril, e apresenta a definição de resíduo de 

construção e demolição pela primeira vez no direito português (Monteiro, 2012). 

Em 2007, o Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro, 

refere pela primeira vez o regime jurídico aplicável à gestão dos RCD (Vieira e Lopes, 2018c). 

No ano seguinte, com a entrada em vigor do DL n.º 46/2008, relativo ao regime de gestão de RCD, 

começou a haver um maior controle na deposição dos RCD. Como já foi referido, até março de 2008, 

data em que entrou em vigor a legislação específica relativa aos RCD, não havia grande controle quanto 

à deposição e armazenagem dos RCD. A deposição desordenada era, e ainda é, um problema para o 

meio ambiente (Almiro, 2012).  

Através deste decreto, estabeleceu-se a obrigatoriedade da gestão de resíduos resultantes de obras, de-

molições de edifícios e derrocadas, compreendendo a prevenção, operações de recolha, transporte, ar-

mazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação. Este veio também reforçar a responsabili-

dade dos intervenientes no ciclo de vida dos resíduos (Godinho, 2011). Nesse sentido, os RCD devem 

ser recolhidos por empresas devidamente licenciadas e autorizadas, devendo o transporte ser acompa-

nhado de guias próprias para o efeito. As guias referidas devem descrever os resíduos tendo em conta 

os códigos LER apropriados (Almiro, 2012). 

Com a publicação do DL n.º 46/2008, foi ainda estabelecido que a utilização em obra dos materiais 

provenientes de RCD deve ser feita em observância de normas nacionais ou europeias ou, na sua ausên-

cia, de especificações técnicas do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (Freire, 2018). A tudo o 

que não estiver regulado no DL n.º 46/2008, aplica-se o DL n.º 178/2006, relativo ao regime geral de 

gestão de resíduos (Vieira e Lopes, 2018c). 

Entretanto, o DL n.º 183/2009, de 10 de agosto, estabelece o regime jurídico da deposição de resíduos 

em aterro, as características técnicas e os requisitos a observar durante a conceção, licenciamento, cons-

trução, exploração, encerramento e pós-encerramento de aterros (Sá, 2013). 

Em 2010/2011, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) realizou uma pesquisa onde foi remetido um 

inquérito relativo à produção e gestão de RCD aos 308 municípios portugueses. O formulário teve uma 

taxa de resposta de 34%. No que se refere à gestão dos RCD, dos municípios que responderam ao in-

quérito, cerca de 1/3 declarou não dispor de nenhum tipo de solução para a gestão destes resíduos. Outro 

terço dos municípios declarou já efetuar a gestão dos RCD anteriormente à publicação do DL n.º 46/2008 

(APA, 2015), conforme ilustra o gráfico da Fig. 36. 
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Fig. 36 - Distribuição geográfica dos municípios que já geriam RCD anteriormente à publicação do DL n.º 

46/2008 (APA, 2015) 

Por solicitação da Agência Portuguesa do Ambiente, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

(LNEC) elaborou um conjunto de documentos técnicos, que constituem guias para a utilização de agre-

gados reciclados provenientes de RCD, em diversos campos de aplicação, tais como: especificação 

LNEC E471/2009 – Guia para a utilização de agregados reciclados grossos em betões de ligantes hi-

dráulicos; LNEC E472/2009 – Guia para a reciclagem de misturas betuminosas a quente em central; 

LNEC E473/2009 – Guia de para a utilização de agregados reciclados em camadas não ligadas de pavi-

mentos; e LNEC E474/2009 – Guia para a utilização de resíduos de construção e demolição em aterro 

e camada de leito de infraestruturas de transporte (Teixeira, 2013). 

A experiência e a investigação desenvolvidas nos anos seguintes permitiram a elaboração de um segundo 

conjunto de especificações, incluindo: especificação LNEC E483/2016 – Guia para a utilização de agre-

gados reciclados provenientes de misturas betuminosas recuperadas para camadas não ligadas de pavi-

mentos rodoviários; LNEC E484/2016 – Guia para a utilização de materiais provenientes de resíduos 

de construção e demolição em caminhos rurais e florestais; e LNEC E485/2016 – Guia para a utilização 

de materiais provenientes de resíduos de construção e demolição em preenchimento de valas (LNEC, 

2016 e Freire, 2018). Uma preocupação especial em relação à proteção do meio ambiente é evidenciada 

em todas estas especificações ao exigirem a avaliação da libertação de substâncias perigosas, à seme-

lhança do que sucede noutros Estados-Membros europeus (LNEC, 2012). 

Com o DL n.º 73/2011, de 17 de junho, altera-se o regime geral da gestão de resíduos, tendo como 

objetivo clarificar conceitos chave, como as definições de resíduo, prevenção, reutilização, preparação 

para a reutilização, tratamento e reciclagem, bem como a distinção entre os conceitos de valorização e 

eliminação, com base numa diferença efetiva em termos de impacte ambiental, tendo também em conta 

a hierarquia dos resíduos como princípio fundamental da política de ambiente (Monteiro, 2012). 
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Nesta sequência, a Portaria n.º 40/2014, de 17 de fevereiro, estabelece as normas para a correta remoção 

de materiais contendo amianto e para o acondicionamento, transporte e gestão dos respetivos RCD ge-

rados, tendo como principal objetivo a proteção do ambiente e da saúde humana (Vieira e Lopes, 2018c). 

Em 2016 foi publicado o Protocolo para a Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição da UE, com 

o objetivo de reforçar a confiança no processo de gestão dos RCD e na qualidade dos materiais recicla-

dos (Vieira e Lopes, 2018c). 

Em 2017 houve uma mudança que determinou a substituição das guias específicas de acompanhamento 

de RCD impressas em papel pelas Guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR). A im-

plementação do disposto deu-se pela Portaria n.º 145/2017, que define as regras do transporte rodoviário, 

ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional. A Agência Portuguesa do Am-

biente avalia a criação das e-GAR como uma maneira de reduzir o uso de recursos, nomeadamente 

folhas de papel, e de aprimorar os planos de gestão de resíduos com acesso a dados mais precisos (Freire, 

2018). 

No Quadro 10 apresenta-se um resumo das principais legislações elencadas. 

Quadro 10 - Resumo da evolução da legislação portuguesa por ano  

Ano Evolução da legislação 

1997 RCD considerado no PERSU (Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos) 

1999 RCD considerado na PESGRI (Plano Estratégico de Gestão de Resíduos Industriais) 

2004 Publicação da Lista Europeia de Resíduos 

2006 Pela primeira vez no direito português surge a definição de RCD 

2008 Regime de Gestão de RCD é instituído (prevenção e reutilização) 

2011 Alteração do regime geral de gestão de resíduos 

2014 Estabelecimento de normas para a correta remoção dos materiais com amianto 

2017 Criação das e-GAR e definição de regras para transporte dos resíduos 

 

No Quadro 11, expõe-se um resumo dos decretos-lei e portarias mencionadas. 
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Quadro 11 - Resumo dos principais documentos legislativos aprovados em Portugal nos últimos anos (adaptado 
de Mália, 2010) 

Diplomas Descrição geral 

Portaria n.º 15/96, 23 de janeiro de 

1996 

Aprova as operações de gestão de resíduos (revogado 

pela Portaria n.º 209/2004) 

Portaria n.º 335/97, 16 de maio 

de 1997 
Estabelece as regras de transporte de resíduos 

Portaria n.º 818/97, 5 de 

setembro de 1997 

Aprova a Lista Europeia de Resíduos (revogado pela 

Portaria n.º 209/2004) 

Decreto-Lei n.º 239/97, 9 de 

setembro de 1997 

Estabelece as regras gerais de gestão de resíduos 

(revogado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006) 

Portaria n.º 961/98, 10 de 

novembro de 1998 

Legisla a autorização de processos de gestão de 

resíduos industriais, urbanos e de outros tipos 

(revogado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006) 

Portaria n.º 792/98, 22 de 

setembro de 1998 

Aprova a lista de resíduos industriais não perigosos 

(revogado pela Portaria n.º 1408/2006) 

Decreto-Lei n.º 321/99, 11 de 

agosto de 1999 

Regula a instalação e a gestão de aterros de materiais 

não perigosos (revogado pelo Decreto-Lei n.º 152/2002) 

Decreto-Lei n.º 516/99, 2 de 

agosto de 1999 

Aprova o Plano Estratégico para os resíduos industriais 

não perigosos 

Decreto-Lei n.º 152/2002, 23 de 

maio de 2002 

Regula a instalação, utilização, encerramento e 

pósencerramento de aterros (revogado pelo Decreto-Lei 

n.º 183/2009) 

Portaria n.º 209/2004, 3 de 

março de 2004 
Aprova a Lista Europeia de Resíduos 

Decreto-Lei n.º 178/2006, 5 de 

setembro de 2006 
Estabelece as regras gerais de gestão de resíduos 

Portaria n.º 1408/2006, 18 de 

dezembro de 2006 

Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema 

Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos 

Decreto-Lei n.º 46/2008, 12 de 

março de 2008 
Estabelece as regras gerais de gestão de RCD 

Decreto-Lei n.º 183/2009, 10 de 

agosto de 2009 
Regime jurídico da deposição de resíduos em aterro 

Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de 

junho de 2011 

Altera o regime geral da gestão de resíduos, que tem como 

objetivo clarificar conceitos-chave 

Portaria n.º 40/2014, de 17 de 

fevereiro de 2014 

Estabelece as normas para a correta remoção de amianto 

e para o acondicionamento, transporte e gestão dos RCD 

Portaria n.º 145/2017, de 26 de 

abril de 2017 
Define regras de transporte 
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Embora em alguns países as ações no sentido de enfrentar a falta de gestão dos resíduos tenham come-

çado no final da década de 1980, no Brasil, estas só tiveram início no século XXI, conforme se apresenta 

na secção 4.1.3 (Brasileiro e Matos, 2015).  

 

4.1.3 PANORAMA NO BRASIL  

O projeto de Lei 203/1991 foi o documento normativo que iniciou o debate sobre a regulamentação da 

gestão de resíduos no Brasil, com temas como: acondicionamento, recolha, transporte e destino de resí-

duos da saúde. O assunto voltou a ser debatido de forma mais ampla pelo Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) em 1999, porém somente três anos depois foi publicado um documento que 

aborda o mesmo assunto, entretanto específico para o setor da construção civil (Freire, 2018). 

De facto, é só a 5 de julho de 2002 que se iniciam políticas públicas para os resíduos gerados pelo setor 

da construção civil, com a entrada em vigor da Resolução n.º 307 do CONAMA (CONAMA, 2002). A 

legislação sobre os RCD ainda é pouco expressiva se comparada com as vigentes noutros países. No 

entanto, esta representa um marco, pois atribui responsabilidades aos geradores, transportadores e ges-

tores públicos sobre os RCD, e estabelece critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da cons-

trução civil, assim como as ações necessárias para a minimização dos impactos ambientais (Santos, 

2007).    

A resolução define ainda que os geradores devem ter como objetivo principal a não geração de resíduos 

e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e o destino final (CONAMA, 2002 e Freire, 

2018).  

No seu terceiro artigo, a resolução descreve a classificação dos resíduos da seguinte forma (Quadro 12): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudo da Viabilidade da Utilização de Agregados Reciclados de RCD em Estradas Rurais e Florestais 

 

62 

Quadro 12 - Classificação dos RCD de acordo com a Resolução nº 307 do CONAMA em 2002 (Martins, 2017) 

Classes Integrantes Destino 

 

 

A 

 

Componentes 

cerâmicos,        

argamassas, 

betões 

Encaminhar para um triturador de blocos previamente instalado 

no estaleiro, sendo o material final reutilizado em calçadas, bases 

e sub-bases. 

Reutilizar ou reciclar na forma de agregados 

Encaminhar para um aterro de resíduos da construção civil, dis-

pondo de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem. 

 

 

B 

 

Plásticos, papel 

e papelão,      

metais, vidros, 

madeiras e     

outros 

Reutilizar, reciclar ou encaminhar para as áreas de armazena-

mento temporário, permitindo a utilização ou reciclagem futura. 

Armazenar num local predeterminado e enviar para a empresa 

habilitada ao seu recolhimento, por meio do transporte de materi-

ais e equipamentos. 

Enviar à empresa compradora. 

 

C 

 

Gesso e outros 

Armazenar, transportar e escolher o destino final em conformi-

dade com as normas técnicas específicas. 

Armazenar em depósito até o destino final. 

 

 

D 

Tintas,           

solventes, óleos 

e outros             

resíduos         

contaminados 

Armazenar, transportar, reutilizar e escolher o destino final em 

conformidade com as normas técnicas específicas. 

As sobras podem ser reutilizadas para pintura de tapumes e ou-

tras utilizações dentro do estaleiro, e o destino final deve ser da 

responsabilidade da empresa habilitada. 

Para além disso, o Brasil já possui regulamentação específica para áreas de transbordo, triagem, aterro 

e reciclagem de RCD e para a utilização de agregados reciclados em pavimentação e na produção de 

betão sem função estrutural, que se traduz em cinco normas, conforme se descreve no Quadro 13. 

Quadro 13 - Normas Brasileiras relacionadas aos RCD 

Norma  Definição 

NBR 15112 
Resíduos da construção civil e resíduos volumosos – Áreas de transbordo e 

triagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação 

NBR 15113 
Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros – Diretrizes 

para projeto, implantação e operação 

NBR 15114 
Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Área de reciclagem – 

Diretrizes para projeto, implantação e operação  

NBR 15115 
Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – Execução de 

camadas de pavimentação – Procedimentos 

NBR 15116 
Agregados reciclados de resíduos da construção civil – Utilização em 

pavimentação e preparo de betão sem função estrutural - Requisitos 
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Importa referir que um fator de suma importância é o contacto e conhecimento das normas disponíveis. 

A ausência, inadequação ou escassez de conhecimento gera ações que, em geral, estão em desconformi-

dade com as leis, por isso cabe ao poder público repassar informações e ao mesmo tempo exigir o seu 

devido cumprimento (Rocha, 2018).  

Rocha (2018) fez uma pesquisa em dois estados brasileiros sobre o conhecimento das empresas quanto 

à legislação referente aos RCD, sobre o conhecimento da resolução do CONAMA e das suas iniciativas. 

O estudo evidenciou uma contrariedade nas respostas, pois 70% garantiu ter grande ou moderado co-

nhecimento acerca da legislação, porém somente 10% descreveu com propriedade as ações para o cum-

primento do CONAMA 307/2002, evidenciando assim a necessidade de maior conhecimento (Fig. 37) 

(Rocha, 2018). 

 

Fig. 37 - Pesquisa quanto ao conhecimento da legislação dos RCD em dois estados brasileiros (Rocha, 2018) 

O uso de materiais provenientes de RCD exige conhecimento das propriedades e dos requisitos mínimos 

para a sua aplicação e valorização. A secção 4.2, apresenta algumas considerações acerca das proprie-

dades e valorização dos agregados reciclados de RCD, a fim de garantir o desempenho e a durabilidade 

adequados ao longo do seu ciclo de vida. 

 

4.2 VALORIZAÇÃO DOS AGREGADOS DE RCD 

Nos últimos anos, as preocupações de sustentabilidade ambiental associadas à exploração dos recursos 

naturais, juntamente com a necessidade de gerir grandes volumes de resíduos têm impulsionado o de-

senvolvimento e a implementação de estratégias de reciclagem e valorização de resíduos no setor da 

construção (Pereira et al., 2019). 
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A utilização de agregados reciclados de RCD tem vindo a ser a ser investigada tendo em vista as mais 

variadas aplicações, afinal a sua valorização contribui para a redução dos custos em obra e mitigação 

dos impactos ambientais, tais como: emissão de poluentes, consumo de energia e conservação das ma-

térias-primas naturais (Jochem, 2012).  

Porém, um dos grandes desafios da utilização destes agregados é a ausência de parâmetros que contro-

lem a variabilidade causada pela sua constante heterogeneidade. Estes resíduos podem compor-se de 

diferentes materiais, em teores variados e, por vezes, com a presença de contaminantes. Por isso, um 

grande desafio é conseguir verificar a qualidade e o desempenho desta matéria-prima (Jochem, 2012). 

