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Resumo 

 

A sustentabilidade do desenvolvimento já atingido é uma das preocupações fulcrais da 

actualidade em especial no que diz respeito aos aspectos sociais, económicos e 

ambientais. 

A indústria da construção vai ter de se adaptar aos novos padrões de exigência 

ambiental, onde, a reciclagem e a reutilização dos resíduos de construção e demolição é 

uma das direcções a seguir. 

Os resíduos de construção e demolição têm origem na construção, restauro e demolição 

dos diversos tipos de estruturas e infra-estruturas. A sua composição varia muito 

consoante o tipo, época e origem da infra-estrutura demolida, construída ou restaurada. 

A maioria dos seus constituintes pode ser reutilizada, dando origem a matérias como 

agregados para betão, material de enchimento para estradas, valas e tubagens, ou até 

mesmo de reutilização directa como os metais ou as alvenarias de pedra. 

Neste estudo foi realizada uma breve análise ao enquadramento legal português em 

termos de resíduos e pretende mostrar-se a viabilidade do uso de agregados reciclados 

miúdos e graúdos no fabrico de betões com diferentes teores de substituição dos 

agregados naturais por reciclados. Os parâmetros em foco serão a resistência à 

compressão dos betões, verificada aos 7 e aos 28 dias de cura, e a análise da sua 

trabalhabilidade.  

Apesar da existência de especificações portuguesas para o uso de agregados reciclados, 

os operadores licenciados de RCD ainda não classificam os agregados obtidos segundo 

estas especificações, assim, não sabendo qual a classe dos agregados não se conhece as 

características que terão de apresentar, pois estas variam com a classe dos agregados. 

Devido a este facto não foi verificada a conformidade dos agregados com as 

especificações existentes. Mesmo assim conclui-se que existe viabilidade técnica na 

utilização de agregados reciclados no fabrico de betão. 
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Abstract 

 

The sustainability of the development already achieved is one of the fundamental 

contemporary concerns, especially regarding social, economical and environmental 

aspects. 

The construction industry will have to adapt to new patterns of environmental demand, 

in which recycling and reusing building and demolition residues is one of the paths to 

be followed. 

Building and demolition residues have their origin in building, restoration and 

demolition of several kinds of structures and infrastructures. Its composition greatly 

varies according to the type, age and origin of the demolished, built or restored 

infrastructure. Most of its constituents can be reused, originating materials such as 

concrete aggregates, material for road foundations, ditches and pipe bedding; or even 

directly reuse materials like metals or stone masonry. 

This study performs a brief analysis of the Portuguese legal framework concerning 

these residues and it intends to show the viability of the use of small and large recycled 

aggregates for producing concrete with different substitution percentages of natural 

aggregates for recycled ones. The analysed parameters will be the resistance to 

compression of the various concretes, verified in the 7th and 28th days of the curing 

process; and analysis of their workability. 

Although there are Portuguese specifications for using recycled aggregates, the licensed 

operators of building and demolition residues do not classify the obtained aggregates 

according to these specifications. Therefore, not knowing the class of the aggregates 

implies that the characteristics they have to present are also unknown. Due to this fact, 

the conformity of the aggregates to the existing specifications has not been verified. 

Nevertheless, the conclusion is that there is technical viability for using recycled 

aggregates in the production of concrete. 
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1. Introdução e Objectivos 

 

1.1 Introdução 

Cada vez mais existem grandes preocupações com a sustentabilidade do 

desenvolvimento já atingido, onde os aspectos ambientais assumem grande importância. 

A indústria da construção não é excepção e uma vez que esta lida anualmente com 

milhares de toneladas de diversos materiais, vai ter de se adaptar aos novos padrões das 

exigências ambientais.  

Para além das quantidades muito significativas que lhe estão associadas, o fluxo de 

resíduos apresenta outras particularidades que dificultam a sua gestão, de entre as quais 

se destaca a sua constituição heterogénea com fracções de dimensões variadas e 

diferentes níveis de perigosidade. O seu aproveitamento deverá ser potencializado, 

diminuindo-se, assim, simultaneamente a utilização de recursos naturais e os custos de 

deposição final em aterro, aumentando-se o período de vida útil dos materiais.  

Há ainda um longo percurso a percorrer no sentido de encontrar soluções de reutilização 

dos resíduos inertes resultantes da triagem dos Resíduos de Construção e Demolição 

(RCD), havendo necessidade de se efectuarem esforços conducentes a uma gestão 

sustentável. 

Neste sentido deve ser seguida uma hierarquia na gestão de resíduos, na seguinte ordem, 

prevenção e redução das quantidades produzidas bem como uma pré-triagem no local 

onde são produzidos, reutilização, reciclagem ou outros tipos de valorização, eliminação 

e por último, a deposição em aterro. 

Os RCD têm origem na demolição, restauro e construção dos diversos tipos de 

estruturas e infra-estruturas. A sua composição varia muito consoante o tipo, época e 

origem da infra-estrutura demolida, construída ou restaurada. A maioria dos RCD pode 

ser reutilizada, dando origem a matérias como agregados para betão, material de 

enchimento para estradas, valas e tubagens, ou até mesmo de reutilização directa como 

os metais ou as alvenarias de pedra. 
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Os principais problemas observados até agora prendem-se com os depósitos ilegais, que 

conduzem à degradação da paisagem e ao aumento da poluição causando problemas de 

saúde pública, o desperdício de material, o esgotamento dos aterros e os custos 

resultantes para as autarquias desta má gestão. As causas destes problemas passam pela 

inexistência de soluções de gestão e de dados base para definir soluções, uma legislação 

nacional ainda insuficiente e inadequada, a falta de sensibilização e informação de todas 

as pessoas intervenientes nos processos dos quais resultam os RCD e a dificuldade de 

identificar e responsabilizar os infractores.  

 

1.2 Objectivos 

Pretende-se nesta dissertação: 

 Fazer um estudo da gestão e do enquadramento legal dos RCD em Portugal; 

 Caracterizar as principais propriedades dos agregados reciclados e de betões 

fabricados com esses agregados comparando-as com as propriedades dos 

agregados naturais e dos betões produzidos com agregados naturais; 

 Avaliar a trabalhabilidade e a resistência à compressão de betões fabricados com 

diferentes percentagens de incorporação de agregados reciclados e compará-los 

com o betão fabricado com agregados naturais. 

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

A dissertação está dividida em sete capítulos, sendo este primeiro uma introdução ao 

tema, bem como uma descrição dos objectivos que se pretendem alcançar com este 

trabalho e a explicação da estrutura da dissertação. 

No segundo capítulo é feita uma caracterização dos RCD. É apresentada a definição de 

RCD bem como uma quantificação das quantidades produzidas, os seus constituintes, 

principais destinos e os impactos que estes resíduos provocam nas sociedades. 

No terceiro capítulo, faz-se um resumo do quadro legislativo legal, em vigor em 

Portugal. 



19 

 

O quarto capítulo é referente às especificações elaboradas pelo Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil para o uso de agregados reciclados em algumas áreas da construção 

civil. 

O quinto capítulo faz referência à gestão dos RCD, focando os principais aspectos da 

prevenção, valorização e eliminação destes resíduos, sendo no último ponto deste 

capítulo fornecido como exemplo o esquema de funcionamento de uma unidade de 

gestão de RCD. 

No sexto capítulo foi realizada uma revisão bibliográfica sobre os agregados reciclados 

e a sua incorporação em betões, onde se apresentam algumas propriedades quer dos 

agregados reciclados quer dos betões com eles produzidos. 

No sétimo capítulo, fabricaram-se e analisaram-se cinco betões com diferentes teores de 

substituição de agregados naturais por reciclados, focando o estudo na consistência dos 

betões no estado fresco pelo ensaio do Cone de Abrams (ou SLUMP TEST), e na 

resistência mecânica à compressão através de ensaios de compressão a provetes 

cúbicos. 

