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“O sector da construção civil é responsável por uma parte muito
significativa dos resíduos gerados em Portugal” (Decreto-Lei N.º 46/2008)
Resíduos de Construção e Demolição (RCD)

O Decreto-Lei N.º 178/2006 define Resíduo de Construção e Demolição como
“o resíduo proveniente de obras de construção, reconstrução, ampliação,
alteração, conservação e demolição e da derrocada de edificações”.

Resíduos de Construção e Demolição (RCD)
Composição/Classificação dos RCD de acordo com a Lista Europeia de
Resíduos (LER) - Diretiva 2014/955/UE
Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos (17 01)
Madeira, vidro e plástico (17 02)
Misturas betuminosas, alcatrão e produtos de alcatrão (17 03)
Metais (incluindo ligas) (17 04)
Solos (incluindo solos escavados de locais contaminados), rochas e
lamas de dragagem (17 05)
• Materiais de isolamento e materiais de construção contendo
amianto (17 06)
• Materiais de construção à base de gesso (17 08)
• Outros resíduos de construção e demolição (misturas; contendo
mercúrio, PCB, …(17 09)

•
•
•
•
•

ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO
Regulamentação na Gestão de RCD
Decreto-Lei nº 178/2006, 5 de Setembro (republicado pelo DL n.º 73/2011)
Regime Geral da Gestão de Resíduos

Decreto-Lei nº 46/2008, 12 de Março
Regime jurídico da gestão de Resíduos de Construção e Demolição
Diretiva 2014/955/UE, 30 de Dezembro
Classificação dos resíduos de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER)
Decreto-Lei n.º 183/2009, 10 de Agosto (republicado pelo DL n.º 73/2011)
Regime jurídico da deposição de resíduos em aterro
Portaria 417/2008, 11 de Junho
Guias de Acompanhamento - Transporte de RCD
Portaria nº 40/2014, 17 de fevereiro
Remoção, triagem, acondicionamento e gestão dos RCD com amianto
Portaria n.º 145/2017, 26 de Abril
Guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema
Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER)
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Construção e
demolição

• Os materiais de valor nem sempre são identificados, objeto de
recolha seletiva ou adequadamente valorizados.

A Comissão elaborará orientações específicas destinadas a aplicar nos locais de demolição
para esse efeito, as quais incidirão nomeadamente no tratamento dos resíduos perigosos.
Além disso, está a promover sistemas de triagem para os resíduos de construção e
demolição nas propostas revistas sobre os resíduos.

A Comissão ajudará a divulgar as melhores práticas através da elaboração de protocolos
voluntários de reciclagem baseados nas normas comuns mais exigentes para cada fluxo de
resíduos.

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en

Conferências de divulgação do Protocolo de Gestão de Resíduos de
Construção e Demolição da EU
• Lisbon, 8 June 2017
• Dublin, 22 June 2017
• Zagreb, 14 September 2017
• Bratislava, 3 October 2017
• Bucharest, 17 October 2017
• Madrid, 7 November 2017

• A falta de confiança na qualidade dos materiais reciclados provenientes
da Construção e Demolição
• Incerteza a respeito do risco potencial para a saúde dos trabalhadores
que utilizam materiais reciclados provenientes de RCD

O objetivo geral do protocolo consiste em reforçar
a confiança no processo de gestão dos resíduos de
C&D e na qualidade dos materiais de C&D
reciclados.

• Profissionais do setor da construção, fabricantes de produtos da construção,
empresas de tratamento, transporte, logística e reciclagem de resíduos

• Autoridades públicas aos níveis local, regional, nacional e da UE
• Organismos de certificação da qualidade de edíficios e infraestruturas
• Compradores de materiais de C&D reciclados

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en

Grupos-alvo

• Resíduos de obras de construção, renovação e demolição
• Exclui a fase de conceção
• Exclui a escavação e a dragagem dos solos
• Todos os componentes da cadeia de gestão dos resíduos de C&D, exceto a
prevenção de resíduos

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en

Âmbito de aplicação

 Identificação, separação na origem e recolha de resíduos
 Logística de resíduos
 Processamento de resíduos
 Gestão da qualidade
 Condições políticas e de enquadramento