Nesta secção serão abordados os processos de produção e tratamento dos resíduos de construção e de-

molição, bem como dados de estudos referentes às particularidades e propriedades destes agregados, 

como a granulometria, forma, textura, absorção de água, massa volúmica/específica e impurezas. 

 

4.2.1 PROCESSOS DE PRODUÇÃO DOS AGREGADOS RECICLADOS DE RCD E TRATAMENTO 

O processo de produção dos agregados provenientes de obras de construção e demolição depende basi-

camente da viabilidade técnica e económica. Como já mencionado, estes resíduos são compostos de 

diferentes materiais e, portanto, torna-se indispensável a implementação de um processo que seja capaz 

de realizar a separação da fração reciclável (Ângulo, 2000).  

Atualmente a quantidade de material inerte com potencial para reciclagem que chega às unidades de 

valorização é muito diminuta, sendo ainda importante referir que a diversidade de misturas de resíduos 

inertes encaminhados para os centros de triagem é elevada, o que dificulta a sua separação por “catego-

rias” (Ferreira, 2015). 

A gestão de RCD em obra exige tanto um planeamento cuidadoso de separação e de armazenamento 

como um planeamento económico rigoroso, de forma a otimizar o tempo consumido e os custos envol-

vidos nas tarefas de tratamento e recolha dos resíduos (Lourenço, 2007).  

A Fig. 38 ilustra os diferentes processos envolvidos na produção de agregados reciclados de RCD, que 

serão descritos na sequência, incluindo as etapas desde o processamento dos RCD em obra até ao destino 

final.  

 
Fig. 38 – Esquema do processamento dos RCD (adaptado de Carneiro, 2019). 
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4.2.1.1 SEPARAÇÃO E RECOLHA DOS RCD  

A separação de resíduos depende, em primeiro lugar, das possibilidades de encaminhamento dos resí-

duos, pelo que o plano de recolha de resíduos e o correspondente plano económico implicam uma análise 

de mercado para identificar os operadores de resíduos que existem, quais os resíduos que aceitam e em 

que condições, bem como o tipo de serviço que prestam e o preço que praticam (Castro, 2010). 

O detentor e o produtor dos RCD serão responsáveis pela sua triagem no local de produção, pela sua 

reutilização, sempre que possível, pela recolha seletiva e transporte para unidades licenciadas para va-

lorização e/ou eliminação dos RCD (Ferreira, 2010). 

Quando é feita a triagem dos resíduos, estes podem ser posteriormente recuperados, reciclados e usados 

noutras situações. Assim, proporciona-se uma valorização, não desperdiçando grandes quantidades de 

materiais, o que mais tarde se refletirá de forma benéfica a nível financeiro (Ferreira, 2012).  

Já no caso de uma triagem inadequada ou inexistente (Fig. 39) aumentam significativamente os custos 

de processamento face ao custo das matérias-primas naturais e, por outro lado, reduz a qualidade dos 

agregados reciclados que deles se obtêm (Vieira e Lopes, 2018a) 

 
Fig. 39 – (a) RCD no interior de um contentor de uma obra (Vieira e Lopes, 2018a); (b) e (c) Mistura de RCD 

(Costa, 2014) 

Por isso, os resíduos devem ser triados, sempre que possível, por fluxos e fileiras de materiais (Fig. 40). 

De acordo com o artigo 8º do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, os RCD deverão ser obrigatori-

amente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para reciclagem ou outras formas 

de valorização (Vieira e Lopes, 2018a). 
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Fig. 40 - (a) Armazenamento de RCD (Barandas, 2009); (b) Fileira de RCD de solos e rochas (Rodrigues, 2012); 

(c) Fileira de RCD de betão armado (Rodrigues, 2012) 

Nesse sentido, torna-se necessário o estabelecimento de um espaço mínimo para armazenagem dos re-

síduos em obra e para a correta execução da triagem mediante a natureza dos resíduos. Contudo, os 

intervenientes devem ter em conta que os RCD deverão ser mantidos o mínimo de tempo possível no 

local onde está a ser executada a obra, sendo que os resíduos considerados perigosos não deverão ter 

um período de exposição superior a três meses (Ferreira, 2012). 

Os RCD devem ser acondicionados em recipientes estrategicamente distribuídos no estaleiro. Após atin-

girem os volumes máximos, devem seguir para o depósito final, de onde sairão para a reutilização, 

reciclagem ou deposição definitiva em aterro. Os dispositivos de armazenamento mais utilizados para 

tal função são os “big-bags”, as cubas, os contentores, etc. (Rocha, 2018), conforme ilustrado nas Fig. 

41 e Fig. 42. 

 
Fig. 41 - Formas de armazenamento de resíduos em obra (adaptado de Godinho, 2011) 
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                                                    (a)                                                               (b)    

       
                           (c)                                                       (d)                                                           (e) 

Fig. 42 – (a) Recolha seletiva através de “big-bags” (Angulo, 2005); (b) Contentor com resíduos de betão e tijolo 

(Godinho, 2011); (c) Acondicionamento temporário de madeira em contentor (Ferreira, 2010); (d) Resíduos de 

lâmpada fluorescente (Godinho, 2011); (e) Acondicionamento em contentor fechado (Ferreira, 2010) 

Sempre que possível, o produtor dos resíduos deverá proceder à sua separação, a partir do momento em 

que os produzir. Porém, como nem sempre é viável separá-los no próprio local da obra, até porque 

muitas vezes uma grande parte dos resíduos necessita de passar por um processo mais complexo de 

separação, o produtor deverá reencaminhar os resíduos para uma estação de triagem, local onde estes 

serão sujeitos a uma criteriosa seleção (Castro, 2010). 

 

4.2.1.2 TRANSPORTE DOS RESÍDUOS 

Os resíduos são recolhidos e transportados por operadores licenciados, autorizados a transportar resíduos 

(Godinho, 2011). Quando o veículo chega às instalações do operador de gestão de resíduos é pesado e 

a carga é inspecionada por um técnico para validar a informação prestada sobre o seu conteúdo (Fig. 

43).  

 

Fig. 43 - Chegada dos RCD em operador licenciado (Vieira e Lopes, 2018b) 
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Como anteriormente mencionado, o produtor ou detentor de resíduos é responsável pelo seu encami-

nhamento para empresas especializadas e licenciadas para o efeito ou para operadores de resíduos (de 

acordo com a legislação em vigor: Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril). Antes de estes serem encami-

nhados, são objeto de triagem no estaleiro de obra. Caso não seja possível efetuar a triagem no local da 

obra, os resíduos são transportados para um gestor licenciado que fica responsável pela sua triagem. 

Assim, o transporte de RCD pode ocorrer após a triagem em obra ou até antes de ocorrer a própria 

triagem (Viegas, 2012), devendo ser feito em veículos ou contentores fechados ou cobertos (Vieira e 

Lopes, 2018a). 

O transporte dos resíduos ao local adequado envolve alguns custos. Estas despesas estão diretamente 

relacionadas com a distância da obra a estes locais, mas, além disso, existem custos associados à carga 

e descarga do camião. Assim, se não houver espaço no local da obra para armazenamento dos resíduos, 

o custo será maior uma vez que o transporte dos mesmos terá de ser feito com mais frequência, recor-

rendo a viaturas com menor capacidade (Castro, 2010). 

O serviço de transporte do resíduo ao destino final é por vezes realizado por empresas terceirizadas, 

onde os contratos são acertados, os tipos de resíduos transportados são previstos, a frequência e remu-

neração definidos. Essas empresas devem atender às exigências legais e a escolha do veículo é feita 

tendo em consideração o estado físico, o tipo e o grau de perigosidade dos RCD (Rocha, 2018). 

Tal como já referido, atualmente o transporte de RCD requer a emissão de uma Guia Eletrónica de 

Acompanhamento de Resíduos (e-GAR), com exceção para os resíduos provenientes de obras não su-

jeitas a controlo prévio, de acordo com o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, desde que 

não excedam os 3 metros cúbicos (Vieira e Lopes, 2018a). 

   

4.2.1.3 OPERAÇÕES DE TRATAMENTO EM ÓRGÃOS LICENCIADOS 

Embora sejam implementadas metodologias de triagem nas obras, por vezes os RCD são reencaminha-

dos com alguma percentagem de mistura. Estes, após serem rececionados nos parques de armazenagem 

de resíduos dos operadores, são sujeitos a uma segunda triagem (Godinho, 2011). 

A Fig. 44 ilustra a sequência de triagem dos RCD num operador licenciado. Após a descarga dos resí-

duos nas instalações do operador, estes são encaminhados até um crivo para separar eventuais terras e 

afins. Posteriormente, passam por esteiras ou tapetes, até chegarem a uma zona onde se realiza a triagem 

manual de alguns resíduos, tais como plásticos, papéis, ferros e aços. Na sequência, passam para com-

partimentações que quando estão cheias são abertas, permitindo que os resíduos passem novamente para 

uma esteira, sendo então encaminhados para uma prensa, através da qual se fazem fardos por tipo de 

resíduos para posteriormente serem encaminhados para o destino final (Godinho, 2011). 
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Fig. 44 - Sequência da triagem num operador licenciado (adaptado de Godinho, 2011) 

Assim, a triagem realizada pelo operador licenciado envolve dois processos: mecânico e manual. Um 

outro exemplo do processamento de RCD levado a cabo por um operador licenciado (localizado na 

Figueira da Foz) é descrito por Vieira e Lopes (2018b). Após a deposição dos RCD na tremonha de 

alimentação, os resíduos seguem numa passadeira e entram num trommel onde é realizada uma triagem 

inicial e onde são retirados os metais e contaminantes leves. O material sai do trommel dividido em duas 

granulometrias. O material de menor granulometria segue para um sistema de passadeiras e peneiros de 

onde resultam dois agregados reciclados de diferentes granulometrias (um agregado fino e um agregado 

de granulometria intermédia). O restante material é reunido com o agregado mais grosso e segue para a 

cabine de triagem manual, onde pelo menos dois funcionários realizam a separação dos contaminantes, 

como mostra a Fig. 45. Após a triagem, o material limpo é depositado no exterior para ser posteriormente 

britado (Vieira e Lopes, 2018b). 
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Fig. 45 - Triagem manual (Vieira e Lopes, 2018b) 

A localização da central de reciclagem é um aspeto muito importante para o seu sucesso, devendo estar 

o mais próxima possível dos locais de produção e uso dos RCD. O processamento dos RCD pode ser 

feito tanto em centrais fixas, como em centrais móveis. As centrais de reciclagem fixas (Fig. 46a), como 

o próprio nome indica, estão sempre no mesmo local, sendo necessário o transporte até elas do material 

a processar. Além disso, estas centrais ocupam uma grande área. As centrais móveis (Fig. 46b) são 

levadas para o local onde são produzidos os RCD. Como este tipo de central é instalado no local da 

demolição, não existe transporte, sendo esta uma grande vantagem (Estanqueiro, 2012). 

          
(a)                                                                               (b) 

Fig. 46 - (a) Central de reciclagem fixa; (b) central de reciclagem móvel (Estanqueiro, 2012) 

Estas centrais incluem habitualmente quatro operações principais. A primeira etapa consiste na triagem, 

ou seja, eliminação dos componentes indesejáveis, como gesso, plástico, borracha, madeira, papel, metal 

e matéria orgânica. Na operação seguinte, redução primária, o material passa por uma redução das di-

mensões e remoção dos materiais metálicos ainda existentes. Posteriormente, na britagem, procede-se à 

redução progressiva das dimensões dos resíduos e, por fim, é realizada a peneiração, para obtenção de 

diferentes granulometrias, dependentes da aplicação prevista (Santos e Brito, 2018). 

Importa salientar que é da responsabilidade da empresa de reciclagem garantir a boa qualidade dos ma-

teriais admitidos e a eliminação de substâncias perigosas durante o tratamento. Afinal, a gestão de qua-

lidade começa na admissão dos resíduos inertes para reciclagem nas instalações de britagem aplicando 

protocolos rigorosos (Vieira e Lopes, 2018c).  
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Portanto, através de um adequado processamento dos resíduos de construção e demolição, é possível 

dar um novo destino ao material produzido. Entretanto, o reaproveitamento de materiais e elementos 

construtivos depende das características e das propriedades que estes possuem aquando da execução do 

projeto de reabilitação ou demolição (Ferreira, 2010). Por isso, na secção 4.2.2 apresentam-se algumas 

particularidades dos agregados reciclados de RCD.  

 

4.2.2 PARTICULARIDADES DOS AGREGADOS RECICLADOS DE RCD 

Os materiais que resultam em maiores quantidades de uma demolição seletiva consistem essencialmente 

nos inertes, como o betão e os materiais cerâmicos, uma vez que incorporam o corpo estrutural do edi-

fício e representam a maior fração de resíduos presentes (Silva, 2010). 

Os resíduos de construção e demolição geralmente consistem em agregados naturalmente grosseiros e 

com argamassa aderida (Fig. 47). A sua qualidade e as propriedades dependem principalmente dos mé-

todos de reciclagem adotados e da relação água/cimento do betão original do qual eles foram obtidos. 

Alguns investigadores relatam em seus estudos que cerca de 20% de pasta de cimento é encontrada 

ligado à superfície do agregado para um tamanho de partícula de 20 a 30 mm (Behera et al., 2014). 

       

Fig. 47 - RCD com argamassa aderida (APA, 2015) 

Por isso, os agregados reciclados de RCD apresentam maior porosidade que os agregados naturais de 

rochas britadas. A porosidade influencia a resistência mecânica, as propriedades físicas, a absorção de 

água e a massa volúmica aparente dos betões e argamassas. Esta maior porosidade do RCD deve-se às 

parcelas de betão, argamassa, material cerâmico e rocha na sua composição (Jochem, 2012). 

A utilização de agregados reciclados é alvo de algumas limitações, principalmente no que diz respeito 

à sua proporção no conjunto dos agregados (Silva, 2010). Estes apresentam uma grande variabilidade 

nas suas propriedades, provocada não exclusiva, mas principalmente por uma grande dispersão na com-

posição. Por isso, as dificuldades da utilização dos agregados reciclados devem-se à maior porosidade, 

textura mais rugosa, formato geralmente angular e maior quantidade de finos (Jochem, 2012). 

Outra particularidade é a desconfiança da indústria relativamente a esses agregados resultante do con-

ceito erróneo de que os agregados reciclados são de pior qualidade quando comparados com os agrega-

dos naturais, tornando-se uma barreira para o seu emprego generalizado (Vieira e Lopes, 2018d). 
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Além disso, quando os materiais se destinam a ser incorporados permanentemente na construção, devem 

ser submetidos aos ensaios previstos nas normas harmonizadas relativas aos produtos e nos Documentos 

de Avaliação Europeus ao abrigo do regulamento relativo aos produtos de contrução. O regulamento 

relativo aos produtos de construção – Regulamento UE n.º 305/2011 prevê regras harmonizadas para a 

comercialização dos produtos de construção e instrumentos de avaliação do desempenho dos mesmos. 

Os produtos de construção abrangidos pelas normas harmonizadas europeias devem ser acompanhados 

de uma declaração de desempenho e apresentar a marcação CE, que garante a conformidade do produto 

com o desempenho declarado pelo fabricante, criando as condições para livre circulação do produto em 

todo o espaço económico europeu e na Turquia (Vieira e Lopes, 2018c).  

Através da marcação CE, a União Europeia impôs regras e condutas para aumentar a qualidade do pro-

duto (Ferreira, 2015). 

 

4.2.3 PROPRIEDADES DOS AGREGADOS RECICLADOS DE RCD 

Como já referido, uma dificuldade inerente à aplicação de agregados reciclados de RCD é a possível 

variabilidade da sua composição, que apresenta diferentes percentuais em massa de argamassa, betão, 

materiais cerâmicos e outros, como gesso, asfalto e madeira. Mas, além disso, outras propriedades como 

a granulometria, a absorção de água e a massa volúmica podem sofrer grandes variações (Ângulo, 2000).  

Estas propriedades são diferentes das dos agregados convencionais e, consequentemente, determinam 

algumas diferenças nas condições de aplicação dos agregados reciclados, conforme se descreve nas sec-

ções seguintes (Neno, 2010). 