Por fim a dissertação termina com o oitavo capítulo onde se tem uma conclusão acerca 

do trabalho realizado e são apontadas sugestões para futuros trabalhos. 
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2. Caracterização dos Resíduos de Construção e Demolição  

O objectivo deste capítulo é fazer a caracterização dos RCD no que diz respeito à sua 

proveniência e à sua constituição, bem como fazer uma estimativa da quantidade de 

RCD produzida, de forma a poderem adoptar-se procedimentos para a sua gestão 

adequada.  

 

2.1 Definição dos Resíduos de Construção e Demolição 

O Decreto-Lei nº 178/2006 de, 5 de Setembro, define resíduo como: ”qualquer 

substância ou objecto de que o detentor se desfaz ou tem a intenção ou a obrigação de 

se desfazer, nomeadamente os identificados na Lista Europeia de Resíduos ou ainda 

matérias acidentalmente derramadas, perdidas ou que sofreram qualquer outro 

acidente, incluindo quaisquer matérias ou equipamentos contaminados na sequência do 

incidente em causa, matérias contaminadas ou sujas na sequência de actividades 

deliberadas, tais como, entre outros, resíduos de operações de limpeza, materiais de 

embalagem ou recipientes, elementos inutilizáveis, tais como baterias e catalisadores 

esgotados ou produtos que não tenham ou tenham deixado de ter utilidade para o 

detentor”. 

São considerados Resíduos de Construção e Demolição todo e qualquer resíduo oriundo 

das actividades de construção, sejam eles de novas construções, reabilitações, 

demolições ou que envolvam actividades de obras de arte e limpezas de terrenos com 

presença de solos ou vegetação (ANGULO, 2005). São resíduos provenientes de obras 

de construção de edifícios e de obras de engenharia civil, reconstrução, ampliação, 

alteração, conservação e demolição, derrocada de edificações, solos, rochas, vegetação 

de movimentos de terras e fundações e ainda materiais de manutenção de vias de 

comunicação (CCDR-N, Fonseca, R., 2008). 

Incluem diferentes materiais, tais como diferentes tipos de plásticos, isolantes, papel, 

materiais betuminosos, madeiras, metais, betões, argamassas, blocos, tijolos, telhas, 

solos, e gesso entre outros. 

 De forma geral, os RCD apresentam-se na forma sólida, com características físicas 

variáveis, ocorrendo tanto em dimensões e geometrias similares aos materiais de 
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construção (como a areia e a brita), como em formatos e dimensões irregulares (pedaços 

de madeira, argamassas, betões, plásticos, metais, etc.), tudo dependendo do processo 

que os gerou. Por serem produzidos num sector com uma enorme gama de técnicas e 

metodologias de produção e onde o controlo da qualidade do processo produtivo ou não 

existe ou é incipiente, características como a composição e a quantidade produzida 

dependem directamente do estágio de desenvolvimento do produtor (qualidade da mão 

de obra, técnicas construtivas empregadas, adopção de programas de qualidade, etc.), do 

tipo de obra em curso, do nível de desenvolvimento técnico da indústria de construção 

local, da predominância de materiais na região e do desenvolvimento económico do 

local. 

A parcela mais representativa dos RCD são os materiais inertes, que segundo a alínea e) 

do art.º 2º do Decreto-Lei nº 152/2002, de 23 de Maio, são, “resíduos que não sofrem 

transformações físicas, químicas e biológicas importantes e, em consequência, não 

podem ser solúveis nem inflamáveis, nem ter qualquer outro tipo de reacção física ou 

química, e não podem ser biodegradáveis, nem afectar negativamente outras 

substâncias com as quais entram em contacto de forma susceptível de aumentar a 

poluição do ambiente ou prejudicar a saúde humana. A lixiviabilidade total, o conteúdo 

poluente dos resíduos e a ecotoxicidade do lixiviado devem ser insignificantes e, em 

especial, não pôr em risco a qualidade das águas superficiais e/ou subterrâneas.” Esta 

parcela será também a mais importante em termos de reutilização e reciclagem devido à 

sua maior semelhança com os inertes naturais. 

 

2.2 Produção de RCD 

Praticamente todas as actividades desenvolvidas no sector da construção civil são 

geradoras de RCD. No processo construtivo, a produção de resíduos é decorrente das 

perdas dos processos construtivos.  

Numa pesquisa realizada por PINTO (1989), comparando a massa estimada com a 

massa adquirida para a construção de uma obra com aproximadamente 3.650 m2, o 

autor chegou à conclusão que cerca de 20% (em massa) do material adquirido foi 

desperdiçado. Segundo o autor, do material desperdiçado, metade sai da obra na forma 
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de resíduos, enquanto que a outra metade fica incorporada na obra em materiais cujas 

dimensões finais são superiores às projectadas. 

Estas perdas podem ser minimizadas através do aperfeiçoamento do projecto, escolha 

adequada de materiais, maior especialização dos recursos humanos, utilização de 

ferramentas adequadas, melhorias das condições de armazenamento e transporte e 

sobretudo uma melhor gestão de todo o processo de construção.  

A redução das perdas geradas na fase de construção, ao provocar a redução da 

quantidade de material incorporado nas obras, reduz também a produção de resíduos nas 

seguintes fases, manutenção/reabilitação e demolição. 

Na fase de manutenção/reabilitação a produção de resíduos está associada a factores 

como a correcção de defeitos ou patologias, a reforma ou modernização do edifício ou 

parte deste que normalmente exigem demolições parciais e o descarte de componentes 

que se tenham degradado ou atingido o final da sua vida útil e por isso necessitem de ser 

substituídos. A redução da produção de resíduos nesta fase exige uma melhoria da 

qualidade da construção de forma a reduzir a necessidade de manutenção devida à 

correcção de defeitos, projectos flexíveis que permitam modificações substanciais em 

edifícios através da desmontagem que possibilita a reutilização de componentes que já 

não são necessários bem como o aumento da vida útil dos diferentes componentes e da 

própria estrutura do edifício. 

Por último, na fase de demolição a quantidade de resíduos gerado não depende 

directamente dos processos empregados ou da qualidade da demolição, pois trata-se do 

produto resultante desse processo. A redução dos resíduos produzidos nesta fase 

depende essencialmente do prolongamento da vida útil dos edifícios e dos seus 

componentes, que dependem tanto da tecnologia do projecto como dos materiais, da 

existência de incentivos para que os proprietários realizem modernizações e não 

demolições e da tecnologia do projecto e demolição ou desmontagem que permita a 

reutilização dos componentes noutras actividades. 

Um relatório realizado nos Estados Unidos pela empresa Franklin Associates (BEACHEY, 

1998) indicou as percentagens de resíduos originadas durante as fases de construção, 

manutenção e demolição de edifícios residenciais e não residenciais, tendo obtido os 

valores indicados na Tabela 1.  
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Tabela 1 - Origem dos RCD nos EUA por tipo de obra. Fonte adaptado de BEACHEY, Jacob E., Franklin Associates (1998) 

Tipo de obra 
Residencial  Não residencial  Total 

Peso*  Percentagem Peso*  Percentagem Peso*  Percentagem 

Construção  6,560  11  4,270  6  10,830  8 

Manutenção  31,900  55  28,000  36  59,900  44 

Demolição  19,700  34  45,100  58  64,800  48 

Total  58,160  100  77,370  100  135,530  100 

Percentagem  43  57  100 

      * Peso em milhões de toneladas 

 

Já para Portugal não há dados exactos, ainda assim, GONÇALVES (2007) indica os 

valores obtidos por RUIVO e VEIGA (2004), apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Origem dos RCD em Portugal por tipo de obra. Fonte: adaptado de GONÇALVES (2007) 

Tipo de Obra  Percentagem de Massa 

Construção  10‐20 % 

Manutenção  30‐40 % 

Demolição  40‐50 % 

 

 

2.3 Quantificação de RCD 

A grande dificuldade existente para a quantificação dos RCD é a escassez da 

informação estatística, assim a informação existente não pode ser exacta, concreta ou 

perfeitamente definida ou definível. Isto é, desde os primeiros passos deste processo de 

análise das fontes de informação em matéria de quantificação de RCD, que foi possível 

entender que a melhor maneira para estimar a quantidade de resíduos produzida apoiam 

na informação recolhida, mais do que a contabilização generalizada dos resíduos 

gerados. Aliás, esta abordagem de realização de estimativas é prática corrente e aceite 

como a melhor alternativa por toda a Europa no que diz respeito a obter dados sobre 

quantidades de RCD. Para a difícil tarefa de quantificar os RCD existem pelo menos 

três alternativas que são apresentadas por diferentes autores: o nível de conforto e área 
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bruta de pavimento do edifício, uma percentagem dos RSU e por fim uma quantidade 

por habitante. 