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en

Estrutura do Protocolo

 Identificação, separação na origem e recolha de resíduos
Melhorar a identificação dos resíduos
 Auditoria de pré-demolição (ou auditoria de gestão de resíduos)
 antes de qualquer projeto de renovação ou demolição
 abrangendo todos os materiais a reutilizar ou reciclar

•
•
•
•

Identificar os resíduos de C&D produzidos
Implementar uma desconstrução adequada
Especificar boas práticas de demolição e desmantelamento
Aumentar a quantidade de materiais a reutilizar nas
proximidades ou nos locais de construção

 Identificação, separação na origem e recolha de resíduos
Melhorar a identificação dos resíduos

Duas partes

 Auditoria de pré-demolição (ou auditoria de gestão de resíduos)
1) Identificação de todos os resíduos (materiais) que serão gerados durante a
demolição, especificando a quantidade, a qualidade e a localização no edifício
ou nas infraestruturas.
2) Informações sobre:
- quais os materiais que devem (obrigatoriamente) ser separados na origem
(por exemplo, resíduos perigosos),
- quais os materiais que podem ou não ser reutilizados ou reciclados
- modo como os resíduos (perigosos e não perigosos) serão geridos e quais as
possibilidades de reciclagem.

 Identificação, separação na origem e recolha de resíduos
Melhorar a identificação dos resíduos

 Auditoria de pré-demolição

 Plano de gestão de resíduos

 Identificação, separação na origem e recolha de resíduos
Melhorar a identificação dos resíduos
 Plano de gestão de resíduos
• informações sobre o modo como as várias etapas da demolição serão executadas
• responsáveis pela sua execução
• quais os materiais que serão recolhidos de forma seletiva na origem
• onde e como serão transportados
• qual será o método de reciclagem, reutilização ou tratamento final e como será
dado seguimento.
• como abordar questões de segurança
• como reduzir os impactos ambientais

 Identificação, separação na origem e recolha de resíduos
Melhorar a identificação dos resíduos

 Auditoria de pré-demolição

 Plano de gestão de resíduos

 Identificação, separação na origem e recolha de resíduos
Melhorar a separação na origem
• Separação de resíduos perigosos
• Desconstrução (desmantelamento, incluindo a separação de
outros fluxos);
• Separação de materiais de fixação
• Demolição estrutural
 os edifícios são cada vez mais complexos
 tem aumentado o uso de materiais compósitos

 Logística de resíduos
Transparência, acompanhamento e rastreio
 Reforçar os mecanismos de conservação de registos e de rastreabilidade

Que tipos de resíduos de C&D são esperados?  Auditoria de pré-demolição

Os resíduos de C&D foram (ou estão a ser)
processados de acordo com o planeado?

 Plano de gestão de resíduos

 Logística de resíduos
Transparência, acompanhamento e rastreio
Exemplos de boas práticas:
 Sistema francês de rastreabilidade eletrónica– Ivestigo (French Demolition Association)
http://www.ivestigo.fr

 Logística de resíduos
Transparência, acompanhamento e rastreio
Exemplos de boas práticas:
 Tracimat – Exemplo belga de acompanhamento dos resíduos de C&D
Emite um «certificado de demolição seletiva» para um material de C&D específico
recolhido de forma seletiva no local de demolição e submetido a um sistema de
rastreio.

“material de baixo risco ambiental”

Processamento menos dispendioso do que
para um «material de elevado risco
ambiental»
(origem
e
qualidade
desconhecido)

 Processamento e tratamento de resíduos
Preparação para a reutilização
 a reutilização oferece maiores benefícios ambientais do que a reciclagem
 criar mercado para materiais de valor elevado, tais como os metais ou a
madeira dura

Reciclagem
A reciclagem de C&D deve ser promovida sobretudo em zonas com grande
densidade populacional, onde a oferta e a procura estão geograficamente
próximas, resultando em distâncias de transporte mais curtas do que as
que são necessárias para o transporte de materiais primários

Utilização de agregados reciclados
provenientes de RCD

Barreiras à utilização de agregados reciclados provenientes de RCD em Portugal
•

Psicológicas: “o agregado natural é melhor que a agregado reciclado”

•

Indústria da construção conservadora

•

Preços dos agregados reciclados não são competitivos face ao preço dos
agregados naturais