 

4.2.3.1 GRANULOMETRIA 

A granulometria dos agregados reciclados é variável e depende da composição do resíduo de origem, 

da granulometria do resíduo e do equipamento usado no seu processamento (Ângulo, 2000). Pode ser 

dividida em diferentes frações, tal como ilustra a Fig. 48. 

     
(a)      (b) 
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(c) 

Fig. 48 - (a) Granulometria da fração fina dos RCD de 0 – 10 mm; (b) fração intermédia dos RCD de 10 – 30 mm; 

(c) fração grossa sem finos dos RCD de 30 – 80 / + 80 mm (adaptado de www.rcd.pt) 

O controlo da granulometria em agregados reciclados de alvenaria, por exemplo, é por vezes difícil, 

uma vez que estes contêm grandes quantidades de finos, enquanto os agregados provenientes de blocos 

de betão apresentam uma composição granulométrica mais contínua (Fernandes, 2012). 

A composição granulométrica dos agregados é uma característica muito relevante pela sua influência na 

trabalhabilidade, resistência mecânica, absorção de água, permeabilidade, entre outras propriedades (Jo-

chem, 2012).  

 

4.2.3.2 FORMA E TEXTURA 

Os agregados reciclados são em geral mais irregulares, angulares e de textura mais áspera e rugosa que 

os agregados naturais, podendo sofrer variabilidade, dependendo da composição do resíduo e do equi-

pamento usado na sua produção, como mencionado anteriormente (Ângulo, 2000). 

A forma dos grãos diz respeito às características geométricas do agregado, podendo ser arredondada 

para partículas formadas pelo atrito com perda de vértices e arestas, angular para agregados de rochas 

intrusivas britadas que possuem vértices e arestas bem definidos, achatada para partículas cuja espessura 

é relativamente pequena em relação às outras duas dimensões, ou ainda alongada, quando uma das di-

mensões é maior que a outra (Jochem, 2012). 

O agregado reciclado também pode apresentar-se mais lamelar que o agregado natural, o que se torna 

prejudicial, uma vez que grãos com forma lamelar quebram com facilidade, logo, em grande quantidade 

podem prejudicar a resistência em camadas de pavimento, por exemplo (Tenório, 2007). 

      
       (a)                                             (b) 

Fig. 49 - (a) Agregado lamelar; (b) agregado arredondado (adaptado de www.cimentoitambe.com.br) 

http://www.rcd.pt/
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Logo, a forma das partículas dos agregados deverá ser aproximadamente cúbica, não sendo aconselhável 

a utilização de partículas lamelares ou alongadas. Os agregados devem ser de preferência britados e com 

superfície rugosa (Fernandes, 2012).  

No que se refere à textura do agregado, esta pode ser lisa ou áspera, sendo definida através de uma 

avaliação visual (Jochem, 2012). A presença de pasta de cimento na superfície dos agregados do betão 

original provoca uma textura mais rugosa e porosa a estes agregados. Por outro lado, a qualidade do 

betão de origem tem influência na forma destes agregados, pois à medida que aumenta, os agregados 

reciclados tendem a ficar mais angulosos (Kikuchi, et al., 1998). 

Devido a esta camada, que pode representar entre 25 a 65% do volume dos agregados, sendo tanto maior 

quanto maior for a fração granulométrica, estes agregados deverão apresentar propriedades diferentes 

das dos agregados naturais. Algumas das propriedades mais importantes que terão diferentes resultados 

daqueles que são esperados para os agregados pétreos são, nomeadamente, uma maior absorção de água, 

maior porosidade e, consequentemente, menor massa volúmica e maior deformabilidade (Silva, 2010). 

Além disso, a trabalhabilidade, o ângulo de atrito interno, a compacidade e todas as restantes proprieda-

des que dependem da quantidade de água de amassadura são afetadas pela forma dos agregados (Santos 

e Brito, 2018). 

 

4.2.3.3 MASSA VOLÚMICA E ABSORÇÃO DE ÁGUA 

A massa volúmica é uma das propriedades dos agregados reciclados que melhor representa a qualidade 

dos mesmos. Pode medir-se a baridade, massa volúmica seca e massa volúmica das partículas saturadas 

com superfície seca, sendo equivalente a tendência seguida por todas elas (Gonçalves, 2007). 

É amplamente aceite na comunidade científica que a massa volúmica dos agregados reciclados é inferior 

à dos seus homólogos pétreos. Tal deve-se à argamassa que se encontra aderida aos agregados reciclados 

de betão, que possui uma porosidade superior à da rocha (Neno, 2010).  

Quanto à absorção de água, esta é uma das características dos agregados que mais diferencia os recicla-

dos dos naturais. Esta diferença é justificada, além da presença de elementos porosos como argamassas, 

pela existência de partes de alvenarias e outros. A absorção de água é tanto maior quanto mais porosos 

forem os componentes do resíduo. Por isso, agregados de alvenaria apresentam normalmente valores 

mais elevados de absorção de água do que os obtidos a partir da britagem de betão (Quadro 14) (Gon-

çalves, 2007).  

Quadro 14 - Absorção de água de agregado fino de diferentes composições (adaptado de Neno, 2010) 

Material  Absorção de água  

Agregado reciclado composto por materiais cerâmicos 9,6 % 

Agregado reciclado composto por tijolo 17,4 % 

Agregado reciclado composto por resíduos de betão 5,6 % 
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A pasta de cimento endurecida e a cerâmica vermelha são responsáveis pela maior porosidade dos agre-

gados reciclados e, consequentemente, maior absorção de água em relação aos agregados naturais. A 

absorção de água das partículas cimentícias chega a 15%, enquanto a da cerâmica vermelha chega a 

24% (Santos, 2016). 

Os materiais cerâmicos, como telhas e tijolos, apresentam uma absorção de água muito elevada quando 

comparados com britas e até agregados reciclados de natureza cimentícia. Tal facto, evidencia clara-

mente que quanto mais material cerâmico estiver presente na mistura de agregados reciclados, mais 

poroso será o conjunto (Fernandes, 2012). 

Portanto, a absorção de água dos agregados de RCD pode variar em função da natureza do material e da 

faixa granulométrica. Para além disso, a absorção de água varia numa relação diretamente proporcional 

à quantidade de argamassa aderida aos grãos dos agregados reciclados de betão (Fig. 50) (Ângulo, 2000). 

Nos agregados reciclados, a absorção de água ocorre a uma maior velocidade que nos agregados natu-

rais, podendo chegar à saturação em poucos minutos (Jochem, 2012). 

 
Fig. 50 - Relação absorção de água e argamassa aderida (Ângulo, 2000) 

Importa ainda referir que existe uma clara dependência entre a massa volúmica e a capacidade de ab-

sorção de água dos agregados reciclados, provocada em grande parte pela existência de argamassa ade-

rida. Agregados reciclados com grande quantidade de argamassa aderida terão uma baixa massa volú-

mica e uma elevada absorção de água (Fernandes, 2012). 

 

4.2.3.4 IMPUREZAS 

Consideram-se como contaminantes dos agregados reciclados os materiais minerais não inertes ou os 

que prejudiquem a qualidade destes agregados, como: cloretos, sulfatos, matéria orgânica, papel, plás-

tico, tecido, vidro, betume, vegetação, terra e madeira (Jochem, 2012). 
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Fig. 51 - RCD com impurezas (Agrela et al., 2012) 

Além destes, materiais argilosos, gesso, refratários ou substâncias como álcalis e areias industriais qui-

micamente contaminadas são também considerados impurezas e podem levar a consequências indese-

jáveis quando incorporados nos agregados reciclados para produção de novos materiais (Santos, 2007). 

Portanto, os agregados devem apresentar-se limpos, não possuindo impurezas (Fernandes, 2012). 

 

4.2.4 VANTAGENS DA VALORIZAÇÃO  

A valorização dos RCD produz muitas vantagens, com especial destaque para as ambientais, nomeada-

mente: redução das necessidades de depósito em aterro e incineração, redução dos níveis de poluição, 

redução da extração de recursos naturais, conservação da energia incorporada nos materiais, não des-

perdiçando mais energia para o fabrico e transporte de novos materiais e diminuição das emissões de 

gases com efeito de estufa (Lopes, 2013). 

A introdução de agregados reciclados no fabrico do betão pronto, por exemplo, tem grandes vantagens 

ambientais em relação à introdução de agregados naturais. A reciclagem dos agregados deve ser efetu-

ada, para que seja atingida a sustentabilidade na construção e para que os impactos ambientais sejam 

substancialmente reduzidos ao longo dos próximos anos (Estanqueiro, 2012). 

A nível económico, a minimização de resíduos permite reduzir os custos de eliminação e pode contribuir 

como uma poderosa ferramenta de marketing (Lopes, 2013). Além disso, através da separação dos ma-

teriais é possível valorizar resíduos como o inox, ferro, cobre, etc. O valor a pagar pela deposição em 

aterro da alvenaria e do betão são também reduzidos, uma vez que se consideram resíduos inertes. Na 

demolição indiferenciada os resíduos podem ser considerados contaminados já que podem estar mistu-

rados com fibrocimento e gesso, fazendo com que a deposição dos resíduos em aterro seja muito mais 

dispendiosa (ver Quadro 5) (Castro, 2010). 

O facto dos RCD serem gerados dentro das cidades contribui para a competitividade destes em relação 

aos agregados naturais, os quais possuem as suas jazidas cada vez mais distantes dos grandes centros. 

Estima-se que 2/3 dos custos dos agregados naturais são relativos às despesas com transporte (Santos, 

2007). Por isso, novas oportunidades para utilizar resíduos de construção e demolição como recursos 
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materiais alternativos na indústria da construção irão atenuar não só os problemas ambientais, mas tam-

bém os económicos. 

Os metais são os materiais utilizados na construção civil cuja recuperação é mais facilitada, uma vez 

que a sua reciclagem consiste na reintegração no seu ciclo de produção sem se dar uma alteração signi-

ficativa das suas propriedades e características. Os ornamentos de pedra utilizados nos edifícios antigos 

podem ser limpos e reutilizados em novas construções. Os agregados resultantes de britagem de alve-

naria de pedra podem ser utilizados em variadas aplicações, como o restauro e conservação de fachadas 

de edifícios antigos, como material de enchimento depois de britado e crivado, sub-bases de pavimentos 

e agregados para betão novo (Silva, 2010). 

No caso do vidro, além da possibilidade de reciclagem para fabrico de novo vidro, este pode ainda ser 

reaproveitado para outros fins, como na preparação de agregados para betão, na preparação de pavimen-

tação de estradas com “asfalto cristalino”, ou ainda no fabrico de isolamento de fibras de vidro, azulejos 

e ladrilhos. Na preparação de agregados para betão é possível utilizar resíduos de vidro devido às suas 

características inertes. No entanto, deve ter-se em conta que a presença destes nos agregados poderá 

diminuir a resistência mecânica do produto final (Lourenço, 2007). 

O Quadro 15 apresenta alguns exemplos de valorização de RCD provenientes de diferentes materiais.  

Quadro 15 - Potencial de valorização dos RCD (adaptado de Barandas, 2009) 

Material Utilização 

Betão Sub-base de pavimentos ou como agregado para fabrico de novo betão 

Alvenaria de pe-

dra 

Restauro e conservação de fachadas de edifícios antigos ou material 

de enchimento nos casos em que a alvenaria foi suficientemente 

escolhida e crivada 

Tijolo e azulejo 

Material de enchimento (estradas, caminhos rurais, valas), agregado 

para betão, agregado para tijolo de silicato de cálcio, revestimento 

de campo de ténis ou agregado para fabrico de peças pré-

fabricadas em betão 

Azulejos Ornamento ou como material de enchimento (quando triturados) 

Asfalto Reciclagem 

Agregado (areia, 

rocha e etc.) 

Sub-base de estradas, obras de saneamento básico, material de 

enchimento ou recuperação paisagística de antigos arenitos, 

pedreiras e saibreiras 

Madeira Reciclagem ou reutilização 

Vidro 
Construção de estradas (asfalto cristalino) ou substituto dos 

agregados na composição do betão 

Papel / cartão Reciclagem (isolamentos com celulose) 

Plástico Reciclagem 

Metais Reciclagem 
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A Fig. 52 apresenta alguns exemplos de resíduos de construção e demolição obtidos em diferentes obras 

para reaproveitamento. 

        
                                                    (a)                                                                       (b)                                                    

           

                                                      (c)                                                                     (d) 

            

                                                      (e)                                                                     (f) 

              

                                                      (g)                                                                     (h) 

Fig. 52 - (a) Resíduo de madeira em obra (Ferreira, 2010); (b) Aço e outros metais (Lourenço, 2007); (c) Resíduo 

de plástico de construção e demolição (Rodrigues, 2006); (d) RCD de material cerâmico (Adaptado de Ferreira, 

2010); (e) Resíduo de betão; (f) Resíduo de asfalto (Adaptado de Herrador et al., 2012); (g) Resíduo de betão 

reciclado (Algarvio, 2009); (h) RCD cerâmicos britados (Algarvio, 2009) 
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5  
            PROGRESSO EM ESTUDOS   

 

 

O setor da construção, ao longo dos anos, foi tomando consciência de que as suas atividades são nocivas 

para o meio ambiente e, recentemente, começaram a realizar-se estudos de modo a que as atividades do 

setor se tornem mais sustentáveis (Silva, 2010). Embora ainda exista um certo preconceito quanto ao 

uso de materiais reciclados, devido à grande evolução tecnológica que se verificou nas últimas décadas, 

bem como ao aumento da preocupação com a proteção ambiental, os intervenientes do setor da constru-

ção começaram a procurar criar alternativas e desenvolver técnicas construtivas usando materiais e com-

ponentes recicláveis de RCD (Ferreira, 2012). Neste capítulo serão apresentados alguns progressos em 

estudos envolvendo a utilização deste material, com destaque para o emprego em estradas rurais e flo-

restais. 

 

5.1 ESTUDOS ANTERIORES          

Nos últimos anos foram estudados diferentes tipos de RCD, em substituição parcial ou total de materiais 

tradicionais, em várias aplicações de engenharia civil e geotécnica (Arulrajah et al., 2013), o que de-

monstra o interesse do setor da construção no aumento da utilização de materiais alternativos e agrega-

dos reciclados em numerosos trabalhos (Bassani et al., 2019). 

Muitas vezes a reciclagem pode reduzir o consumo de energia na produção de materiais, como por 

exemplo, a reciclagem de sucata de aço que permite a produção de novo aço consumindo aproximada-

mente 70% da energia gasta na produção de aço recorrendo a matéria-prima. Já a utilização de sucata 

de vidro como matéria-prima para a produção de vidro reduz 5% o consumo de energia. A substituição 

de clínquer Portland em 50% por escória de alto forno permite uma redução de cerca de 40% no consumo 

de energia (Martins, 2017), o que evidencia a importância desta temática. 

Nesta secção apresentar-se-á o progresso obtido em diversos estudos levados a cabo por investigadores 

de todo o mundo em relação à aplicação de RCD reciclados nos mais diversos ramos do setor constru-

tivo, de forma a promover o seu retorno à cadeia da construção, como matéria-prima para o betão, arga-

massa, obras geotécnicas e de infraestrutura de transporte.  
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5.1.1 AVANÇOS REALIZADOS  

O uso bem-sucedido de resíduos reciclados transforma-os em recursos valiosos, uma vez que reduzem 

significativamente as emissões globais de carbono das indústrias de construção, bem como a demanda 

por materiais naturais de pedreiras (Arulrajah et al., 2017).  

O uso de agregado reciclado de RCD em trabalhos de construção tem aumentado nos últimos anos, o 

que pode vir a torná-lo economicamente viável, juntamente com a redução de grandes quantidades de 

resíduos (Agrela et al., 2012; Behera et al., 2014). 

Grande parte dos RCD pode ter um destino que os valorize de forma sustentável (Fig. 53). Esta valori-

zação pode dar-se desde a reciclagem direta, como é o caso do vidro, dos plásticos e de metais, até ao 

fabrico de agregados produzidos a partir de materiais cerâmicos, alvenaria de pedra e de tijolo, betão e 

argamassas, entre outros destinos. Os agregados reciclados podem, por sua vez, ser usados no fabrico 

de novas argamassas, pavimentos rodoviários, sistemas de drenagem e betões (Gonçalves, 2007). 