No Manual Europeu de Resíduos da Construção, Vol. 1 (LIPSMEIER, K.; GUNTHER, 

M., 2002), um manual financiado pela União Europeia, no âmbito do Programa 

Crescimento Competitivo e Sustentável relacionado com o Projecto WAMBUCO, foi 

estudada a possibilidade de quantificar os resíduos gerados em obra pode ser estimada 

através do conhecimento de três factores: a área bruta de pavimento, o nível de conforto 

e o tipo de edifício. 

Deste estudo, para edifícios de habitações familiares, resultou o gráfico apresentado na 

Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Quantidade produzidas de RCD segundo o Grau de Conforto de habitações. Fonte: LIPSMEIER, K. e 

GUNTHER, M. (2002) 

 

Da análise deste gráfico facilmente se verifica que para edifícios de habitações, a 

quantidade de resíduos gerada aumenta com o aumento do nível de conforto, 

principalmente entre o baixo e o médio conforto com valores próximos e o alto conforto 

que apresenta maiores valores, e com uma maior área bruta de pavimento do edifício. 

Segundo um relatório da Direcção Geral do Ambiente, Segurança Nuclear, e Protecção 

(DGXI) para a União Europeia, em Fevereiro de 1999, devido à falta de estimativas 



26 

 

nacionais oficiais sobre a produção de RCD foi aplicada uma estimativa per capita igual 

a Espanha, de 325 Kg/hab por ano, o que daria uma quantidade total de 3,2 milhões de 

toneladas de resíduos produzidos por ano. Mais recentemente, em 2005, a Agência 

Portuguesa do Ambiente com base na proporção apresentada pela União Europeia, 

estima uma produção anual de 7,5 milhões de toneladas de RCD em Portugal. 

Relativamente aos restantes países na altura pertencentes à UE é de destacar a 

Alemanha e a Holanda com os valores anuais mais elevados na ordem dos 720 Kg/hab e 

a Irlanda e a Suécia com os valores mais baixos, 162 Kg/hab e 193 Kg/hab 

respectivamente. A média europeia fixa-se em 481 Kg/hab por ano. Este documento 

chama a atenção para o facto de em Portugal a indústria da construção ser muito activa 

nos últimos anos especialmente na reconstrução das áreas com maior densidade 

populacional como Lisboa e Porto. Já no Brasil, Tarcísio de Paula Pinto, também em 

1999, afirma que pela mediana de algumas cidades brasileiras, o valor per capita de 

produção anual de RCD é de 510 Kg/hab. 

Outros autores referem como forma estimar a quantidade de resíduos produzida através 

de uma percentagem da produção de RSU, sendo o valor geralmente mais aceite 50% 

dos RSU. Segundo JOHN, 2000, o volume de RCD gerado representa entre 13% a 67% 

de toda a massa dos RSU produzidos. Na dissertação apresentada por Eder Carlos 

Guedes dos Santos na Universidade de São Paulo, Brasil, em 2007, analisando algumas 

cidades brasileiras obteve como valores para a produção de RCD entre 37% e 67% do 

total dos RSU produzidos nessas cidades. A média das cidades estudadas deu um valor 

de 53,83%, próximo dos 50% apontado como valor mais aceite.  

Com o aparecimento de nova legislação em termos de resíduos e o melhoramento da 

legislação existente espera-se que a dificuldade em quantificar os RCD diminua. A 

introdução de obrigações e deveres como o preenchimento de guias de transporte, de 

planos de prevenção e gestão de resíduos, de criação de um Sistema Integrado de 

Registo Electrónico de Resíduos (SIRER), de licenciamento de operadores, de registo 

de dados de RCD juntamente com o livro de obra, entre outras medidas que estão 

actualmente a tomar forma e a ganhar dimensão, não só em Portugal como noutros 

países com documentação semelhante, facilitará certamente a quantificação da produção 

de RCD. 

 



27 

 

2.4 Constituição dos RCD 

Devido ao ritmo acelerado em busca de uma maior produtividade, o local da obra é 

caracterizado por ser um ambiente dinâmico, sujeito a constantes modificações em 

função do cronograma da obra. Várias actividades são realizadas ao mesmo tempo, 

utilizando diferentes tecnologias e empregando materiais de diferentes naturezas. Isso 

contribui para que os RCD apresentem uma composição marcada por uma alta 

variabilidade e heterogeneidade, nas diversas fases da obra. 

Como se pode ver na Lista Europeia 

de Resíduos, abreviadamente 

designada LER, existe uma grande 

quantidade de materiais 

considerados como resíduos de 

construção e demolição, que vão 

desde os betões, tijolos, telhas e 

materiais cerâmicos, madeira, vidro 

e plástico, misturas betuminosas, 

alcatrão ou derivados de alcatrão, 

metais (incluindo ligas), solos, rochas e lamas de dragagem. A quantidade de cada 

material é fortemente influenciada pela época e local da construção, assim como pela 

tipologia da construção, mas na grande maioria dos casos a parcela de origem mineral é 

a mais significativa como se pode observar na Tabela 3. 

Tabela 3 – Percentagem de massa dos diferentes constituintes de RCD 

Materiais 
Média 

Europeia 
Portugal ‐  Zona 
Litoral Norte 

Portugal
Projecto 
REAGIR 

Recife  
Brasil 

Salvador  
Brasil 

Holanda  Japão 

Referência  Costa, C. 
Pereira, L., Jalali, 
S. e Aguiar, B. 

Brito, J. 
C. M. 

Montemor
Tenório, J. L.  Ulsen, C. 

Betão e argamassa 

30  35  50 

56,4  38  53  21  17 

Cerâmica  18,1  2  14  39  12 

Tijolo  1,3  17  0  14  1 

Rochas 
32  45  20 ‐ 25 

22,3  9  5  0  0 

Solo e areia  0  27  22  0  0 

Madeira  15  5  5  0  2  0  17  19 

Metal  7  5  5  0  1  0  0  0 

Plástico  0  1  1 ‐ 2  0  0  4  0  0 

Outros  16  9  1 ‐ 20  1,9  4  2  9  51 

 

Figura 2 - Resíduos de Construção 
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Da análise da tabela 3 facilmente se comprova o dito anteriormente em relação às 

diferentes quantidades produzidas de cada material de acordo com a localização 

geográfica da sua produção. Também se 

nota uma maior predominância de 

materiais inertes como betões, 

argamassas, tijolos, cerâmicas, rochas e 

solos. Este facto torna os RCD muito 

interessantes do ponto de vista da 

reutilização e reciclagem, pois estas duas 

formas de valorização do material inerte 

são bastante simples e já estão tratadas em 

Portugal pelas Especificações do LNEC. No entanto continuam a ser fonte de novos 

estudos com vista à definição de novas formas de aproveitamento destes materiais e 

melhoria das existentes. 

Em Portugal, como se pode verificar na Tabela 4, o principal destino dos diferentes 

RCD são os aterros, com excepção da madeira e do papel que são incinerados ou 

reciclados, e dos metais com grande percentagem de aproveitamento por reciclagem.  