•

Os agregados naturais são, em geral, de boa qualidade

•

Taxas de deposição em aterro baixas

•

Falta de fiscalização (ao nível da quantificação, das deposições ilegais,…)

•

A demolição selectiva não é incentivada (legal e economicamente)

•

Falta de consciência ambiental

•

Permissão limitada para utilizar RCD reciclados – Inexistência de “Fim do estatuto
de Resíduo” para os RCD

Utilização de materiais reciclados

I&I

Legislação

Mercado

Oferta/Procura
• Demonstrar a adequabilidade da utilização de RCD
reciclados para determinados fins
• Estudar aplicações alternativas
• Boas práticas de construção/demolição/desconstrução

 Bom desempenho
 Durabilidade adequada
 Ambientalmente seguras

Alguns estudos que se têm vindo a realizar em Portugal
 Uso de RCD Reciclados em Betão e Argamassas

•

Mechanical and durability performance of concretes made with fine recycled
aggregates from construction and demolition waste from Portuguese recycling
plants. Projecto liderado pelo Prof. Jorge de Brito, Instituto Superior Técnico
(IST), financiado pela FCT - PTDC/ECM/108682/2008

•

High performance recycled aggregates concrete for the precast industry
(EXCELlentSUStainableCONcrete). Projecto liderado pelo Prof. Jorge de Brito,
Instituto Superior Técnico (IST), financiado pela FCT -PTDC/ECM/118372/2010

“O maior desafio que se coloca ao produzir betões com agregados
reciclados encontra-se no fabrico de um material com um desempenho
previsível a tal ponto que possa ser utilizado em elementos estruturais.”
(Brito e Silva, 2015)

Alguns estudos que se têm vindo a realizar em Portugal
 Uso de RCD Reciclados em Betão e Argamassas
• Estudo da influência do processo de esmagamento usado para obter agregados
reciclados de betão sobre o desempenho do betão obtido com esses agregados
(Pedro, Brito e Evangelista, 2015)
• Estudo da viabilidade da incorporação no betão de agregados reciclados de betão de
alta qualidade, obtidos da reciclagem de rejeitados de pré-fabricação (Brito, Ferreira,
Pacheco, Soares e Guerreiro, 2016)
• Estudo dos efeitos da incorporação de agregados reciclados finos provenientes de
alvenaria de tijolo e de artigos sanitários na durabilidade do betão (Vieira, Alves,
Brito, Correia e Silva 2016)
• Proposta de dimensionamento de betões estruturais com agregados reciclados
grossos (Brito e Silva, 2015)

Alguns estudos que se têm vindo a realizar em Portugal
 Uso de RCD Reciclados em Betão e Argamassas
Algumas conclusões dos estudos de Brito et al.
•

O uso de agregados reciclados conduz a betões de menor densidade

•

Pior trabalhabilidade do betão (maior absorção de água) quando se usam
agregados reciclados

•

Os betões com incorporação de agregados reciclados apresentam, em geral, menor
resistência à compressão (embora haja muitos estudos que evidenciam o oposto –
dependendo da qualidade do agregado natural usado como termo de comparação)

•

Argamassas de revestimento com agregados reciclados geralmente apresentam
desempenho semelhante ao das argamassas de controlo (agregados naturais) –
resistência à compressão e aderência

•

É possível reduzir o teor de cimento das argamassas contendo agregados reciclados
finos sem comprometer o seu desempenho

Alguns estudos que se têm vindo a realizar em Portugal
 Uso de RCD Reciclados em Betão e Argamassas
Estudo de argamassas com substituição parcial de cimento por RCD
– Estudos liderados pela Prof.ª Joana Sousa Coutinho - FEUP

Os finos rejeitados de Resíduos de Construção e Demolição poderão ser
considerados como substituto parcial do cimento Portland em percentagens
reduzidas, sem necessidade de superplastificante, com perdas marginais da
resistência a longo prazo e vantagens do ponto de vista de durabilidade no que
concerne à resistência aos cloretos e à resistência à reação álcalis-sílica.