A necessidade de gerir os resíduos de construção e demolição (RCD) tem levado a ações ecologicamente 

corretas que promovem a reutilização, reciclagem e outras formas de valorização. A principal prioridade 

é fomentar trabalhos de construção sustentável, que têm a vantagem de evitar o depósito de grandes 

quantidades de resíduos de construção em aterros e reduzir o uso de material de empréstimo em projetos 

de construção. Neste sentido, a reutilização de materiais derivados de RCD reduz significativamente o 

impacto das obras de construção no ambiente (Herrador et al., 2012). 

 

Fig. 53 - Sustentabilidade na valorização dos agregados de RCD (adaptado de construir.pt) 

Como exemplo, em países como a Austrália, anualmente são armazenados cerca de 8,7 milhões de to-

neladas de demolição de betão, 1,3 milhões de toneladas de tijolos de demolição, 3,3 milhões de tone-

ladas de escavação em material rochoso, 1,0 milhões de toneladas de resíduos de vidro e 1,2 milhões de 

toneladas de asfaltos recuperados, sendo a tendência crescente de quantidades armazenadas. A mesma 

tendência observa-se um pouco por todo o mundo, quer em países desenvolvidos, quer em desenvolvi-

mento (Arulrajah et al., 2013). 



  Estudo da Viabilidade da Utilização de Agregados Reciclados de RCD em Estradas Rurais e Florestais 

 

81 

Nesse sentido, se a sociedade pretende avançar para um crescimento sustentável e com isso preservar o 

meio ambiente, então a reciclagem, reutilização e redução do consumo dos recursos naturais são essen-

ciais para alcançar este objetivo. A adoção destas técnicas, em detrimento da utilização de novos mate-

riais ou deposição dos não reutilizáveis, permite a preservação do ambiente evitando que as áreas desti-

nadas ao depósito legal atinjam o seu limite (Ferreira, 2012). 

Por isso, vários estudos têm vindo a ser realizados com o objetivo de avaliar a viabilidade do uso de 

materiais provenientes de RCD em várias aplicações de engenharia civil, a maioria dos quais com re-

sultados encorajadores, mostrando que os materiais reciclados de resíduos de construção e demolição 

podem exibir propriedades equivalentes ou superiores às de uma pedreira típica de materiais granulares 

para a construção. Uma resenha desses estudos será apresentada em seguida. 

 

5.1.2 RCD EM BETÃO 

De entre os componentes dos resíduos de construção e demolição, destacam-se os escombros de betão 

que compreendem de 40 a 50% do total dos resíduos. Esta questão levou a uma nova abordagem nas 

últimas décadas, que consiste na reutilização de peças de betão triturado para a produção de agregados 

reciclados de betão (Aghililotf et al., 2019). 

Como referem Froté et al., (2017), a incorporação de resíduos de construção e demolição (RCD) como 

agregados em betões requer um bom conhecimento das propriedades dos materiais envolvidos. 

Por isso, têm sido realizados numerosos trabalhos de investigação para avaliar diferentes propriedades 

do betão produzido a partir de agregados reciclados. Estes estudos indicam que os agregados reciclados 

podem ser usados como substituto de agregados naturais para produzir betão, com êxito, atendendo ao 

desempenho exigido para ambas as aplicações estruturais e não estruturais. Nesse sentido, foi estabele-

cido que a sua utilização é comercial e tecnicamente viável (Behera et al., 2014). 

A utilização de agregados reciclados no fabrico de betão é uma forma de se tirar proveito económico 

dos RCD, contudo continua a não ser consensual. A experiência prática mostra que o betão produzido 

com agregados reciclados é tão fácil de misturar, transportar, aplicar e compactar como o betão conven-

cional. Contudo, devido à absorção de água relativamente alta dos agregados reciclados, é recomendado 

que estes estejam o mais perto da condição saturada superfície seca quanto possível (Gonçalves, 2007). 

O betão produzido com agregados reciclados tem, como seria de esperar, características diferentes das 

do betão convencional, diferenças estas muito dependentes do tipo e qualidade dos agregados utilizados. 

Pode então obter-se betão sem funções estruturais, betões estruturais com classes de resistência ditas 

“normais”, mas também se podem obter betões de alta resistência. Existe inclusive uma especificação 

japonesa para a produção de betão de alta resistência com agregados reciclados (Gonçalves, 2007). 

Alguns estudos revelam que betões produzidos com agregados reciclados de RCD apresentam uma 

perda de trabalhabilidade e um aumento do consumo de cimento devido à alta absorção de água desse 

material, além de apresentarem um maior índice de vazios, comparativamente com o betão 
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convencional. Essa característica ocorre em função do aumento da relação água/cimento, redução da 

massa volúmica, permeabilidade e composição dos agregados reciclados (Froté et al., 2017). 

Bazuco (1999) realizou um estudo em que produziu betões contendo agregados grossos reciclados de 

betão. Os resultados evidenciaram um considerável prejuízo na trabalhabilidade e na coesão do betão 

com o aumento do teor de substituição de agregados naturais por reciclados. A textura superficial extre-

mamente rugosa e porosa do agregado reciclado influenciou o comportamento do betão no estado fresco. 

Além disso, foi necessária a utilização de uma maior quantidade de argamassa para os traços com maior 

incorporação de agregados reciclados. Os agregados reciclados foram obtidos de um betão de baixa 

resistência, por isso também apresentavam baixa resistência. De um modo geral, os agregados grossos 

reciclados de betão revelaram-se perfeitamente adequados à produção de novos betões, principalmente 

betões não estruturais e de baixa resistência (Bazuco, 1999). 

A norma brasileira (NBR 15.116) limita a utilização de agregados reciclados no fabrico de betão sem 

função estrutural. Autoriza, a substituição parcial ou total de agregados naturais por reciclados da classe 

A (ver Quadro 3), em betão sem função estrutural, tanto da fração grossa como da fração fina. Na Ale-

manha, o guia para betão com agregados reciclados apresenta um conjunto de percentagens de substi-

tuição que variam com a exigência da aplicação. Apesar de serem percentagens reduzidas, as classes de 

resistência autorizadas são as mais utilizadas no dimensionamento de estruturas convencionais, o que 

resulta numa aplicação em grande escala. No Japão, o betão pode ser produzido com total substituição 

de agregados, tanto grossos como finos. No entanto, são estabelecidos requisitos exigentes aos agrega-

dos, o que impõe, indiretamente, que apenas agregados reciclados de betão possam ser reutilizados. Em 

Portugal, o LNEC desenvolveu a especificação E471/2009 que apresenta requisitos a cumprir pelos 

agregados grossos reciclados, assim como regras para a sua aplicação em betão de ligantes hidráulicos 

(Gonçalves, 2007). 

A argamassa aderente aos agregados reciclados provoca várias propriedades indesejáveis ao betão pro-

duzido com estes materiais, tais como uma densidade inferior, maior absorção de água, propriedades 

mecânicas inferiores e menor durabilidade, em comparação com o betão fabricado a partir de agregados 

naturais. Além disso, a qualidade do betão com agregados reciclados depende principalmente da resis-

tência do betão de origem e da quantidade de argamassa aderente (Aghililotf et al., 2019). 

Portanto, em resumo, o uso de agregados reciclados em betão pode conduzir a betões de menor densi-

dade, com pior trabalhabilidade, maior absorção de água e menor resistência à compressão. Porém, esta 

depende da qualidade do agregado usado anteriormente (Vieira e Lopes, 2018d). Não obstante, alguns 

autores concluíram que nos últimos anos tem sido possível produzir betões para fins estruturais e não 

estruturais, equivalentes tanto com agregados naturais como reciclados, o que não era possível há pouco 

mais de uma década (Froté et al., 2017).  

A Fig. 54 ilustra exemplos de aplicação de agregados reciclados de betão, nomeadamente em lajes pré-

moldadas e em passeios.  
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       (a)                                                                                         (b) 

Fig. 54 - (a) Aplicação de agregado reciclado de betão em lajes pré-moldadas (Toffoli, 2016); (b) Aplicação em 
passeio (Silva, 2008)  

 

5.1.3 RCD EM ARGAMASSAS 

As argamassas apresentam-se como uma das soluções mais óbvias para a utilização da fração fina dos 

RCD. Esta, que influencia negativamente as propriedades do betão, poderá ser utilizada na produção de 

argamassas, pois as argamassas com agregados reciclados apresentam características que as tornam ade-

quadas à utilização na construção, mesmo tendo em conta que algumas propriedades são melhores e 

outras piores quando comparadas com as das argamassas convencionais. Estas diferenças existem prin-

cipalmente devido a diferenças na composição, granulometria, absorção de água e outras características 

do agregado (Gonçalves, 2007 e Ferreira, 2010). 

Assim, uma das hipóteses de reaproveitamento com bastante potencial é a utilização de agregados reci-

clados de betão, nomeadamente a sua parcela mais fina, na produção de argamassas de revestimento. 

Contudo, a inserção de agregados finos reciclados de betão na produção de novas argamassas enfrenta 

problemas relacionados com as diferentes características que estes apresentam relativamente ao agre-

gado natural, areia, com consequências no desempenho da argamassa (Neno, 2010).  

Um dos desafios é a ausência de parâmetros que controlem a produção e aplicação dessas argamassas. 

Além disso, a variabilidade das propriedades das argamassas, causada devido à heterogeneidade dos 

agregados reciclados, por serem compostos de materiais de natureza diferente, em teores variados e com 

diferentes distribuições granulométricas, pode também tornar-se um problema (Jochem, 2012).    

Assim sendo, alguns estudos de investigação, como o de Neno (2010), têm procurado averiguar a via-

bilidade da incorporação de agregados finos provenientes da reciclagem de betão em argamassas cimen-

tícias, como substituto da areia. Os melhores resultados foram obtidos para as argamassas com 20 e 

100% de substituição. De um modo geral, a argamassa com inclusão de resíduos de betão apresentou 

um desempenho melhorado face à argamassa de referência, embora, relativamente à susceptibilidade de 

retração, se tenha verificado um desempenho inferior (Neno, 2010). Topçu (2010), na sua investigação, 

verificou que a retração aumenta com a adição de agregado reciclado, o que vai de encontro com o 

estudo de Kikuchi et. al (1998).  
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Em síntese, as argamassas de revestimento produzidas a partir de agregados reciclados de RCD geral-

mente apresentam desempenho semelhante, em termos de resistência à compressão e aderência, ao das 

argamassas produzidas com agregados naturais. Além disso, é possível reduzir o teor de cimento das 

argamassas contendo agregados reciclados finos sem comprometer o seu desempenho (Vieira e Lopes, 

2018d). 

A Fig. 55 exemplifica a aplicação de RCD em argamassa, estudo realizado por Aguiar (2004). 

     
                                                       (a)                                                                      (b) 

Fig. 55 - (a) Argamassa de assentamento com agregado reciclado (Aguiar, 2004); (b) Argamassa de revesti-

mento com agregado reciclado (Aguiar, 2004) 

 

5.1.4 RCD EM OBRAS GEOTÉCNICAS 

A reciclagem de resíduos em obras geotécnicas realizadas em ambiente urbano pode revelar-se um im-

portante mercado para os resíduos que satisfaçam os requisitos previstos pelas especificações aplicáveis 

em matéria de proteção da saúde pública, de proteção ambiental e de engenharia, e cujo desempenho 

em obra seja pelo menos equiparável ao resultante da aplicação dos materiais tradicionais (Pereira e 

Vieira, 2013). 

Encontram-se na literatura diferentes propostas para o uso de RCD em obras geotécnicas, como por 

exemplo, a aplicação em camadas drenantes de aterros de resíduos. Affonso (2005) obteve resultados 

tecnicamente adequados para a utilização dos materiais reciclados em sistemas de drenagem, apesar da 

heterogeneidade dos RCD. Além disso, tem sido investigada a sua aplicação em sistemas de cobertura 

de aterros de resíduos (Barros, 2005) e em estruturas de solo reforçado (Santos, 2007). Outras aplicações 

possíveis incluem o uso de RCD em estacas de compactação para a melhoria de solos (Araújo Jr, 2010), 

o reforço de RCD com fibras sintéticas para aplicações geotécnicas (Macedo e Lafayette, 2010), ou 

ainda o uso de resíduos provenientes da reciclagem de pavimentos em estruturas de solo reforçado 

(Montepara e Giuliani, 2005). 

De entre as principais aplicações dos RCD em obras geotécnicas, destacam-se as aplicações em obras 

de aterro (p. ex.: aterros estruturais), camada de leito de rodovias, sistemas de drenagem (p. ex.: rodovias 

e aterros de resíduos), barreiras de confinamento basal e de cobertura final de aterros de resíduos, entre 

outras (Roque, 2010). 
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A Fig. 56 apresenta dois exemplos de aplicação de RCD em obras geotécnicas, nomeadamente na cons-

trução de modelos experimentais de estruturas reforçadas com geossintéticos. 

        

                                                   (a)                                                                       (b) 

Fig. 56 - (a) Construção de aterro com a colocação manual de material reciclado de RCD sobre os geossintéticos 

(Vieira, 2020); (b) Muro de solo reforçado com geossintéticos construído com RCD (Santos, 2011) 

Vieira (2016) discute a viabilidade da aplicação de RCD em obras geotécnicas e refere que, embora os 

estudos realizados em Portugal e por todo o mundo revelem existir viabilidade sob o ponto de vista 

técnico, sendo no entanto necessário continuar a trabalhar no sentido da melhoria da qualidade destes 

materiais, em Portugal ainda não existe um verdadeiro mercado de oferta e procura de RCD reciclados. 

A condutividade hidráulica dos RCD é, por exemplo, uma propriedade essencial na avaliação da viabi-

lidade da sua utilização na construção de estruturas de drenagem de obras geotécnicas, como aterros de 

resíduos, barragens de terra ou muros de suporte. Os estudos publicados sobre o comportamento hidráu-

lico dos RCD são, porém, escassos, o que se justifica pelo facto da utilização dos agregados reciclados 

ainda ser relativamente recente, contrariamente à dos agregados naturais, cujo comportamento em várias 

obras de engenharia civil se encontra extensamente estudado e documentado. Porém, quer em termos 

de comportamento hidráulico, quer de durabilidade, os agregados reciclados são adequados para a cons-

trução de estruturas de drenagem de obras geotécnicas (Roque et al, 2015). 

 

5.1.5 RCD EM INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE  

A heterogeneidade das propriedades dos agregados reciclados de RCD é responsável pela limitação da 

sua aplicação em algumas situações, como betões estruturais, blocos e argamassas. Por outro lado, estes 

podem ser aplicados com sucesso noutras situações de menor exigência de qualidade, como na pavi-

mentação. Por isso, conhecer a composição e outras propriedades destes agregados é o primeiro passo 

para se poder avaliar o desempenho do produto produzido a partir destes resíduos (Ângulo, 2000).   

A reciclagem de pavimentos é também uma técnica que utiliza RCD como materiais de construção, em 

que os materiais considerados são os que se encontram nas diferentes camadas do pavimento a reciclar. 

Note-se que os materiais são reutilizados com mais vantagem em camadas cujos requisitos técnicos 

sejam semelhantes aos da camada de origem. Não será geralmente adequado, por exemplo, aplicar em 

camadas de desgaste materiais provenientes de uma camada de base ou de sub-base (Fernandes, 2012). 
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A construção rodoviária, incluindo os parques de estacionamento, constitui o mercado com maior po-

tencial para o consumo de materiais inertes reciclados na União Europeia. O referido potencial refere-

se não só à construção de estradas novas, mas também ao processo de reparação de pavimentos rodovi-

ários, onde a prática da reciclagem está bastante difundida, representando importantes benefícios ambi-

entais (Silva, 2010). 