 

Tabela 4 – Destino final dos diversos constituintes de RCD. Fonte: COSTA, C. (2006) 

Composição dos Resíduos  Reutilização  Reciclagem  Incineração  Aterro 

Betão, tijolos, azulejos, alvenarias  15  ‐  ‐  85 

Madeira  10  30  30  30 

Papel, cartão  ‐  20  30  50 

Vidro  ‐  ‐  ‐  100 

Plásticos  ‐  10  5  85 

Metais (aço incluido)  10  60  ‐  30 

Isolamentos  ‐  ‐  ‐  100 

Outros resíduos  ‐  10  5  85 

Solos, pedras, etc.  40  ‐  ‐  60 

Resíduos de estradas (betuminoso)  10  ‐  ‐  90 

 

Falta apenas referenciar que os RCD contêm em geral pequenas porções de resíduos 

perigosos como tintas, colas, amianto, gesso, contaminantes biológicos, emulsões à base 

de alcatrão, equipamento electrónico com componentes tóxicos, etc. Estes materiais que 

Figura 3 - Inertes de RCD 
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embora se apresentem em pequenas quantidades são suficientes para provocar a 

contaminação de aterros (ou outros locais com deposições ilegais) ou colocar em risco a 

saúde da população e a degradação do ambiente. Assim, é de grande importância que se 

obedeça ao estipulado nas normas e regulamentos existentes relativamente ao 

tratamento adequado de RCD que contenham resíduos perigosos.   

 

2.5 Impacto dos RCD 

O desenvolvimento do sector da construção 

civil e obras públicas tem tornado crescente o 

problema dos RCD. Observam-se espalhados 

por todo o território depósitos clandestinos de 

resíduos de obras ou de pequenas demolições 

cuja responsabilidade é quase sempre 

impossível de atribuir. Os principais 

problemas dos RCD relacionam-se com os 

grandes volumes produzidos e com a sua 

deposição irregular. Geralmente são depositados clandestinamente em terrenos baldios, 

nas margens de rios ou nas bermas de estradas periféricas. Nestas condições são motivo 

de desorganização das redes de drenagem, facilitam a proliferação de vectores nocivos 

para a saúde pública, promovem a interdição parcial das vias e a degradação do 

ambiente e da paisagem. Os custos de remediação destas práticas acabam por recair 

sobre as autarquias que comprometem recursos, nem sempre mensuráveis, para efectuar 

a sua remoção e tratamento. Isto advém de factores como a inexistência de soluções de 

gestão e de dados de base para definir soluções, legislação nacional insuficiente e com 

algumas lacunas e a falta de sensibilização e informação. 

É necessário que os regulamentos municipais estabeleçam melhores regras para a gestão 

dos RCD, nomeadamente a sua remoção, deposição, transporte, armazenamento, 

triagem, reciclagem ou qualquer outra forma de valorização, bem como a sua 

eliminação por forma a não constituir perigo para a saúde pública ou prejudicar a 

qualidade de vida. 

   Figura 4 - Depósito clandestino e ilegal na          

Serra do Alvão 
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As Câmaras Municipais têm um papel fundamental, não só pela criação e melhoria de 

regulamentos, como pela criação ou disponibilização de espaços para a instalação de 

unidades de tratamento e valorização destes resíduos e locais de deposição dos inertes 

não passíveis de aproveitamento. Na grande parte dos casos, quem tenta implantar uma 

destas unidades tem esbarrado em diversas dificuldades em encontrar locais apropriados 

e disponíveis para a sua instalação e pouca aceitação por parte dos municípios.  

Uma má gestão de RCD pode traduzir-se em problemas graves quase equiparáveis à 

ausência de gestão. A reciclagem de resíduos, assim como qualquer actividade humana, 

também pode causar impactos no meio ambiente. Factores como o tipo de resíduos, a 

tecnologia empregue e a utilização proposta para o material reciclado podem tornar o 

processo de reciclagem ainda mais problemático do que o próprio resíduo antes de ser 

reciclado. Desta forma, o processo de reciclagem acarreta riscos ambientais que 

precisam de ser adequadamente geridos. Além dos impactos que poderão advir do 

processo de reciclagem deve-se ter em conta que esta actividade também pode gerar 

resíduos, cuja quantidade e características vão depender do tipo de reciclagem 

escolhida. É preciso também considerar os resíduos gerados pelos materiais reciclados 

no final da sua vida útil e na possibilidade de serem novamente reciclados, fechando 

assim o seu ciclo de vida de uma forma eficiente e sem prejudicar o ambiente.  
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3. Enquadramento Legal Nacional 

A nível Nacional a gestão de RCD tem sido disciplinada por recurso ao Regime Geral 

da Gestão dos Resíduos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de Setembro em 

conjunto com a Lei dos Resíduos aprovada no Decreto-Lei n.º 239/97 de 9 de Setembro. 

Contudo, as particularidades destes resíduos e as especificidades dele decorrente 

determinavam dificuldades na aplicação das disposições gerais do regime em vigor, 

verificando-se a necessidade de um quadro normativo próprio e adequado a estas 

exigências tão específicas.  

No âmbito das políticas de redução, reutilização e reciclagem de resíduos, o Decreto-

Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, veio introduzir um regime jurídico destinado à gestão 

de Resíduos de Construção e de Demolição, com efeitos a partir de 12 de Junho de 

2008. 

Neste contexto, foram definidas metodologias e um conjunto de práticas a observar nas 

fases de projecto e de execução das obras para adequar à melhor aplicação dos 

princípios da prevenção e da redução que se pretende alcançar. 

Para que seja possível a reutilização de materiais e o encaminhamento de RCD para 

reciclagem (ou para outras formas de valorização) têm que estar disponíveis meios que 

permitam a triagem de materiais e de resíduos na obra, ou, em alternativa, o 

encaminhamento para operador de gestão licenciado para tal. 

O novo regime estabelece uma cadeia de responsabilidades que abrange quer os donos 

de obra e empreiteiros quer as Câmaras Municipais. Nesse âmbito introduzem-se novos 

mecanismos que, em articulação com os regimes jurídicos das obras públicas e 

particulares, permitem condicionar os licenciamentos e autorizações à prova de uma 

adequada gestão dos RCD. 

Consagra-se o princípio geral de que a responsabilidade da gestão dos RCD é de todos 

os intervenientes no seu ciclo de vida, desde o produto original até ao resíduo 

produzido, na medida da respectiva intervenção no mesmo.  

Essa responsabilidade extingue-se no entanto pela transmissão dos RCD a operadores 

licenciados de gestão de resíduos. 
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A fiscalização do cumprimento do novo regime cabe à Inspecção-Geral do Ambiente e 

do Ordenamento do Território, Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional, Municípios e autoridades policiais, podendo ainda por lei ser atribuídos tais 

poderes a outras entidades. 

Como resumo, apresenta-se na Tabela 5 os principais diplomas legais existentes em 

Portugal no domínio dos da gestão de resíduos sólidos urbanos, onde se enquadram os 

RCD. 

Tabela 5 – Principais diplomas portugueses relacionados com a gestão de RCD 

Decreto-Lei nº 239/97, de 9 de Setembro Lei dos Resíduos 

Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de Setembro Regime geral da gestão de resíduos 

Portaria nº 1023/2006, de 20 de Setembro Licenciamento das operações de gestão de resíduos 

Portaria nº 32/2007, de 6 de Janeiro Aprova o regulamento interno da CAGER 

Decreto-Lei nº 210/2009, de 3 de Setembro Regime de constituição, gestão e funcionamento do 
MOR 

Portaria nº 50/2007, de 9 de Janeiro Modelo de alvará de licença para operações de 
gestão de resíduos 

Portaria nº 335/97, de 16 de Maio Transporte de resíduos 

Portaria nº 417/2008, de 11 de Junho Guia específica para transporte de RCD 

Portaria nº 209/2004, de 3 de Março Lista Europeia de Resíduos 

Decreto-Lei nº 183/2009, de 10 de Agosto Deposição de resíduos em aterro 

Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de Março Regime das operações de RCD 

 

3.1 DecretoLei nº 239/97, de 9 de Setembro 

O quadro jurídico da gestão dos resíduos foi pela primeira vez definido em Portugal 

pelo Decreto-Lei n.º 488/85, de 25 de Novembro, que seria revogado, 10 anos depois, 

pelo Decreto-Lei n.º 310/95, de 20 de Novembro, o qual transpôs as Directivas n.º 

91/156/CEE, de 18 de Março, e 91/689/CEE, de 12 de Dezembro. 