Alguns estudos que se têm vindo a realizar em Portugal
 Uso de RCD Reciclados em Infraestruturas Rodoviárias
•

SUPREMA - Aplicação Sustentável de Resíduos de Construção e Demolição (RCD)
em Infraestruturas Rodoviárias, Projecto liderado pela Inv. Ana Cristina Freire,
desenvolvido no Laboratório de Engenharia Civil e Instituto Superior Técnico,
financiado pela FCT - PTDC/ECM/100931/2008
•
•
•
•
•

Construção de Trechos experimentais

4 Secções:
Mistura betuminosa
britada;
Mistura betuminosa
fresada + AN;
RCD misto (misturas de
betão e de cerâmica);
Agregado natural britado
de granulometria
extensa;

Freire et al. (2013)
(http://www.crp.pt/docs/A45S134-15_Art_T5_7CRP_2013.pdf)

Alguns estudos que se têm vindo a realizar em Portugal
 Uso de RCD Reciclados em Infraestruturas Rodoviárias
SUPREMA – Principais conclusões:
• O comportamento dos vários RCD e dos agregados naturais foi diferente.
• O melhor desempenho foi observado para a mistura composta (mistura
betuminosa fresada+agregado natural) e para o RCD misto.
• No caso dos resíduos constituídos por frações importantes de misturas
betuminosas a influência da temperatura pode ser relevante.
• Em geral, o projeto permitiu concluir que é viável, para os RCD estudados, a sua
aplicação em camadas não ligadas do pavimento.
• O desempenho ambiental dos materiais reciclados foi também avaliado através de
ensaios de lixiviação em laboratório e in-situ (desenvolvidos no âmbito do
projecto).

Alguns estudos que se têm vindo a realizar em Portugal
 Uso de RCD Reciclados em Obras Geotécnicas
Utilização de RCD em estruturas de drenagem de obras geotécnicas
– Estudos liderados pelo Inv. António Roque - LNEC
Avaliar a viabilidade técnica da aplicação de um agregado reciclado de betão na
construção da camada de drenagem e recolha de lixiviados do sistema de proteção
basal dos aterros de resíduos, e ainda nas estruturas de drenagem existentes
noutras obras geotécnicas (por exemplo, barragens de terra, muros de suporte e
drenos verticais) e nas infraestruturas de transporte rodo e ferroviárias.

• Quer em termos de comportamento hidráulico, quer em termos de
durabilidade, para as condições de realização dos ensaios, o agregado
reciclado de betão é adequado para a construção de estruturas de
drenagem de obras geotécnicas e infra-estruturas de transporte.

Alguns estudos que se têm vindo a realizar em Portugal
 Uso de RCD Reciclados em Obras Geotécnicas
• RCD-VALOR - Aplicação sustentável de Resíduos de Construção e Demolição
em estruturas reforçadas com geossintéticos, Projecto liderado pela Prof.ª
Castorina Silva Vieira, desenvolvido na FEUP, financiado pela FCT PTDC/ECM-GEO/0622/2012

Fracção fina de RCD – mistura de
betão, argamassas, cerâmicos, solo, …

Alguns estudos que se têm vindo a realizar em Portugal
 Uso de RCD Reciclados em Obras Geotécnicas
Principais conclusões do projecto RCD-VALOR:
•

É importante proceder-se à remoção de impurezas (madeira, metais, borracha,
gesso, etc.) durante as actividades de demolição e reciclagem, para que o material
reciclado cumpra com os requisitos impostos pelas especificações LNEC

•

Os resultados dos ensaios de lixiviação mostraram que a utilização destes RCD não
representa um problema sob o ponto de vista ambiental

•

Os resultados dos estudos em campo sobre o potencial efeito de danificação e
degradação causado pelos RCD sobre os geossintéticos mostraram que este efeito é
pouco significativo e semelhante ao provocado por um material “tradicional”

•

A resistência das interfaces RCD/geossintético, essencial para o bom funcionamento
destes aterros, quer em movimento de corte directo, quer em arranque, tem-se
revelado adequada e dentro da gama de valores expectáveis quando se utilizam
solos como material de aterro.

Utilização de RCD
reciclados em Obra

Resultados de
Investigação
Heterogeneidade do
material reciclado

Ganhar a confiança
de projetistas e
donos de obra

Promover a demolição selectiva
Triagem adequada em obra

Muito obrigada.
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