Do ponto de vista técnico, inúmeros trabalhos têm comprovado que o agregado reciclado possui desem-

penho adequado para a utilização em camadas de pavimentos. Herrador et al. (2012) observaram a partir 

de um estudo experimental de campo que a capacidade de suporte obtida com o uso do RCD apresentou-

se similar à observada para uma estrutura com agregados convencionais. Tais estudos, entre outros, 

comprovam o desempenho que este material alternativo apresenta (Almeida, 2018). Aghililotf et. al., 

(2019), avaliaram seis tipos de agregados naturais e três tipos de agregados reciclados de betão. Os 

resultados foram considerados aceitáveis para emprego em pavimento rodoviário, com exceção da ca-

mada de superfície. Agrela et. al., (2012), testaram agregados reciclados tratados com cimento na cons-

trução de camadas de sub-base de estradas e concluiu ser uma boa alternativa em relação aos materiais 

naturais. Esfahani (2018) realizou um estudo para verificar a viabilidade da utilização de agregado reci-

clado de construção e demolição em camadas de base e sub-base de pavimento, os resultados evidenci-

aram os RCD como um material alternativo apenas em camadas de sub-base de pavimentos.  

Portanto, uma das formas de aproveitamento dos resíduos de construção e demolição (RCD) consiste na 

substituição, em pavimentação de vias urbanas, das camadas de materiais naturais, como brita graduada, 

por RCD devidamente classificado. Bagatini (2011) testou diferentes camadas de RCD, com 45 cm (20 

cm de brita graduada) (Fig. 57a e 57b), 55 cm (10 cm de brita graduada) e 65 cm (sem camada de brita). 

Os resultados obtidos mostraram que a primeira etapa com 45 cm de RCD apresentou valores superiores 

às demais, suportando um tráfego (i.e., número anual de solicitação do eixo padrão) da ordem de 1x106. 

       

           (a)                                                                                            (b) 

Fig. 57 – (a) Ilustração da composição do trecho experimental (Bagatini, 2011); (b) Detalhe da camada de RCD 

(Bagatini, 2011) 

Além do aproveitamento nas camadas de leito (Fig. 58a), base e sub-base de pavimentos, os RCD podem 

ser utilizados no fabrico de blocos para pavimentação de vias (Fig. 58b). 
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              (a)                                                                                     (b) 

Fig. 58 - (a) Utilização de agregados reciclados de uma obra demolida em aterro e leito de pavimento (Vieira e 

Lopes, 2018d); (b) Pavimentação realizada com artefatos produzidos com RCD (Santos, 2007) 

Assim, com o objetivo de contribuir para a construção sustentável e pelo facto de existir cada vez mais 

uma política assente em valores direcionados para o ambiente, existem já documentos que pretendem 

fornecer recomendações e estabelecer requisitos para a utilização de RCD em pavimentos rodoviários. 

É o caso das especificações do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, nomeadamente as especifi-

cações: LNEC E472 (2009), LNEC E473 (2009), e LNEC E474 (2009). Estas especificações referem-

se à reciclagem de misturas betuminosas, utilização de RCD em camadas granulares não ligadas de 

pavimentos rodoviários, e em aterros e camadas de leito, respetivamente (Fernandes, 2012). 

Em geral, os trabalhos realizados no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em colaboração com o 

Instituto Superior Técnico, com diferentes agregados reciclados permitiram concluir que misturas betu-

minosas fresadas com agregado natural e agregado reciclado misto apresentaram os melhores desempe-

nhos. O desempenho ambiental dos materiais reciclados deve ser avaliado através de ensaios de lixivi-

ação. A aplicação de RCD em camadas não ligadas de pavimentos é uma alternativa viável (Vieira e 

Lopes, 2018d).   

 

5.2 UTILIZAÇÃO DE RCD EM ESTRADAS RURAIS E FLORESTAIS  

A aplicação de RCD em processos construtivos é uma forma de minimizar os impactos ambientais ge-

rados pela construção civil e a sua utilização é ampla. Em pavimentação, as vantagens de se empregar 

os agregados reciclados nas camadas do pavimento são primeiramente a valorização de um resíduo,  

seguindo-se a possibilidade de utilização em locais com presença de água, por não ser um material 

plástico e redução do custo de execução do pavimento (Oliveira et al., 2018). 

A utilização de RCD na construção de pavimentos, nomeadamente em camadas de base e sub-base, é 

uma das formas mais simples e económicas de aplicação destes materiais reciclados. De facto, por não 

ser exigido o mesmo controle a nível granulométrico que as argamassas e os betões, permite reduções 

importantes no custo da produção dos agregados, pois tendo uma menor necessidade de seleção 
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possibilita a utilização de uma faixa alargada de resíduos de origem mineral (Gonçalves, 2007 e Ferreira, 

2010).  

Os únicos parâmetros de comportamento mecânico cuja determinação é exigida na Especificação LNEC 

E484: 2016 para o emprego de RCD em estradas rurais e florestais consistem na resistência à fragmen-

tação e ao desgaste. Relativamente aos parâmetros geométricos, os critérios impostos dizem respeito à 

dimensão máxima das partículas, ao teor e qualidade dos finos. Em termos de parâmetros químicos, só 

é exigida a determinação do teor de sulfatos solúveis em água e a libertação de substâncias perigosas 

(Silva, 2010). 

Como se pode observar através do esquema estrutural de uma estrada representado pela Fig. 59, a ca-

mada mais superficial designada por camada de desgaste, suporta diretamente as solicitações do tráfego. 

Deve apresentar uma superfície com textura adequada, regular, não derrapante e resistente à ação con-

tínua do tráfego, conferindo condições de segurança e conforto aos utilizadores. (Reis, 2009). As res-

tantes camadas têm uma função essencialmente estrutural, ou seja, devem assegurar a capacidade do 

pavimento para suportar as ações impostas pelo tráfego (Fernandes, 2012).  

 
Fig. 59 – Esquema estrutural da estrada (Keller e Sherar, 2003) 

A pista de rolamento ou camada superficial, podem ser de solo local, agregado, etc. O material da base 

do pavimento pode ser composto por pedra triturada, cascalho, solos com cascalho, rochas decompostas 

e areias. A sub-base, normalmente é formada por um material de menor resistência e durabilidade do 

que o utilizado na base, como cascalho natural sem processar, cascalho/areia ou uma combinação de 

cascalho/areia/argila. O subgreide geralmente está no nível do material local. 

 

5.2.1 ESTRUTURA DAS ESTRADAS RURAIS E FLORESTAIS 

Estradas rurais (Fig.60a) e florestais (Fig. 60b) de terra, ou estradas não pavimentadas, são aquelas que 

geralmente possuem a camada superficial constituída por solo local e são desprovidas de revestimento 

(Farias, 2016). Estrada sem revestimento é aquela que não apresenta qualquer tipo de “proteção”, por-

tanto, geralmente, pode não ocorrer ou tornar-se difícil o tráfego de veículos durante a época chuvosa 

(Moraes, 2014). 
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As estradas não pavimentadas resultaram da evolução, ao longo dos tempos, dos caminhos de terra, e 

foram criadas com o propósito de permitir a ligação entre zonas rurais e urbanas, de modo a proporcionar 

a acessibilidade da população a serviços e bens indispensáveis, bem como troca de produtos (Rodrigues, 

2015). 

       
                                               (a)                                                                                 (b) 

Fig. 60 - (a) Estrada rural (Farias, 2016); (b) Estrada florestal (Moraes, 2014)             

O custo de estradas sem revestimento é menor devido ao seu baixo padrão de construção e nível de 

tráfego. Estas estradas, são geralmente usadas para baixos volumes de tráfego e como estradas de acesso. 

Como este tipo de estradas apresenta um baixo custo de construção, permitem que um determinado local 

se torne acessível e com fluxo de mercadorias, essencialmente agrícolas e florestais, e serviços, promo-

vendo assim o desenvolvimento económico, social e cultural, tanto da área em que se situa a estrada 

como do país (Rodrigues, 2015). 

Em muitos países, entre eles o Brasil, a maior parte da rede viária é composta de estradas não pavimen-

tadas, representando o principal meio de escoamento da produção agrícola (Alves, 2009). A América 

do Sul e a África são os continentes/subcontinentes com maior percentagem de estradas não pavimen-

tadas relativamente ao total de estradas e também os mais homogéneos entre os seus países. Na Europa 

a diferença é muito acentuada, sendo os países de leste os que apresentam maior percentagem de estradas 

não pavimentadas (Rodrigues, 2015).  

Portugal é o país com uma das menores percentagens de estradas não pavimentadas, ainda assim com 

uma percentagem considerada razoável. Países como o Uruguai, o Paraguai e o Brasil possuem elevados 

percentuais relacionados principalmente com o transporte das produções industrial e agrícola (Rodri-

gues, 2015), conforme se apresenta no Quadro 16. 

 

 

 

 



Estudo da Viabilidade da Utilização de Agregados Reciclados de RCD em Estradas Rurais e Florestais 

 

90 

Quadro 16 - Percentagem de estradas não pavimentadas relativas ao total de estradas (km) em alguns países 
(adaptado de Rodrigues, 2015) 

Continente País 
Estradas não 
pavimentadas 

África  

(77%) 

Angola 

Moçambique 

Nigéria 

90% 

79% 

85% 

América Central  

(30%) 

Costa Rica 

Cuba 

Haiti 

Panamá 

74% 

51% 

82% 

58% 

América do Norte  

(39%) 

Canadá 

EUA 

México 

60% 

35% 

64% 

América do Sul 

(84%) 

Argentina 

Brasil 

Paraguai 

Uruguai 

70% 

87% 

85% 

90% 

Europa 

(44%) 

Bélgica 

Estónia 

Finlândia 

Portugal 

Suécia 

22% 

82% 

36% 

14% 

77% 

As estradas podem ser classificadas sob diversos pontos de vista: importância, modo de construção, 

material utilizado, etc. O padrão das estradas florestais é o primeiro parâmetro a ser definido num projeto 

construtivo, visto que influencia os custos de construção, de manutenção e de transporte, especialmente 

por meio das suas geometrias horizontal e vertical, da qualidade da superfície da faixa de rodagem e da 

largura (Oliveira Filho et al., 2005).  

Os pavimentos rodoviários devem, tanto quanto possível, constituir superfícies livres e desempenadas 

para que a circulação de veículos possa ocorrer em condições adequadas de segurança, conforto e eco-

nomia. No caso dos caminhos rurais e florestais, tendo em conta as velocidades de circulação e o tipo e 

a frequência de veículos, as exigências são, normalmente, inferiores às praticadas noutras infraestruturas 

rodoviárias. Assim, a estrutura dos pavimentos nestes caminhos e a respectiva fundação podem ser sim-

plificadas, optando-se muitas vezes por pavimentos não revestidos (LNEC, 2016). 

O pavimento de uma estrada rural ou florestal é um sistema estrutural que proporciona uma boa super-

fície para o tráfego de veículos. Compreende uma camada superficial (camada de desgaste) e uma ca-

mada de base, que recobre o solo de fundação preparado. A camada superficial, que é relativamente 

fina, usada principalmente para nivelamento, proporciona uma barreira contra a penetração de água para 

a camada de base subjacente. A camada de base é principalmente uma camada estrutural, que é colocada 
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com uma espessura designada. Ela dispersa a pressão das rodas dos veículos carregados e, assim, evita 

que as pressões resultantes no solo de fundação excedam a sua capacidade de carga (Fao, 2007). 

Quanto às características técnicas, uma estrada rural ou florestal deve apresentar, acima de tudo, boas 

condições estruturais de capacidade de suporte e boas condições funcionais. A primeira refere-se à ca-

racterística que confere à estrada a capacidade maior ou menor de não se deformar sob as solicitações 

de tráfego, garantida pelo uso de materiais granulares compactados. A segunda diz respeito à prevenção 

de irregularidades da superfície de circulação que interferem negativamente sobre a comodidade e se-

gurança do tráfego, tais como esburacamento, materiais soltos na via e faixa escorregadia, garantida 

pelo uso de materiais compactos, granulares (aderência) e material argiloso (diminuindo a incidência de 

material solto) (Alves, 2009).  

Além disso, é também essencial assegurar um bom sistema de drenagem. A negligência na construção 

deste sistema tem sido a principal causa das patologias nas estradas (Alves, 2009). 

Nas estradas florestais é comum a superfície da faixa de rodagem ser constituída por material granular. 

Normalmente, encontram-se diferentes tipos de solo que constituem a camada de desgaste. O teor em 

água, densidade, composição mineralógica e a forma dos grãos do solo destas camadas influenciarão o 

desempenho dos veículos de transporte. Em estradas florestais é comum encontrar faixas de rodagem 

com solo no seu estado natural (Moraes, 2014). 

Os aspetos mais importantes da constituição de uma estrada não pavimentada e que devem ser alvo de 

grande atenção são: a geometria, os materiais utilizados e os elementos de drenagem (Rodrigues, 2015). 

O dimensionamento de pavimentos com a utilização de agregado reciclado segue as mesmas premissas 

de dimensionamento dos pavimentos tradicionais, que têm em consideração os materiais utilizados e o 

controle na execução. Além disso, o uso do agregado reciclado requer uma averiguação prévia para a 

determinação das propriedades dos diversos materiais constituintes, para o correto dimensionamento, 

bem como um bom controle aquando da execução (Almeida, 2018). 

A secção seguinte aborda os ensaios de controle de qualidade dos agregados reciclados de RCD tendo 

em vista a sua aplicação em estradas rurais e florestais, juntamente com o estudo experimental realizado 

no âmbito deste trabalho. 

 

5.2.2 ENSAIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE E ESTUDO EXPERIMENTAL  

Os agregados são considerados o esqueleto de um pavimento rodoviário, e como tal são fundamentais 

na execução das estradas. Aos agregados corresponde a maior percentagem de material incorporado 

num pavimento, pelo que o desempenho dos agregados irá refletir-se no do pavimento. Assim, importa 

conhecer as suas características relevantes e o seu comportamento mecânico em função da camada do 

pavimento rodoviário que vão ocupar (Fernandes, 2012), tal como se efetuou no presente estudo expe-

rimental utilizando um RCD misto. A Fig. 61 apresenta o aspecto visual do RCD utilizado, não seleci-

onado.  
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Fig. 61 – RCD utilizado no estudo experimental  

Quando se utiliza um material granular na construção de pavimentos rodoviários, é indispensável a de-

terminação de certas características fundamentais, tais como: a resistência, a forma das partículas, a 

limpeza, a granulometria, etc. (Fernandes, 2012). Estas características estão esquematicamente repre-

sentadas na Fig. 62. 

 
Fig. 62 - Características gerais a exigir dos agregados (adaptado de Fernandes, 2012) 

Os materiais provenientes de RCD devem apresentar propriedades físicas e mecânicas que lhes permi-

tam exibir um adequado comportamento face aos mecanismos de degradação que é habitual considerar 

no dimensionamento de camadas traficadas não revestidas, nomeadamente: formação de rodeiras, desa-

gregação das camadas por separação entre a fração fina e as partículas grossas; formação de lamas em 

época de chuvas; evolução granulométrica por quebra de partículas; perda de material por desgaste e 

formação de poeiras à passagem de veículos durante a época seca (LNEC, 2016). 