Contudo, cedo se revelou que essa alteração legislativa era ainda insuficiente, sendo 

entretanto chegado o momento de rever esse diploma, de forma a adaptá-lo às novas 

opções políticas e a introduzir os aperfeiçoamentos que a experiência revelou 

convenientes, sem deixar de assegurar, no entanto, a transposição do referido normativo 

comunitário. 
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O Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro, conhecido como Lei dos Resíduos, 

estabelece as regras a que fica sujeita a gestão de resíduos, nomeadamente a sua recolha, 

transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação, de forma a não 

constituir perigo ou causar prejuízo para a saúde humana ou para o ambiente. 

O objectivo deste diploma é uma gestão de resíduos que vise, preferencialmente, a 

prevenção ou redução da produção ou nocividade dos resíduos, nomeadamente através 

da reutilização e da alteração dos processos produtivos, por via da adopção de 

tecnologias mais limpas, bem como da sensibilização dos agentes económicos e dos 

consumidores, assim como uma gestão de resíduos com vista a assegurar a sua 

valorização, nomeadamente através de reciclagem ou da sua eliminação adequada. 

A responsabilidade pelo destino final dos resíduos é de quem os produz, sem prejuízo 

da responsabilidade de cada um dos operadores na medida da sua intervenção no 

circuito de gestão desses resíduos. Os custos de gestão dos resíduos são suportados pelo 

respectivo produtor. Quando o produtor seja desconhecido ou indeterminado, a 

responsabilidade pelo destino final a dar aos resíduos e pelos custos da respectiva gestão 

cabe ao respectivo detentor. 

As orientações fundamentais da política de gestão de resíduos constam do plano 

nacional de gestão de resíduos, elaborado pelo Instituto dos Resíduos e aprovado por 

despacho conjunto dos Ministros da Economia, da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas, da Saúde e do Ambiente. 

As proibições citadas neste documento são: 

 O abandono de resíduos, bem como a sua emissão, transporte, armazenagem, 
tratamento, valorização ou eliminação por entidades ou em instalações não 
autorizadas. 

 A descarga de resíduos, salvo em locais e nos termos determinados por 
autorização prévia. 

 As operações de gestão de resíduos em desrespeito das regras legais ou das 
normas técnicas imperativas aprovadas nos termos da lei. 

 A incineração de resíduos no mar e a sua injecção no solo (resíduos líquidos). 

O lançamento e a imersão de resíduos no mar regem-se pelo disposto em legislação 

especial e pelas normas internacionais em vigor. 
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As operações de armazenagem, tratamento, valorização e eliminação de resíduos estão 

sujeitas a autorização prévia. O requerimento da autorização é dirigido à autoridade 

competente para a decisão final, acompanhado dos elementos exigidos. 

A localização dos projectos de operações de gestão de resíduos devem ser 

acompanhados de parecer da Câmara Municipal competente que ateste a 

compatibilidade da sua localização com o respectivo Plano Municipal de Ordenamento 

do Território, bem como de parecer favorável à localização, quanto à afectação de 

recursos hídricos, a emitir pela Direcção Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais 

competente. 

Relativamente ao registo de resíduos, deve ser realizado por quem efectue qualquer 

operação de gestão de resíduos que tem obrigatoriamente que possuir um registo 

actualizado do qual conste: 

 A quantidade e tipo de resíduos recolhidos, armazenados, transportados, 

tratados, valorizados ou eliminados; 

 A origem e destino dos resíduos; 

 A identificação da operação efectuada. 

A fiscalização do cumprimento do presente diploma incumbe ao Instituto dos Resíduos, 

à Direcção-Geral do Ambiente e às Direcções Regionais do Ambiente e dos Recursos 

Naturais, bem como às demais entidades com competência para autorizar operações de 

gestão de resíduos e às autoridades policiais. 

 

3.2 DecretoLei n.º 178/2006, de 5 de Setembro 

Vários factores concorreram para a necessidade de aprovar um novo regime jurídico 

para a gestão de resíduos que substitua este último regime de 1997. Desde logo, realça-

se a de transpor para o ordenamento jurídico interno a Directiva n.º 2006/12/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, codificadora da dispersa 

regulamentação comunitária sobre resíduos. 

O panorama do sector dos resíduos sofreu ainda outras transformações desde a 

aprovação do Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro. Por um lado, aceitava-se que a 
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actuação do Estado se cingisse à fórmula tradicional do «comando e controlo», 

concretizada na elaboração pública de planos e na sujeição das operações de gestão de 

resíduos a um procedimento de autorização prévia. Contudo, uma análise dos impactes 

produzidos por esse modelo de relação de autoridade estabelecido entre administração e 

administrado, empregue sem auxílio de outros instrumentos de diferente natureza, veio 

revelar que o mesmo foi até então insuficiente, dir-se-á, ineficiente e ineficaz à luz dos 

custos por si gerados, para assegurar a concretização dos princípios e objectivos então 

vigentes na matéria. 

Por outro lado, os compromissos internacionais e comunitários assumidos pelo Estado 

Português vieram elevar a exigência dos objectivos ambientais a atingir, como bem 

ilustra a necessidade comunitária de restringir drasticamente e num curto espaço de 

tempo o volume de resíduos depositados em aterro. 

Assim, o Decreto-Lei n.º 178/2006, estabelece o Regime Geral da Gestão de Resíduos, 

transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a Directiva n.º 91/689/CEE, do Conselho, de 

12 de Dezembro. 

Este diploma aplica-se às operações de gestão de resíduos, compreendendo toda e 

qualquer operação de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, 

valorização e eliminação de resíduos, bem como às operações de descontaminação de 

solos e à monitorização dos locais de deposição após o encerramento das respectivas 

instalações. 

Neste enquadramento criou-se a Autoridade Nacional de Resíduos (ANR), que prevê, 

no seu enquadramento legislativo, a existência de um “Mercado de Resíduos”, em  que 

a sua gestão adequada contribui para a preservação dos recursos naturais, quer ao nível 

da Prevenção, quer através da Reciclagem e Valorização, além de outros instrumentos 

jurídicos específicos. 

Este decreto não se limita, porém, à introdução de aperfeiçoamentos ao regime legal até 

agora em vigor. Bem pelo contrário, pretende-se com ele introduzir instrumentos novos 

no ordenamento jurídico português, desde logo aqueles que se prendem com uma 

melhor gestão da informação em matéria de gestão dos resíduos. 
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A necessidade de garantir a recolha de toda a informação relevante sobre o «ciclo de 

vida» dos resíduos havia determinado a obrigatoriedade de realização de um registo de 

um conjunto de dados relativos à sua produção e gestão já no âmbito do Decreto-Lei n.º 

239/97, de 9 de Setembro. 

 

3.2.1 Princípios da gestão de resíduos 

Neste decreto são apresentados 7 princípios de gestão de resíduos: 

 “Princípio da auto-suficiência”: as operações devem ocorrer preferencialmente 
em território nacional. 

 “Princípio da responsabilidade pela gestão”: a responsabilidade é do respectivo 
produtor, ou na impossibilidade da sua determinação a responsabilidade recai 
sobre o seu detentor. Para resíduos de proveniência externa, a sua gestão cabe ao 
responsável pela sua introdução. As responsabilidades atrás referidas extinguem-
se com a transmissão de resíduos a um operador licenciado. 

 “Princípio da prevenção e redução”: é um objectivo prioritário da política de 
gestão de resíduos evitar e reduzir a sua produção bem como o seu carácter 
nocivo, devendo-se evitar também, ou pelo menos reduzir o risco para a saúde 
pública ou ambiente. 

 “Princípio da hierarquia das operações de gestão de resíduos”: este princípio 
preconiza que depois da utilização de um bem sucede-lhe uma nova utilização 
ou não sendo viável a sua reutilização deve-se proceder á sua reciclagem ou 
outras formas de valorização. A deposição dos resíduos em aterro deverá ser a 
última opção de gestão. Os produtores devem proceder à separação dos resíduos 
na origem. O prolongamento do ciclo de vida dos materiais através da sua 
reutilização usando as melhores técnicas disponíveis com custos 
economicamente sustentáveis.  

 “Princípio da responsabilidade do cidadão”: preconiza que os cidadãos 
contribuem para a prossecução dos princípios e objectivos referidos 
anteriormente, adoptando comportamentos de carácter preventivo em matéria de 
produção de resíduos, bem como práticas que facilitem a respectiva reutilização 
e valorização. 

 “Princípio da regulação da gestão de resíduos”: preconiza que a gestão de 
resíduos é realizada de acordo com os princípios gerais fixados nos termos deste 
Decreto-Lei e demais legislação aplicável. É proibida qualquer operação de 
gestão de resíduos não licenciada neste documento. 
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 “Princípio da equivalência”: preconiza que o regime económico e financeiro das 
actividades 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. 

 

Relativamente ao planeamento da gestão de resíduos, compete à Autoridade Nacional 

de Resíduos (ANR) assegurar e acompanhar a implantação de uma estratégia nacional 

para os resíduos. Esta estratégia passa pelo exercício de competências próprias de 

licenciamento, emissão de normas técnicas, acompanhamento da gestão de resíduos, 

uniformização de procedimentos e assuntos internacionais e comunitários no domínio 

dos resíduos. Compete aos serviços desconcentrados do ministério responsável pela área 

do ambiente, enquanto Autoridades Regionais dos Resíduos (ARR), assegurar o 

exercício das competências relativas à gestão de resíduos numa relação de proximidade 

com os operadores. 

 

3.2.2 Planos de Gestão de Resíduos 

As orientações fundamentais da política de gestão de resíduos constam do Plano 

Nacional de Gestão de Resíduos, dos Planos Específicos de Gestão de Resíduos e dos 

Planos Multimunicipais, Intermunicipais e Municipais de acção: 

 Plano Nacional de Gestão de Resíduos: estabelece as orientações estratégicas de 
âmbito nacional da política de gestão de resíduos e as regras orientadoras a 
definir pelos planos específicos de gestão de resíduos no sentido de garantir a 
concretização dos princípios atrás referidos, bem como a constituição de uma 
rede integrada e adequada de instalações de valorização e eliminação de todo o 
tipo de resíduos. 

 Planos Específicos de Gestão de Resíduos: materializam o Plano Nacional de 
Gestão de Resíduos em cada área específica da actividade geradora de resíduos, 
estabelecendo as respectivas prioridades, metas e acções a implementar e as 
regras orientadoras a definir pelos Planos Multimunicipais, Intermunicipais e 
Municipais de acção. 

 Planos Multimunicipais, Intermunicipais e Municipais de Acção: definem a 
estratégia de gestão de resíduos urbanos e as acções a desenvolver pela entidade 
responsável pela respectiva elaboração quanto à gestão deste tipo de resíduos, 
em articulação com os planos supra referidos. 
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3.2.3 Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do 

Ambiente (SIRAPA) 

O sistema de registo a implementar diverge consoante o tipo de resíduos em causa, 

tornando a informação disponível incoerente, por um lado, e insuficiente, por outro. A 

nível do registo de informação e acompanhamento da gestão de resíduos é criado o 

Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos (SIRER) um projecto ambicioso, 

faseado no tempo, que visa disponibilizar, por via electrónica, o registo e acesso a dados 

sobre todos os tipos de resíduos, substituindo os anteriores sistemas e mapas de registo. 

Agrega toda a informação relativa aos resíduos produzidos e importados para o 

território nacional e a entidades que operam no sector dos resíduos. 

A necessidade de garantir o acesso a toda a informação relevante sobre o «ciclo de 

vida» dos produtos determinou a obrigatoriedade de registo de um conjunto de dados 

relativos à produção e gestão de resíduos. 

Actualmente, a evolução dos meios tecnológicos impõe o recurso a modelos operativos 

de registo de informação mais evoluídos. A Internet, ao potenciar uma interacção fácil, 

rápida e segura de dados de distinta proveniência, tem vindo a ganhar uma importância 

crescente no processamento de informação sobre resíduos. É neste enquadramento que 

o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, criou o SIRER. 

Conforme se estabelece no n.º 2 do artigo 46º do RGGR, o funcionamento do SIRER 

carece ainda de posterior regulamentação mediante portaria a aprovar pelo membro do 

Governo responsável pela área do ambiente, tarefa que ora se leva a cabo criando a 

Portaria 1408/2006, de 18 de Dezembro que aprova o regime de funcionamento do 

SIRER, mais tarde alterada pela Portaria 320/2007, de 23 de Março. 

A gestão do SIRER está a cargo do INR (Instituto Nacional de Resíduos) e engloba 

todos os actos praticados com o objectivo de garantir o seu normal e seguro 

funcionamento. 

Estão sujeitos a registo no SIRER: 

 - Os produtores: 

i) De resíduos não urbanos que no acto da sua produção empreguem pelo menos 10 

trabalhadores; 
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ii) De resíduos urbanos cuja produção diária exceda 1100 litros;  

iii) De resíduos perigosos. 

 - Os operadores de gestão de resíduos; 

 - As entidades responsáveis pelos sistemas de gestão de resíduos; 

O SIRER junta informação prestada pelas entidades sujeitas a registo, tal como, a 

origem, quantidade, classificação, e destino dos resíduos, informação das operações e 

acompanhamento efectuado, contendo os dados recolhidos através de meios técnicos 

adequados.   

Em finais de 2008, a Agência Portuguesa do Ambiente integrou as atribuições e 

competências do Instituto do Ambiente e do Instituto dos Resíduos. Em consequência, 

os sistemas de informação existentes, SIPO e SIRER, foram integrados num sistema 

único, o SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente. 

Assim, existe agora um único portal onde se deve registar e através do qual tem acesso 

tanto aos dados anteriormente existentes no SIRER como aos formulários do PRTR e 

REGGE ou o registo das ONGA do SIPO. 

 

3.2.4 Comissão de Acompanhamento de Gestão de Resíduos 

É também criada a Comissão de Acompanhamento da Gestão de Resíduos (CAGER) 

que constitui uma entidade de consulta técnica funcionando na dependência da ANR, 

sendo o seu regulamento interno aprovado pela nº 32/2007, de 6 de Janeiro, e a quem 

compete: 

- Preparar decisões ou dar parecer, quando solicitada, sobre todas as questões 

relacionadas com a gestão de resíduos; 

 - Acompanhar a execução e revisão dos Planos de Gestão de Resíduos; 

- Acompanhar os aspectos técnicos, económicos e sociais ligados ao mercado de 

resíduos em Portugal; 
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- Acompanhar o funcionamento do mercado de resíduos e auxiliar a ANR a 

disponibilizar informação relevante; 

- Auxiliar a ANR na disponibilização de informação técnica e fiável relacionada 

com produtos fabricados com materiais reciclados através de uma base de dados 

on-line. 