A Fig. 63 apresenta um esquema das principais características dos agregados, os respectivos ensaios e 

normas associados. Por sua vez, o Quadro 17 apresenta a descrição e o objetivo de cada ensaio. 
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Fig.63 - Característica dos agregados, ensaios e normas associadas 
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Característica 

Granulometria Ensaio de Peneiração   

Ensaio de Sedimentação 
EN 933-1 

Ensaio Norma 

Forma das 

partículas 
Índice de Achatamento 

Índice de Forma          
EN 933-3     

EN 933-4                                       

  

Resistência mecânica 

a fragmentação 

Ensaio de desgaste de Los 

Angeles 
EN 1097-2 

Limpeza do 

Material 

Ensaio Equivalente de Areia                                          
Ensaio do Azul-de-metileno  

 EN 933-8     

EN 933-9  

Constituição Ensaio constituintes EN 933-11 

Teor de sulfatos 

solúvel em água 
Espectrofotometria EN 1744-1 

Compactação  Proctor                              EN 13286-1  

Absorção de água 
Ensaio massa volúmica 

e absorção de água 
  EN 1097-6 

Capacidade de carga EN 13286-47 CBR                           
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Quadro 17 - Descrição e objetivo dos ensaios (adaptado de Fernandes, 2012) 

Ensaio Descrição Objetivo 

Constituintes 

EN 933-11 

Ensaios das propriedades geométricas dos agrega-

dos. Parte 11: Ensaio para classificação dos consti-

tuintes de agregados grossos reciclados 

Seleção dos          

materiais 

Granulometria 

EN 933-1 

Ensaios das propriedades geométricas dos agrega-

dos. Parte 1: Análise granulométrica. Método de 

peneiração 

Obter compaci-

dade elevada 

Índice de                  

Achatamento 

EN 933-3 

Ensaios das propriedades geométricas dos agrega-

dos. Parte 3: Determinação da forma das partícu-

las. Índice de achatamento 

Obter ângulo de 

atrito interno       

elevado,                 

trabalhabilidade 

e resistência 

mecânica 

Índice de Forma 

EN 933-4 

Ensaios das propriedades geométricas dos agrega-

dos. Parte 4: Determinação da forma das partícu-

las. Índice de forma 

Equivalente de 

Areia 

EN 933-8 

Ensaios das propriedades geométricas dos agrega-

dos. Parte 8: Avaliação dos finos. Ensaio do equi-

valente de areia 

 

Material não       

contaminado 

por finos, noci-

vos 

Azul de metileno 

EN 933-9 

Ensaios das propriedades geométricas dos agrega-

dos. Parte 9: Avaliação dos finos. Ensaio do azul 

de metileno 

Los Angeles 

EN 1097-2 

Ensaios das propriedades mecânicas e físicas dos 

agregados. Parte 2: Métodos para a determinação 

da resistência à fragmentação 

Partículas              

resistentes 

Massa Volúmica e 

Absorção de água 

EN 1097-6 

Ensaios das propriedades mecânicas e físicas dos 

agregados. Parte 6: Determinação da massa volú-

mica e da absorção de água 

Densidade das 

partículas 

Espectrofotometria 

EN 1744-1 

Ensaios para a determinação das propriedades 

químicas dos agregados. Parte 1: Análise química 

Partículas não       

alteráveis 

Proctor 

EN 13286-1 

Misturas não ligadas e misturas tratadas com ligan-

tes hidráulicos - Parte 2: Métodos de ensaio para a 

determinação da baridade e do teor de água – 

Compactação Proctor 
Capacidade de 

suporte 

CBR 

EN 13286-47 

Misturas não ligadas e misturas tratadas com ligan-

tes hidráulicos – Parte 47: Método de ensaio para a 

determinação do índice Californiano de capacidade 

de carga, do índice de capacidade de carga imedi-

ato e da expansibilidade linear 

Nas secções seguintes serão detalhados os ensaios realizados com o RCD misto no âmbito desta pesquisa 

e os respetivos resultados obtidos, com exceção dos ensaios de Proctor e CBR que fazem parte da limi-

tação desta pesquisa, devido ao cenário de pandemia que se fez presente no decorrer do estudo.   
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5.2.2.1 ENSAIOS DE PROPRIEDADES GEOMÉTRICAS DOS AGREGADOS 

Os ensaios das propriedades geométricas dos agregados são os ensaios abrangidos pelo código EN 933 

que designa: a análise dos constituintes da amostra, granulometria dos agregados, forma das partículas, 

equivalente de areia e azul de metileno, que serão explicados na sequência.   

A identificação e classificação dos constituintes dos agregados reciclados são realizadas de acordo com 

a norma EN 933-11 (2011). Esta norma especifica o procedimento para a classificação dos agregados 

grossos reciclados mediante a identificação e estimativa das proporções dos materiais constituintes. O 

ensaio consiste na separação manual das partículas de uma amostra de agregado reciclado, de acordo 

com o tipo de material (Fig. 64). A proporção de cada constituinte da amostra de ensaio é determinada 

e expressa em termos de percentagem de massa com exceção das partículas flutuantes que são expressas 

em volume (Freire, 2009). 

 
(a) 

      
           (b)                        (c)                         (d)                          (e)                           (f)                           (g) 

Fig. 64 - Separação manual dos constituintes: (a) Vista geral da execução do ensaio; (b) Rc; (c) Ru; (d) Rg; (e) 
Ra; (f) Rb; (g) Rs, FL e X 

O Quadro 18 apresenta os resultados da análise dos constituintes do RCD selecionado e caracterizado 

no presente estudo. É possível verificar que este RCD é maioritariamente constituído por produtos de 

betão e argamassa (51,0%), agregados (23,2%) e elementos de alvenaria (19,5%).  
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Quadro 18 – Constituição do RCD 

Sigla Constituintes Proporções 

Rc Betão, produtos de betão e argamassas 50,99 (%) 

Ru 
Agregados não ligados, pedra natural e agregados 

tratados com ligantes hidráulicos 
23,15 (%) 

Rg Vidro 0,32 (%) 

Ra Materiais betuminosos 1,54 (%) 

Rb 

Elementos de alvenaria de materiais argilosos (tijo-

los, ladrilhos e telhas), elementos de alvenaria de 

silicatos de cálcio e betão celular não flutuante 

19,50 (%) 

Rs Solos 4,14 (%) 

FL Material flutuante 0,3 (cm³/kg) 

X 
Outros: plásticos, borrachas, metais (ferrosos e 

não ferrosos), madeira não flutuante e estuque 
0,17 (%) 

O ensaio para análise granulométrica é efetuado através da norma NP EN 933-1 (2014), que consiste na 

determinação da massa de cada amostra parcial que fica retida em cada um dos vários peneiros. Este 

ensaio é efetuado para se obter a distribuição das partículas de uma amostra de agregados até dimensões 

de 0,063 mm e, assim, traçar a curva de caracterização das dimensões da amostra, usualmente designada 

de curva granulométrica (Gouveia, 2016). 

Para a determinação da granulometria, utiliza-se uma coluna de peneiros constituída por um certo nú-

mero de peneiros encaixados e dispostos de cima para baixo por ordem decrescente de dimensão de 

abertura de malha, com fundo e tampa (Silva, 2010), conforme representado na Fig. 65. As frações 

granulométricas obtidas a partir do ensaio efetuado no presente estudo para caracterização do RCD são 

ilustradas na Fig. 66. 

           
(a)                                                               (b) 

Fig. 65 – Ensaio granulométrico: (a) Peneiros para ensaio; (b) Ordem dos peneiros (adaptado de Fernandes, 
2012) 
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Fig. 66 – Frações obtidas no ensaio granulométrico  

Após a peneiração é possível determinar as curvas granulométricas (Fig. 67), através do cálculo do 

material retido em cada peneiro, as quais são fundamentais para apreciar rapidamente a granulometria 

do agregado e as deficiências que possa ter a nível de certas frações (Silva, 2010). 

 

Fig. 67 - Distribuição granulométrica das três amostras de RCD ensaiadas e respetiva curva média 

Para caracterizar a forma das partículas é necessário definir parâmetros geométricos claros. Esta pode 

ser caracterizada pela espessura, largura e comprimento. Os parâmetros que de acordo com as normas 
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europeias servem como base para a análise da forma das partículas dos agregados são: o índice de acha-

tamento e o índice de forma (Silva, 2010). 

O ensaio do índice de achatamento consiste em determinar a percentagem de partículas achatadas de 

uma amostra de um agregado, através da norma NP EN 933-3 (2014). Para tal, separam-se as partículas 

maiores que 100 mm e menores que 4 mm, peneira-se o material e, de seguida, cada fração retida é 

peneirada no peneiro de barras (com ranhuras paralelas) correspondente (Fig. 68) (Gouveia, 2016). 

O índice total de achatamento corresponde à massa total de partículas que passam nos peneiros de barras, 

expressa em percentagem da massa total seca de partículas ensaiadas (Silva, 2010). O Quadro 19 apre-

senta os resultados do ensaio do índice de achatamento obtidos no presente trabalho para o RCD ensai-

ado. Tal como indicado neste quadro, foi obtido um índice de achatamento de 22%. 

     
                               (a)                                                (b)                                                         (c) 

 
(d) 

Fig. 68 – Ensaio do índice de achatamento: (a) Separação do material acima de 4mm; (b) Peneiração do material 
pelos peneiros do ensaio granulométrico; (c) Peneiração nos peneiros de barras; (d) Peneiros de barras para en-

saio 
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Quadro 19 – Determinação do índice de achatamento do RCD 

Fração 

granulométrica 

(mm) 

Massa da fração 

granulométrica 

(g) 

Largura 

nominal da 

ranhura do 

peneiro de 

barras (mm) 

Massa que 

passa pelo 

peneiro de 

barras (g) 

Índice de 

Achatamento 

(%) 

31,5/40 50,9 20 0 

22 

25/31,5 901,6 16 177,1 

20/25 390,4 12,5 144,5 

16/20 402,5 10 76,6 

12,5/16 354 8 63,2 

10/12,5 291 6,3 55,7 

8/10 284,2 5 47,6 

6,3/8 422 4 123,6 

5,6/3 109,1 3,15 28,4 

4/5 235,3 2,5 39,9 

O ensaio do índice de forma é realizado segundo a norma EN 933-4 (2008), normalmente depois do 

ensaio de análise granulométrica, em que se determinou a fração do material retido mais predominante. 

A partir da mesma, é efetuado o ensaio de índice de forma, fazendo igualmente a separação do material 

(Gouveia, 2016). 

Este ensaio consiste em definir as partículas desejáveis (cúbicas) e indesejáveis (não cúbicas), que são 

classificadas com base na razão do comprimento (L) sobre a espessura (E), onde o comprimento é defi-

nido pela maior dimensão entre dois planos paralelos tangenciais à superfície da partícula e a espessura 

é a menor dimensão. Para a medição destas dimensões recorre-se a um paquímetro com características 

específicas onde, a partir da medição do comprimento, é possível obter de imediato a espessura máxima 

que essa partícula pode ter de modo a verificar a razão L/E > 3, que define se a mesma é cúbica ou não 

cúbica. Neste caso, para L/E > 3 atribui-se a classificação de não cúbica. Na Fig. 69 é apresentada a 

sequência do ensaio e o paquímetro específico para este ensaio (Vargas, 2013). 
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(a)                                                   (b)                                                        (c)  

   
                                                       (d)                                                        (e) 

Fig. 69 – Ensaio do índice de forma: (a) Separação do material acima de 4mm; (b) Peneiração do material; 

(c) Separação das partículas cúbicas e não cúbicas; (d) Determinação da forma das partículas pelo paquí-

metro através da medição da maior dimensão; (e) Verificação da partícula 

Este ensaio é realizado somente com as partículas pertencentes a frações cuja percentagem em massa 

seja superior a 10%. Assim, na determinação do índice de forma do RCD estudado, consideraram-se as 

frações granulométricas representadas no Quadro 20. Como indicado neste quadro, foi obtido um índice 

de forma de 18%. 

Quadro 20 – Determinação do índice de forma do RCD 

Fração 

granulométrica 

(mm) 

Percentagem em 

massa de cada 

fração (%) 

Massa utilizada 

para o ensaio 

(g) 

Massa das 

partículas não 

cúbicas (g) 

Índice de 
Forma (%) 

 

5,6/8 12,2 370,5 80,9 

18 
12,5/16 11,6 351,9 61,9 

16/22,4 19,9 604,8 111,7 

22,4/31,5 26,6 809,1 124 
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Para a avaliação do grau de limpeza de um agregado, um dos ensaios utilizados é o ensaio de equivalente 

de areia, que mede a quantidade de matéria muito fina associada a materiais mais grosseiros, sendo 

regulado pela norma portuguesa EN 933-8 (2012) (Vargas, 2013).  

O ensaio consiste em misturar num provete o material fino (i.e., material passado no peneiro de 2 cm) 

com uma solução floculante, agitando-os e deixando repousar até que as partículas mais finas entrem 

em suspensão. Após o repouso, o valor de “Sand Equivalent” (SE) é calculado pela altura do sedimento 

expressa em percentagem da altura total do material floculado (Fig. 70) (Vargas, 2013).  

Um material com elevada percentagem de finos, terá uma precipitação também elevada. Além disso, 

valores elevados de material precipitado expressam a presença de um material arenoso e com reduzida 

percentagem de impurezas (Andrade, 2015). Os resultados obtidos neste ensaio para o RCD em análise 

estão expressos no Quadro 21. 

           
(a)                                                       (b)                                                       (c) 

   
                                                             (d)                                                   (e) 

Fig. 70 - Ensaio do equivalente de areia: (a) Provete com solução floculante e material passado no peneiro 2 

mm; (b) Agitação mecânica do provete; (c) Repouso do material para suspensão das partículas; (d) Primeira me-

dição h1; (e) Segunda medição h2 
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Quadro 21  - Determinação do equivalente de areia do RCD 

Parâmetro Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 

h1 (mm) 269 264 264 277 272 271 

h2 (mm) 73 70 70 70 73 71 

Equivalente de areia 

(h2/ h1)*100 (%) 
27,1 26,5 26,5 25,3 26,8 26,2 

Equivalente de areia 

médio (%) 
27 26 27 

Dado que os resultados obtidos através do ensaio de equivalente de areia podem apresentar uma forte 

influência do teor em partículas com dimensão inferior a 0,063 mm (quer se tratem de partículas argilo-

sas ou inertes), considera-se desejável complementar a caracterização dos materiais finos através do 

ensaio de azul de metileno, que poderá de uma forma mais adequada caracterizar o estado de limpeza 

dos agregados, quantificando os minerais argilosos presentes bem como a sua nocividade (Freire e An-

tunes, 2009). 

O ensaio do azul de metileno (Fig. 71) é descrito na norma EN 933-9 (2009) e consiste em inserir em 

água o provete constituído por agregados de fração fina (i.e., material passado no peneiro de 2mm), 

adicionar cauline e incrementos de solução de azul de metileno. Após cada incremento com um volume 

definido, verifica-se a absorção da solução de azul de metileno pelo material através de uma mancha 

deixada no papel de filtro. O ensaio considera-se terminado quando se detecta corante livre na mancha 

observada, ou seja, quando já existe um excesso de azul de metileno na preparação, através de uma 

auréola de cor azul mais claro em volta da gota (Vargas, 2013). 

     
(a)                                                 (b)                                                     (c) 
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                                 (d)                                                  (e)                                                     (f) 

Fig. 71 – Ensaio do azul de metileno: (a) Inserção da água no recipiente do ensaio; (b) Incremento do RCD e 
após 5 min incremento do cauline; (c) Incremento de solução de azul de metileno; (d) Verificação da mancha no 

papel de filtro; (e) Quantidade de testes no papel de filtro; (f) Formação da auréola  

O principal objetivo deste ensaio é avaliar o estado de limpeza dos agregados finos, detectando a pre-

sença de material de origem argilosa ou orgânica, que possa vir a comprometer a qualidade dos materiais 

e o seu bom desempenho quando em contato com a água. A presença de argilas ou material orgânico 

num agregado resulta num grande poder de adsorção, pelo que necessitará de maiores quantidades de 

solução de azul de metileno até à formação da auréola (Andrade, 2015). Os resultados deste ensaio 

relativos ao RCD em estudo estão expressos no Quadro 22. 

Quadro 22 – Determinação do valor de azul de metileno do RCD 

Ensaio 
Volume de solução de azul 

de metileno adsorvida (ml) 

Valor de azul de 

metileno (g/kg) 
Valor de MB0/D 

Ensaio 1 130 3,25 0,97 

Ensaio 2 130 3,25 1,19 

Ensaio 3 130 3,25 1,25 

Portanto, para medir o grau de limpeza dos agregados, podem ser realizados os ensaios do equivalente 

de areia, para determinar a quantidade de material muito fino, ou o ensaio de determinação do valor de 

azul de metileno para obter uma medida da quantidade de material argiloso presente nos agregados 

(Fernandes, 2012). 