 

3.2.5 Mercado Organizado de Resíduos 

No segundo capítulo deste decreto é abordado o Mercado de Resíduos, estabelece nos 

artigos 61º a 65º, ainda que sumariamente, o enquadramento legal e os princípios que 

regem o Mercado Organizado de Resíduos (MOR). Um instrumento económico de 

carácter voluntário que tem como objectivos facilitar e promover as trocas comerciais 

de diversos tipos de resíduos, potenciando a respectiva reutilização ou valorização 

através da reintrodução no circuito económico. Pretende-se que este mercado centralize 

num só espaço as transacções de diversos tipos de resíduos, garantindo a sua aplicação 

racional para os determinados fins propostos, reduzindo os custos de transacção, 

diminuindo a procura de matérias-primas naturais, assim como aumentar o 

desenvolvimento e conceptualização de mecanismos de simbiose industrial, criando a 

possibilidade de trocas de fluxos de materiais entre empresas.  

Mais tarde é elaborado o Decreto-Lei 210/2009, de 3 de Setembro, que visa 

precisamente estabelecer o regime de constituição, gestão e funcionamento do mercado 

organizado de resíduos, bem como as regras aplicáveis às transacções nele realizadas e 

aos respectivos operadores.  

O MOR deve funcionar em condições que garantam o acesso igualitário ao mercado, a 

transparência, universalidade e rigor na informação que nele circula e a segurança nas 

transacções realizadas, bem como o respeito das normas destinadas à protecção do 

ambiente e da saúde pública. Este mercado permitirá o encontro entre a oferta e a 

procura com rapidez, segurança e eficácia. A sua gestão é assegurada por uma entidade 

gestora, que funcionará como o rosto do mercado, dinamizando-o e dando-lhe 

credibilidade. As funções desta entidade gestora são validar as transacções 

estabelecendo mecanismos de responsabilização do vendedor pela qualidade dos bens 

transaccionados e do comprador pelo destino apropriado dos mesmos. A entidade 
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gestora é ainda responsável pela criação de mecanismos que potenciem a aceitação pelo 

mercado do conceito de produto reciclado.  

Temos como exemplo noutros países, a Bolsa de subprodutos da Catalunha, a Bolsa de 

Resíduos Francesa, a Bolsa de Resíduos Holandesa, a Bolsa de Resíduos do Sindicato 

dos Profissionais de Química do Estado de São Paulo no Brasil, Ontario Waste Material 

Exchange nos Estados Unidos, a California Materials Exchange, entre outros por todo o 

mundo. 

 

3.2.6 Licenciamento das operações de gestão de resíduos 

Este decreto, estabelece no n.º 1 do seu artigo 23º que as operações de armazenagem, 

triagem, tratamento, valorização e eliminação de resíduos estão sujeitas a licenciamento. 

O mesmo decreto-lei prevê, na alínea a) do n.º 1 do artigo 27º, que o pedido de 

licenciamento seja apresentado junto da entidade licenciadora competente. Este 

licenciamento está preconizado pela Portaria n.º 1023/2006, de 20 de Setembro. 

 

3.2.7 Taxas de gestão de resíduos 

Estabelece no seu artigo 58º uma taxa de gestão de resíduos incidente sobre as entidades 

gestoras de sistemas de gestão de fluxos específicos de resíduos, individuais ou 

colectivos, de Centros Integrados de Recuperação, Valorização e Eliminação de 

Resíduos perigosos (CIRVER), de instalações de incineração e co-incineração de 

resíduos e de aterros sujeitos a licenciamento da ANR ou das autoridades regionais dos 

resíduos.  

A taxa de gestão de resíduos constitui um dos elementos centrais do novo regime 

económico e financeiro da gestão de resíduos, pretendendo-se com a sua instituição não 

apenas compensar os custos administrativos de acompanhamento destas actividades 

como também estimular o cumprimento dos objectivos nacionais em matéria de política 

e resíduos. É de importância fundamental, por isso, que se estabeleçam as regras 

respeitantes à sua liquidação e pagamento e que essas regras se articulem de modo 

rigoroso com aquelas que disciplinam o SIRAPA. É de importância fundamental 

também fixar as regras que disciplinam a repercussão da taxa de gestão, que constitui 
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um elemento a adicionar às tarifas e prestações financeiras que os sujeitos passivos 

cobram aos respectivos clientes. Surge assim a Portaria n.º 1407/2006, de 18 de 

Dezembro para a liquidação das taxas de gestão de resíduos. 

No artigo 33º do citado decreto-lei estão definidos os elementos essenciais que devem 

constar do alvará de licença a emitir e a enviar ao operador pela entidade licenciadora, 

estando previsto no n.º 2 deste mesmo artigo que o modelo de alvará de licença para a 

realização de operações de gestão de resíduos é aprovado por portaria do membro do 

Governo responsável pela área do ambiente. Neste seguimento surge a Portaria nº 

50/2007, de 9 de Janeiro, que indica o modelo de alvará de licença para operações de 

gestão de resíduos. 

 

3.3 DecretoLei nº 183/2009, de 10 de Agosto 

A deposição de resíduos em aterros é regulamentada pelo Decreto-Lei nº 183/2009, de 

10 de Agosto. Constitui uma particular operação de gestão de resíduos que, em 

Portugal, encontra no Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro, as regras gerais do seu 

exercício. A necessidade de assegurar em termos mais eficazes a protecção do ambiente 

e da saúde humana, em consonância com os princípios gerais de gestão de resíduos, 

impõe a uniformização do regime desta modalidade de eliminação de resíduos, pela 

adopção de especiais medidas, aplicáveis genericamente à instalação e ao 

funcionamento das diferentes classes de aterros. Com efeito, a deposição de resíduos em 

todos os aterros deve ser controlada e gerida de forma adequada, garantindo, 

simultaneamente, a efectiva prevenção do abandono de resíduos e a sua deposição 

descontrolada, bem como a escolha de locais e o uso de metodologias e técnicas de 

deposição ajustadas às exigências de preservação e de melhoria da qualidade do 

ambiente. 

Este diploma visa regular a instalação, a exploração, o encerramento e a manutenção 

pós-encerramento de aterros destinados a resíduos, por forma a evitar ou a reduzir tanto 

quanto possível os efeitos negativos sobre o ambiente, quer à escala local, em especial a 

poluição das águas de superfície, das águas subterrâneas, do solo e da atmosfera, quer à 

escala global, em particular o efeito de estufa, bem como quaisquer riscos para a saúde 

humana. Estabelece as características técnicas específicas para cada classe de aterros e 
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os requisitos gerais que deverão ser observados na sua concepção, construção, 

exploração, encerramento e manutenção pós-encerramento. Os aterros devem estar em 

conformidade com os planos de gestão de resíduos em vigor. 

Os aterros são classificados nas seguintes classes: 

a) Aterros para resíduos inertes; 

b) Aterros para resíduos não perigosos; 

c) Aterros para resíduos perigosos. 

Só são admitidos em aterro: 

a) Os resíduos que tenham sido tratados; 

b) Os resíduos inertes cujo tratamento não seja tecnicamente viável, desde que se 

comprove que o seu tratamento não contribui para os objectivos do presente 

diploma, através da redução da quantidade de resíduos ou dos riscos para a saúde 

humana ou o ambiente; 

c) Os resíduos que tenham uma classificação conforme com os critérios de 

admissão definidos no presente diploma, para a respectiva classe de aterro. 

 

3.4 Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março 

Nos termos das alíneas a) e b) do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro, 

foram identificadas, através da Portaria n.º 818/97, de 5 de Setembro, as substâncias ou 

objectos a que podem corresponder as definições de resíduos e de resíduos perigosos, 

em conformidade com o Catálogo Europeu de Resíduos, aprovado pela Decisão n.º 

94/3/CE, de 20 de Dezembro de 1993, e com a Lista de Resíduos Perigosos, aprovada 

pela Decisão n.º 94/904/CE, de 22 de Dezembro. 