 

5.2.2.2 ENSAIOS DE PROPRIEDADES MECÂNICAS E FÍSICAS DOS AGREGADOS  

Para determinar as propriedades mecânicas e físicas dos agregados, são aplicáveis os ensaios preconi-

zados pela norma EN 1097, entre eles o ensaio para determinação da resistência à fragmentação e o 

ensaio para a determinação da massa volúmica e da absorção de água.  
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O ensaio de resistência à fragmentação é realizado segundo a norma EN 1097-2 (2011), com o objetivo 

de determinar a resistência mecânica ao choque de um dado agregado grosso pelo método de Los An-

geles (Fig. 72), resistência essa que consiste na capacidade do agregado de não se quebrar enquanto é 

manuseado. O agregado é colocado num tambor, juntamente com esferas de aço, iniciando-se 500 voltas 

a uma velocidade de 31 a 33 rpm. No final do ensaio é determinada a massa de material que depois de 

ensaiado e lavado fica retido no peneiro de 1.6 mm e calculado o coeficiente de Los Angeles (Gouveia, 

2016). Os valores do coeficiente de Los Angeles obtidos para o RCD em estudo são apresentados no 

Quadro 23.  

Importa salientar que a resistência do agregado reciclado não será equivalente à do material que o ori-

ginou, uma vez que este agregado passou pelo processo de britagem, causando o aparecimento de fissu-

ras (Pedrozo, 2008).  

          
(a)                                                (b)                                                   (c) 

Fig. 72 – Ensaio de Los Angeles: (a) Tambor do ensaio; (b) Esferas; (c) Material após o ensaio 

Este ensaio é de grande importância para determinar quais os agregados que possuem melhor capacidade 

para serem usados em pavimentos nas camadas de regularização e superficiais (Gouveia, 2016). A re-

sistência à abrasão Los Angeles é uma propriedade que interessa unicamente para os agregados grossos. 

O ensaio fornece um indicativo da qualidade do material a ser utilizado (Pedrozo, 2008).  

É efetivamente um ensaio extremamente relevante para os materiais que venham a incorporar qualquer 

pavimento rodoviário, dada a necessidade de garantir uma resistência adequada às cargas impostas pelo 

tráfego em serviço, e ainda às cargas a que estão sujeitos durante a construção, sem que percam as suas 

capacidades resistentes. Um agregado de elevada resistência será capaz de dissipar as cargas de tráfego 

e, consequentemente, contribuir para uma maior durabilidade da estrutura (Andrade, 2015). 
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Quadro 23 – Determinação do coeficiente de Los Angeles do RCD 

Parâmetro Ensaio 1 Ensaio 2 

Fração granulométrica (mm) 16 – 31,5 16 – 31,5 

Massa da amostra (g) 5003,5 5003,8 

Massa do material retino no 

peneiro 1,6 mm (g) 
2567,3 2676,8 

Coeficiente de Los Angeles (%) 49 46 

Para determinar a massa volúmica e a absorção de água são utilizados os procedimentos descritos na 

norma EN 1097-6 (2016). Neste ensaio determina-se a massa volúmica a partir da razão entre a massa 

e o volume. A massa é determinada pela pesagem do provete de ensaio no estado saturado com superfície 

seca e o volume é determinado a partir da massa de água deslocada, no caso do picnómetro através da 

sua pesagem e para o cesto metálico através da redução da massa (Gouveia, 2016). Para as amostras 

grossa (partículas do agregado retidas no peneiro 31,5 mm, para o método do cesto de rede metálica e 

partículas que passam no peneiro 31,5 mm e são retinas no peneiro de 4 mm para o método do picnó-

metro) e fina (frações que passam no peneiro de 4 mm e são retidas no peneiro de 0,063 mm).  

O ensaio consiste em inserir o provete preparado no picnómetro com água a (22 +/- 3) °C e remover as 

bolhas de ar agitando cuidadosamente, posteriormente coloca-se o picnómetro em banho-maria durante 

(24 +/- 0,5) horas. A seguir remove-se qualquer bolha de ar que ainda possa estar ocluído, coloca-se a 

tampa no picnómetro e adiciona-se água para pesar o conjunto, registando a temperatura (Fig. 73).  

Por fim, retira-se o material dos picnómetros, e a amostra do material grosso é pesada novamente com 

as partículas saturadas com superfície seca, após remoção da água superficial com auxílio de um pano 

seco (Fig. 74), enquanto para a amostra do material fino é utilizado o molde tronco-cónico para garantir 

a superfície seca da amostra e então realizar a pesagem do material (Fig. 75). De seguida, coloca-se o 

material na estufa para posteriormente realizar a sua pesagem e determinar a massa volúmica e a absor-

ção de água. No Quadro 24 são apresentados os resultados obtidos para o RCD considerado neste estudo. 
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(a)                                         (b)                                        (c)                                          (d) 

Fig. 73 – Processo para determinação da massa volúmica e absorção de água, igualmente realizado para mate-
rial fino e grosso: (a) Inserção do picnómetro em banho-maria; (b) Eliminação das bolhas de ar; (c) Medição da 

temperatura; (d) Pesagem do material  

     
                                                                (a)                                              (b) 

Fig. 74 – Sequência do ensaio para material grosso: (a) Secagem das partículas para remoção do excesso de 
água; (b) Pesagem do material grosso 

       
                             (a)                                                      (b)                                                      (c) 

Fig. 75 – Sequência do ensaio para material fino: (a) Inserção do material no molde tronco-cónico; (b) Verifica-
ção; (c) Pesagem do material fino 
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Quadro 24 – Determinação massa volúmica e absorção de água do RCD 

Ensaio 
Tamanho da 

partícula 
fração (mm) 

Ensaio 
1 

Ensaio 
2 

Ensaio 
3 

Valor 
médio 

Massa volúmica do material 
impermeável das partículas 

(Mg/m³) (ρa) 

Massa volúmica das partículas 
secas (Mg/m³) (ρrd) 

Massa volúmica das partículas 
saturadas com superfície seca 

(Mg/m³) (ρssd) 

 
4,0 – 31,5 

 

2,577 
 

 

 

2,230 
 

 

 

2,364 

2,570 
 

 

 

2,227 
 

 

 

2,360 

2,590 
 

 

 

2,244 
 

 

 

2,377 

2,58 
 

 

 

2,23 
 

 

 

2,37 

Massa volúmica do material 
impermeável das partículas 

(Mg/m³) (ρa) 

Massa volúmica das partículas 
secas (Mg/m³) (ρrd) 

Massa volúmica das partículas 
saturadas com superfície seca 

(Mg/m³) (ρssd) 

0,063 – 4,0 

2,693 
 

 

 

2,413 
 

 

 

2,516 

2,664 
 

 

 

2,421 
 

 

 

2,512 

2,695 

 

 

2,408 
 

 

 

2,515 

 
2,68 

 

 

2,41 
 

 

 

2,51 

Absorção de água (%) 
4,0 – 31,5 

0,063 – 4,0 

6,03 

4,30 

6,00 

3,76 

5,94 

4,40 

6,00 

4,15 

 

 

5.2.2.3 ENSAIO DE PROPRIEDADE QUÍMICA  

O ensaio de propriedade química é obtido pelo teor de sulfatos solúveis em água estimado por espectro-

fotometria pela norma EN 1744-1 (2009). O ensaio consiste em peneirar os agregados no peneiro de 4 

mm e esmagar as partículas nele retidas para que passem pelo mesmo peneiro (Fig. 76). Mistura-se a 

amostra com água quente para extrair os iões sulfato solúveis em água e adiciona-se cloreto de bário 

para que os iões de sulfato precipitem como sulfato de bário (Pereira et al., 2009). 

A composição química dos RCD, para além de apresentar uma grande variabilidade dos seus compo-

nentes, pode conter percentagens significativas de substâncias com potencial poluente para o meio am-

biente e para a saúde pública. Apesar dos agregados apresentarem geralmente boas propriedades físicas 

e mecânicas, a sua caracterização química e ambiental é um requisito obrigatório imposto pelas políticas 

comunitárias para a valorização de materiais alternativos (Andrade, 2015).  

Os resultados obtidos neste ensaio estão expressos no Quadro 25. 
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  (a)                                                  (b)                                                    (c) 

Fig. 76 – Ensaio do teor de sulfatos solúveis em água: (a) Peneiração do RCD no peneiro de 4 mm; (b) Esmaga-
mento das partículas retidas no peneiro; (c) Separação do material 

Quadro 25 – Determinação do teor de sulfatos solúveis em água do RCD 

Ensaio 
Teor de sulfatos 

solúveis em água (%) 

Ensaio 1 0,034 

Ensaio 2 0,033 

 

5.2.2.4 ENSAIOS DE MISTURAS NÃO LIGADAS E MISTURAS TRATADAS COM LIGANTES HIDRÁULICOS 

Os ensaios de misturas não ligadas e misturas tratadas com ligantes hidráulicos são os ensaios da norma 

EN 13286, entre eles o CBR e o Proctor, como se descreve na sequência. 

A capacidade de suporte é a resistência que o solo oferece à deformação sob a ação de cargas, sendo 

esta normalmente relacionada com o índice CBR (“California Bearing Ratio”). O índice CBR, cujo 

método de determinação laboratorial é especificado na norma EN 13286-47 (Fig. 77), é uma das variá-

veis mais importantes para o dimensionamento de uma estrada. Quanto maior este valor, maior é a 

resistência do solo e menor tem de ser a espessura do pavimento (Paiva et al., 2015). Desta forma, quanto 

maior a capacidade de suporte de uma estrada, maior resistência apresentará a processos erosivos e 

desgastes causados pelo tráfego rodoviário (Rodrigues, 2015). 



  Estudo da Viabilidade da Utilização de Agregados Reciclados de RCD em Estradas Rurais e Florestais 

 

109 

       
                      (a)                                    (b)                                       (c)                                      (d) 

Fig. 77 - Ensaio CBR: (a) Provetes após compactação; (b) Provete submerso em água; (c) Máquna de ensaio 
CBR; (d) Provete após ensaio (Adaptado de Almiro, 2012) 

O ensaio de compactação Proctor, descrito a norma EN 13286-2, pressupõe a execução de um estudo 

em que se varia o teor em água de cada provete moldado utilizando uma energia de compactação pré-

definida e se determina posteriormente a baridade seca de cada um, tendo em vista a determinação do 

teor em água ótimo e os melhores resultados possíveis de compactação (Fig. 78).  

As características de compactação dos materiais avaliadas através do ensaio de compactação Proctor 

permitem conhecer qual o teor em água que o material deve apresentar no momento da compactação em 

campo (teor em água ótimo), de modo a que seja possível obter a máxima baridade seca. Este ensaio é 

adequado para misturas com diferentes valores máximos de peneiro até 63 mm e com partículas com 

sobre tamanho até 25%, em massa (LNEC, 2012). 

    
(a)                                                                     (b) 

Fig. 78 - Ensaio Proctor: (a) Amostra a ser compactada; (b) Amostra após compactação (Adaptado de Almiro, 
2012) 

Oliveira et al. (2018) percebeu que o comportamento mecânico do agregado reciclado é extremamente 

dependente da eficiência da compactação. Sendo assim, se a etapa de compactação for bem executada, 

uma camada de base constituída por RCD pode apresentar-se tão eficiente quanto uma camada de brita 

graduada simples. 

Importa salientar que o comportamento físico e mecânico de um agregado reciclado de RCD pode variar 

em função das diferentes energias de compactação. Portanto, há a necessidade de avaliar os efeitos da 

variação de energia de compactação nas propriedades físicas e mecânicas de um agregado reciclado para 

uso em pavimentação (Fernandes, 2012). 
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As exigências para os pavimentos rodoviários variam com as condições de solicitação e, consequente-

mente, variam as exigências para os materiais que os compõem. Os requisitos mudam também depen-

dendo da camada a que se destinam os materiais (Fernandes, 2012), conforme se descreve na secção 

seguinte, com base na especificação LNEC E484 relativa ao uso de agregados reciclados de RCD em 

caminhos rurais e florestais. 

 

5.2.3 ESPECIFICAÇÃO LNEC E484 DE 2016 E ENQUADRAMENTO DA AMOSTRA DE RCD ANALISADA 

As análises de viabilidade do emprego de RCD em camadas de pavimento têm-se mostrado bastante 

positivas. Contudo, quando se trabalha com materiais reciclados, é necessário investigar a origem do 

resíduo e os processos empregados no processamento do mesmo, uma vez que esses fatores influenciam 

a qualidade do material como agregado (Oliveira et al., 2018). 

A especificação LNEC E484 de 2016 constitui um guia para a utilização de materiais provenientes de 

resíduos de construção e demolição em caminhos rurais e florestais. Esta especificação fornece reco-

mendações e estabelece requisitos mínimos para a utilização de materiais provenientes de RCD nas 

diversas camadas que constituem a estrutura do pavimento dos caminhos rurais e florestais, neles se 

incluindo os solos e as rochas, ainda que provenham de obras distintas daquela em que irão ser usados 

(LNEC, 2016). 

 

5.2.3.1 CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS PROCESSADOS  

A classificação dos constituintes dos materiais provenientes de RCD deve ser efetuada de acordo com 

o estabelecido na norma EN 933-11 (Quadro 26), com algumas alterações introduzidas pela Especifica-

ção LNEC E484, nomeadamente no que se refere à quantificação em separado da proporção do consti-

tuinte “solo”.  

Quadro 26 – Constituintes dos RCD na EN 933-11 (LNEC, 2016) 

Sigla Constituintes da NP EN 933-11 

Rc Betão, produtos de betão e argamassas 

Ru 
Agregados não ligados, pedra natural e agregados tratados com ligantes 

hidráulicos 

Rg Vidro 

Ra Materiais betuminosos 

Rb 
Elementos de alvenaria de materiais argilosos (tijolos, ladrilhos e telhas), 

elementos de alvenaria de silicatos de cálcio e betão celular não flutuante 

Rs Solos 

FL Material flutuante 

X 
Outros: plásticos, borrachas, metais (ferrosos e não ferrosos), madeira 

não flutuante e estuque 
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Para efeitos de utilização em caminhos rurais e florestais, os materiais provenientes de RCD abrangidos 

pela referida especificação LNEC estão agrupados em três classes (CRA, CRB e CRC), definidas com 

base nas proporções relativas de cada um dos constituintes mencionados, tal como indica o Quadro 27. 

Quadro 27 - Classificação dos materiais provenientes de RCD com base nos constituintes (LNEC, 2016) 

Proporção dos constituintes 

Classe 
Rc+Ru+Rg 

(%) 

Rg   

(%) 

Ra                

(%) 

Rb+Rs      

(%) 

FL       

(cm³/kg) 

X 

(%) 

CRA Sem limite ≤ 25 Sem limite Sem limite ≤ 5 ≤ 1 

CRB ≥ 20 ≤ 5 ≤ 80 ≤ 10 ≤ 5 ≤ 1 

CRC ≥ 50 ≤ 5 ≤ 30 ≤ 10 ≤ 5 ≤ 1 

Como constatado na secção 5.2.2.1, o RCD analisado possui a seguinte composição: 50,99% de Rc, 

23,15% de Ru, 0,32% de Rg, 1,54% de Ra, 19,50% de Rb e 4,14 de Rs, 0,3 cm³/kg de FL e 0,17% de X. 

Logo, Rc+Ru+Rg = 74,46%, Rb+Rs = 23,64. Desta forma, e através dos resultados obtidos através da 

norma EN 933-1,  conclui-se que o RCD estudado se enquadra somente na classe CRA, visto que a soma 

de materiais cerâmicos e de solo (Rb+Rs) é superior a 10%, sendo esse o único motivo pelo qual o 

material é excluído das classes CRB e CRC.  

 

5.2.3.2 CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

A utilização dos materiais provenientes de resíduos de construção e demolição (RCD) em caminhos 

rurais e florestais deve permitir cumprir os requisitos estruturais e funcionais da obra em causa. No que 

se refere às camadas traficadas não revestidas, de forma análoga ao que acontece quando se utilizam 

materiais naturais nestes pavimentos, o dimensionamento das camadas e as características exigidas aos 

materiais dependerão do tipo e frequência de veículos, do clima do local, da largura e das inclinações 

longitudinal e transversal da via, das condições de drenagem longitudinal e transversal, das condições 

de fundação e dos processos construtivos utilizados (LNEC, 2016).  

O Quadro 28 estabelece critérios de aplicação dos materiais provenientes de RCD pertencentes às cate-

gorias referidas no Quadro 29. Este último quadro estabelece os requisitos de conformidade, através dos 

parâmetros, propriedades, respectivas normas de ensaio e os correspondentes limites que os materiais 

devem satisfazer em cada categoria, para serem aplicados em caminhos rurais e florestais (LNEC, 2016). 

Quadro 28 – Condições de aplicação (LNEC, 2016) 

Local Categoria 

Aterros para caminhos rurais e florestais CR1, CR2, CR3 e CR4 

Leito do pavimento ou sub-base CR2, CR3 e CR4 

Base do pavimento CR3 e CR4 

Camada de desgaste não revestida CR4 
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Quadro 29 - Propriedades e requisitos mínimos dos materiais provenientes de resíduos de construção e demolição para caminhos rurais e florestais (LNEC, 2016) 

Requisitos de conformidade 
Categoria 

CR1 CR2 CR3 CR4 

Parâmetros Propriedade Norma de ensaio CRA, CRB, CRC CRA, CRB, CRC CRB, CRC CRC 

Geométricos e  

de natureza 

Dimensão máxima das partículas 

(Dmax)1 
NP EN 933-1 Dmax ≤ 180 mm Dmax ≤ 80 mm Dmax ≤ 40 mm Dmax ≤ 40 mm 

Teor de finos (≤ 0,063 mm) NP EN 933-1 - ≤ 12% ≤ 12% ≤ 12% 

Qualidade dos finos (MB0/D)2, 3 EN 933-9 - MB0/D ≤ 2,0 MB0/D ≤ 2,0 MB0/D ≤ 1,0 

Comportamento 

mecânico 

Resistência a fragmentação (LA)  

Resistência ao desgaste (MDE) 

NP EN 1097-2 

NP EN 1097-1 
- LA ≤ 50 

LA ≤ 45 ou 

MDE ≤ 45 

LA ≤ 40 ou 

MDE ≤ 40 

Químicos  
Teor de sulfatos solúveis em água4 NP EN 1744-1 ≤ 0,7% ≤ 0,7% ≤ 0,7% ≤ 0,7% 

Libertação de substâncias perigosas5 EN 12457-4 Classificação como resíduos para deposição em aterro para resíduos inertes 

1  Nos casos em que a dimensão nominal das partículas é superior a 90 mm a dimensão máxima das partículas deve ser determinada de acordo com o estabelecido na norma EN 

13383-2.  

2  MB0/D é o valor de azul de metileno (MB) expresso em g/kg segundo a norma de ensaio EN 933-9, multiplicado pela percentagem da fração passada no peneiro de 2 mm.  

3  Esta avaliação apenas deve ser realizada se o teor máximo em finos for superior a 3%.  

4  Para teores de sulfatos superiores a 0,2%, estes materiais devem ser colocados a uma distância não inferior a 0,50 m de elementos estruturais de betão.  

5  A classificação baseia-se apenas nos resultados do ensaio de lixiviação para L/S = 10 l/kg – Tabela N.º 2 da Parte B do Anexo IV do Decreto-Lei 183/2009 (Secção 2.1.2.1, da 

Decisão do Conselho 2003/33/CE). De referir que, caso seja possível verificar que os materiais provenientes de RCD cumprem as condições relativas a RCD selecionados constantes da nota 

à Tabela nº 1, da Parte B, do Anexo IV, do Decreto-Lei 183/2009, não é necessário avaliar a libertação de substâncias perigosas. 
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Através do ensaio granulométrico realizado em conformidade com a EN 933-1, constatou-se que a di-

mensão máxima do agregado (Dmax) é de 22,4 mm e o teor de finos está abaixo de 12% nas três amostras, 

totalizando um percentual médio de aproximadamente 6,7%. Relativamente à qualidade dos finos, ca-

racterizada através da EN 933-9, obteve-se um valor de azul de metileno (MB) de 3,25 g/kg nas três 

amostras ensaiadas, correspondendo a um valor MB0/D médio de 1,14 (valor de MB multiplicado pela 

percentagem que passa no peneiro de 2 mm). A resistência à fragmentação foi determinada pela EN 

1097-2, tendo sido obtidos valores do coeficiente de Los Angeles (LA) de 46 e 49%. Quanto ao teor de 

sulfatos solúveis em água, este foi obtido através da EN 1744-1, com valores de 0,034% e 0,033%. 

Assim, de modo a avaliar a viabilidade da utilização do agregado de RCD em análise na construção de 

estradas rurais e florestais, fez-se uma comparação entre as propriedades do material obtidas através do 

estudo experimental e os requisitos previstos na especificação LNEC E484 (2016). Desta análise, cons-

tatou-se que o material ensaiado se enquadra apenas nas categorias CR1 e CR2, cujas condições de 

aplicação correspondem ao emprego do material em aterro ou sub-base para caminhos rurais e florestais. 

Exclui-se da categoria CR4, uma vez que a qualidade dos finos não se enquadra no critério (MB0/D ≤ 

1,0), exclui-se da categoria CR3, devido ao facto da resistência à fragmentação ser insuficiente (LA > 

45 nas duas amostras ensaiadas), motivo que também o excluiria da categoria CR4, em que o critério é 

ainda mais exigente. De facto, a elevada proporção de elementos de alvenaria de materiais argilosos 

presentes neste material (Rb = 19,50%) terá afetado negativamente a sua resistência à fragmentação, 

levando a valores do coeficiente de Los Angeles incompatíveis com os requisitos aplicáveis às catego-

rias superiores (CR3 e CR4).   

 

5.2.4 RECOMENDAÇÕES E APLICAÇÕES EM ESTRADAS RURAIS E FLORESTAIS 

Se por um lado é desejável que não existam grandes impactos ambientais associados à exploração de 

pedreiras e à criação de aterros, por outro lado, é desejável que os agregados provenientes de RCD 

tenham características geométricas, físicas, químicas e de comportamento mecânico semelhantes dos 

agregados naturais, o que grande parte das vezes pode ser difícil de conseguir. A existência de resíduos 

considerados perigosos na mistura de RCD é também um facto que torna a problemática dos RCD mais 

complexa. É necessário, então, validar todas as características dos materiais reciclados, confirmando a 

não existência de constituintes considerados perigosos (Fernandes, 2012). 

No caso dos pavimentos não revestidos, pode ocorrer uma rápida variação das características estruturais 

e funcionais, em particular devido ao tráfego e às condições atmosféricas. Para atender a esta realidade, 

por vezes considera-se necessário impor determinadas condições de utilização, podendo mesmo ser ne-

cessário impedir a circulação de veículos, quando as condições atmosféricas são relativamente desfavo-

ráveis (LNEC, 2016). 

A contínua realização de estudos que avaliem as características e o comportamento dos RCD enquanto 

materiais constituintes de camadas de pavimentos, permitirá um crescente conhecimento dos RCD uti-

lizáveis e aumentará a confiança em relação ao seu desempenho. Todavia, a substituição de materiais 

novos por RCD, no todo ou em parte, não pode ser de aplicação imediata, estando sempre sujeita à 
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verificação de uma série de requisitos, recorrendo a um controlo mais apertado das características do 

produto, antes e durante a sua utilização (Fernandes, 2012). 

A Fig. 79 ilustra o ciclo de vida dos RCD, desde a sua origem, triagem, tratamento, processamento e 

possibilidade de reuso como nova matéria-prima para estradas de terra, que caracteriza uma economia 

circular com maior benefício socioambiental e agregação de valores de sustentabilidade de produtos 

(Langer e Magalli, 2016). 

 

Fig. 79 - Exemplo de economia circular: produção de agregados reciclados mistos provenientes de RCD e uso na 

pavimentação de estradas de terra (Langer e Magalli, 2016) 

No interior de Portugal, muitas das estradas são ainda caminhos rurais em terra e carecem de manutenção 

anual para garantir as condições mínimas de circulação. Nestas situações, podem então empregar-se 

agregados reciclados, tal como no caso da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo que utilizou agre-

gados reciclados de RCD na recuperação destes caminhos (Fig. 80) (Silva, 2008). 

 

Fig. 80 - Aplicação de agregados reciclados de RCD na recuperação de caminhos rurais em Portugal (Silva, 

2008) 

Góngora (2011) analisou o comportamento de brita e RCD como materiais de aterro de estradas não 

pavimentadas mediante ensaios de carregamento cíclico. Após a realização dos aterros experimentais 

em brita e RCD, a autora simulou a carga produzida por um semi-eixo padrão no trecho experimental. 

Foi aplicada uma carga de 18 kN a uma frequência de 1 Hz mediante uma placa circular de 20 cm de 

diâmetro, e quando a estrutura do pavimento atingia um deslocamento de 25 mm o ensaio era parado. 

O material de aterro que apresentou melhor comportamento em termos de resistência ao número de 

ciclos de carga foi, de forma geral, o proveniente de RCD, chegando a 1710 ciclos de carga, enquanto o 

construído com brita atingiu os 25 mm de deslocamento após 1630 ciclos. 
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Langer e Nagalli (2016) analisaram a possibilidade de uso dos RCD, quando processados e transforma-

dos em Agregados de Resíduos Mistos (ARM), como materiais de pavimentação de estradas rurais. 

Através da Fig. 81 é possível perceber o emprego do material numa estrada que apresentava problemas 

com buracos e acúmulo de água, o que gerava custos de manutenção, consumo de recursos naturais e 

danos ambientais devido à perda contínua de material de cobertura do leito. O uso destes agregados 

revelou-se positivo para a pavimentação da estrada, devido à facilidade de aplicação e à capacidade de 

adequação às condições específicas dos terrenos onde foram aplicados. 

             

(a)                                      (b)                                                     (c) 

             

                                                               (d)                                                     (e)                                                     

Fig. 81 – (a) Área experimental de estrada rural com buracos e acúmulo de água; (b) Preparação do leito; (c) In-

serção dos agregados reciclados mistos; (d) Compactação; (e) Aspeto final (adaptado de Langer e Nagalli, 2016) 

Del Rey et al. (2016) objetivaram estudar o comportamento de uma camada estrutural de uma estrada 

não pavimentada com baixo tráfego (aproximadamente 11 veículos pesados por dia) sobre um terreno 

natural de argila expansiva, construída inteiramente com materiais reciclados (Fig. 82), e comparar com 

os materiais convencionais. Os resultados demonstraram-se positivos, comprovando que os agregados 

reciclados podem ser usados em camadas estruturais de estradas não pavimentadas com baixo tráfego 

construídas sobre fundações de argila expansiva (Del Rey et al., 2016).  

 

Fig. 82 – Estrada rural experimental não pavimentada com agregado reciclado não selecionado em Andaluzia, 

Sul de Espanha (Del Rey et al., 2016) 
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Herrador et al. (2012) verificaram a viabilidade técnica do uso de resíduos de construção e demolição 

como material alternativo para a camada de base de estradas. Para isso, os autores realizaram um estudo 

de campo (Fig. 83) que analisou o desempenho de uma camada de base construída com agregados reci-

clados compostos por 75% de resíduos de betão, 20% de mistura asfáltica e 5% de material cerâmico e 

concluíram que: a compactação foi mais difícil, por requerer maior quantidade de água inicial; os agre-

gados apresentaram menor densidade que o agregado natural e a capacidade de carga foi satisfatória.  

     
(a)                                                                            (b) 

         
      (c)                                                                               (d) 

Fig. 83 – (a) Entrega do agregado de construção e demolição na obra; (b) Agregado de RCD a ser espalhado na 

superfície da estrada; (c) Aspeto da camada espalhada; (d) Compactação (Adaptado de Herrador et al., 2012) 

Garcia et al., (2016) testaram a utilização de RCD como revestimento primário em estradas não-pavi-

mentadas (Fig. 84). Para avaliar a viabilidade de substituição dos agregados naturais pelos RCD, em-

pregou-se o material em uma estrada teste no município de Mirassolândia. em um trecho de 4,1 km de 

estrada não pavimentada e concluiu-se que além dos RCD serem uma alternativa viável para execução 

da estrada, reduziu os custos da obra.  
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Fig. 84 – Estrada com revestimento primário de RCD em Mirassolândia (SP), após dois anos da conclusão da 
obra. 

Além destes, outros autores têm realizado pesquisas a respeito da utilização de RCD em estradas rurais 

e florestais e várias investigações têm demonstrado que os RCD não selecionados podem ser utilizados 

com sucesso como material granular para as camadas de baixo tráfego como as de estradas não pavi-

mentadas (Bassani et al., 2019). 
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6       

                                 CONCLUSÃO  

 

 

Os resíduos de construção e demolição possuem características bastante peculiares por serem produzi-

dos num setor onde há uma gama muito variada de técnicas e metodologias de produção, e cujo controle 

de qualidade do processo produtivo é ainda recente. A composição dos RCD, oriundos de cada uma das 

atividades que compreendem os trabalhos da construção civil é diferente em cada tipo de estrutura, país 

e etapa da obra, por isso os RCD são em geral resíduos bastante diversificados. Mas normalmente há 

uma percentagem de produtos que sobressai, que corresponde à fração inerte dos resíduos. 

A reutilização destes materiais cria um setor alternativo que pode trazer benefícios tanto económicos, 

como ambientais para a construção. Afinal, este setor é responsável por uma grande quantidade de resí-

duos gerados dentro do ecossistema em que vivemos, bem como pelo consumo excessivo de recursos 

naturais e pelos numerosos depósitos de resíduos em aterro. A possibilidade de valorização destes resí-

duos surge como uma excelente aliada do setor, no sentido de reduzir parte dos impactos ambientais 

gerados e reduzir parcialmente os custos de uma demolição seletiva, tornando-a mais competitiva em 

relação à demolição tradicional, da qual resultam amontoados de resíduos, sem reaproveitamento de 

materiais.   

Destaca-se ainda, neste contexto, a importância da gestão e de normas associadas aos RCD. Para que se 

possa obter uma valorização de resíduos difundida e um controle de qualidade, é imprescindível um 

planeamento adequado da gestão dos resíduos desde o início. Além disso, o potencial jurídico de legis-

lações a eles associadas propaga a disseminação do uso dos RCD em maior proporção, contribuindo 

fortemente para a sua valorização e para o crescimento sustentável do país, uma vez que esta prática se 

torna rotineira. Logo, surge a importância de leis e incentivos governamentais dentro desta temática.        

Atualmente, na maioria dos países, os resíduos são produtos sem apreciação, devendo passar por etapas 

de desenvolvimento e crescimento, até atingirem uma maturidade de mercado. Assim se justifica, a 

relevância da investigação na área, de forma a que esta matéria-prima possa ganhar a confiança da in-

dústria da construção para novas aplicações e visibilidade da qualidade.  

Uma das formas de valorização que se mostrou eficaz em diferentes estudos e que se destacou neste 

trabalho é a aplicação de agregados reciclados de RCD em estradas rurais e florestais. A sua utilização 
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contribui para reduzir os volumes de resíduos de construção e demolição em aterros sanitários e aumen-

tar a taxa de reciclagem.  

Os resultados obtidos com o RCD usado neste estudo experimental comprovaram o facto do material 

apresentar características adequadas para a construção de aterro e da camada de sub-base de estradas 

rurais e florestais, conforme as recomendações da especificação LNEC E484 (2016). Os valores obtidos 

pelo ensaio de determinação do azul de metileno, que determina a qualidade dos finos (MB0/D), excluiu 

o enquadramento do material para categoria CR4 e o ensaio de Los Angeles, que determina a resistência 

à fragmentação, foi o fator que condicionou e excluiu o enquadramento do material para além da cate-

goria CR4, da categoria CR3. Importa ainda referir que devido a constituição do material se enquadrar 

somente na classe CRA, as categorias CR3 e CR4 já são automaticamente excluídas.  

Os pavimentos são constituídos por várias camadas, sendo os agregados os materiais mais consumidos 

na construção. Por isso, o uso de agregados reciclados de RCD em camadas de pavimento é uma forma 

ecológica de controlar e gerir os resíduos de construção e demolição, reduzindo a necessidade de agre-

gados naturais, aumentando a proteção do meio ambiente e contribuindo para a economia circular. 
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