As referidas decisões foram posteriormente revogadas pela Decisão n.º 2000/532/CE, da 

Comissão, de 3 de Maio, alterada pelas Decisões n.os 2001/118/CE, de 16 de Janeiro, 

2001/119/CE, de 22 de Janeiro, e 2001/573/CE, de 23 de Julho, que adopta a nova Lista 

Europeia de Resíduos, abreviadamente LER, e as características de perigo atribuíveis 

aos resíduos, e que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2002. 
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Nestas condições, a Lista de Resíduos que consta da presente portaria assegura a 

harmonização do normativo vigente em matéria de identificação e classificação de 

resíduos, ao mesmo tempo que visa facilitar um perfeito conhecimento pelos agentes 

económicos do regime jurídico a que estão sujeitos. 

Para a identificação do Código LER de um determinado resíduo na lista, é necessário 

procurar, nos capítulos 01 a 12 ou 17 a 20, a fonte geradora do resíduo e identificar o 

código de seis dígitos apropriado do resíduo. 

Se não for possível encontrar nenhum código apropriado nos capítulos 01 a 12 ou 17 a 

20, devem ser consultados os capítulos 13, 14 e 15 para identificação dos resíduos. 

Foram utilizadas as seguintes regras para a numeração das entradas da Lista: 

a) No caso dos resíduos cujos códigos não foram alterados, utilizaram-se os 

números de código da Portaria n.º 818/97, de 5 de Setembro; 

b) Os códigos de resíduos que sofreram alteração foram suprimidos e ficam 

vazios de modo a evitar equívocos; 

c) Os resíduos acrescentados receberam novos códigos ainda não utilizados na 

Portaria n.º 818/97, de 5 de Setembro. 

No caso deste estudo, interessa verificar qual o código LER para os Resíduos de 

Construção e Demolição. Sendo o Capítulo 17, apresentado na Tabela 6, corresponde a 

este tipo de resíduos. 

Tabela 6 – Identificação e classificação dos RCD segundo a Lista Europeia de Resíduos. Fonte: Portaria n.º 209/2004, de 3 de 
Março 

Classe LER  Tipo de resíduos 

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

17 01 01  Betão 

17 01 02  Tijolo 

17 01 03  Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 

17 01 06 
Misturas ou  fracções  separadas de betão,  tijolos,  ladrilhos,  telhas  e materiais  cerâmicos 
contendo substâncias não perigosas 

17 01 07 
Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos não abrangidos em 
17 01 06 

17 02  Madeira, vidro e plástico 

17 02 01  Madeira 

17 02 02  Vidro 
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Classe LER  Tipo de resíduos 

17 02 03  Plástico 

17 02 04  Vidro, plástico e madeiras contendo ou contaminados com substâncias perigosas 

17 03  Misturas betuminosas, alcatrão e produtos de alcatrão 

17 03 01  Misturas betuminosas contendo alcatrão 

17 03 02  Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01 

17 03 03  Alcatrão e produtos de alcatrão 

17 04  Metais (incluindo ligas) 

17 04 01  Cobre, bronze e latão 

17 04 02  Alumínio 

17 04 03  Chumbo 

17 04 04  Zinco 

17 04 05  Ferro e aço 

17 04 06  Estanho 

17 04 07  Mistura de metais 

17 04 09  Resíduos metálicos contaminados com substâncias perigosas 

17 04 10  Cabos contendo hidrocarbonetos, alcatrão ou outras substâncias perigosas 

17 04 11  Cabos não abrangidos em 17 04 10 

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

17 05 03  Solos e rochas contendo substâncias perigosas 

17 05 04  Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03 

17 05 05  Lamas de dragagem contendo substâncias perigosas 

17 05 06  Lamas de dragagem não abrangidas em 17 05 05 

17 05 07  Balastros de linhas de caminhos‐de‐ferro contendo substâncias perigosas 

17 05 08  Balastros de linhas de caminhos‐de‐ferro não abrangidos em 10 05 07 

17 06  Materiais de isolamento e materiais de construção contendo amianto 

17 06 01  Materiais de isolamento contendo amianto 

17 06 03  Outros materiais de isolamento contendo ou constituídos por substâncias perigosas 

17 06 04  Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 ou 17 06 03 

17 06 05  Materiais de construção contendo amianto 

17 08  Materiais de construção à base de gesso 

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

17 08 02  Materiais de construção à base de gesso não abrangidos em 17 08 01 

17 09  Outros resíduos de construção e demolição 

17 09 01  Resíduos de construção e demolição contendo mercúrio 

17 09 02  Resíduos de construção e demolição contendo PCB 

17 09 03 
Outros  resíduos  de  construção  e  demolição  (incluindo misturas  de  resíduos)  contendo 
substâncias perigosas 

17 09 04 
Misturas de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 
17 09 03 
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3.5 DecretoLei nº 46/2008, de 12 de Março 

A gestão de RCD tem sido regulada pelo regime geral da gestão dos resíduos, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, bem como pela legislação específica 

referente aos fluxos especiais frequentemente contidos nos RCD. 

Têm-se verificado igualmente alguns constrangimentos quanto às soluções técnicas de 

valorização de RCD, incluindo ao nível da triagem, e aos locais apropriados e 

disponíveis para a instalação de unidades de deposição final destes resíduos, que se 

pretende que venham, no futuro, a ser limitadas aos resíduos não passíveis de 

valorização. 

 Da conjugação dos factores enunciados resultam situações ambientalmente 

indesejáveis, como a deposição não controlada de RCD, não compagináveis com os 

objectivos nacionais em matéria de desempenho ambiental, elevados por via dos 

compromissos internacionais e comunitários assumidos pelo Estado português. Neste 

enquadramento, é incontornável a necessidade de criar um regime jurídico próprio, que 

estabeleça as normas técnicas relativas às operações de gestão de resíduos de RCD, 

garantindo a aplicação ao fluxo de RCD das políticas de redução, reutilização e 

reciclagem de resíduos. 

Assume particular importância, na perspectiva da promoção do mercado de reciclados 

de RCD, o estabelecimento de critérios de qualidade que induzam a confiança dos 

potenciais consumidores permitindo-lhes ultrapassar barreiras psicológicas, aspectos 

técnicos e de informação à incorporação de resíduos reciclados em novos produtos. 

Neste contexto, o presente Decreto-Lei prevê a aprovação de especificações técnicas 

relativas à utilização de RCD em diferentes tipos de materiais de construção. 

Todavia, quer a reutilização de materiais quer o encaminhamento de RCD para 

reciclagem ou outras formas de valorização obrigam necessariamente à criação de 

condições em obra no sentido da adequada triagem de materiais e de resíduos, por 

fluxos e fileiras. Neste sentido, prevê-se a obrigatoriedade de aplicação em obra de uma 

metodologia de triagem ou, em alternativa, o encaminhamento para operador de gestão 

licenciado para realizar essa operação sendo ainda definidos requisitos técnicos para as 

instalações de triagem e fragmentação. 
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Este Decreto-Lei estabelece uma cadeia de responsabilidade que vincula quer os donos 

de obra e os empreiteiros quer as Câmaras Municipais. São criados mecanismos 

inovadores ao nível do planeamento, da gestão e do registo de dados de RCD, que 

permitem, em articulação com os regimes jurídicos das obras públicas e das obras 

particulares, condicionar os actos administrativos associados ao início e conclusão das 

obras à prova de uma adequada gestão destes resíduos. 

Neste diploma não se perde de vista a necessidade ponderosa de simplificar os 

procedimentos de licenciamento. Com efeito, nem sempre se traduzindo em mais-valia 

ambiental, o procedimento de licenciamento tem constituído um forte obstáculo a uma 

gestão de RCD adequada com o princípio da hierarquia das operações de gestão de 

resíduos consagrado no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro. 

Assim, dispensa-se de licenciamento as operações de gestão realizadas na própria obra e 

a utilização de solos e rochas que não contenham substâncias perigosas resultantes da 

actividade de construção ou demolição, na recuperação ambiental e paisagística de 

pedreiras ou na cobertura de aterros destinados a resíduos. 

 

3.5.1 Disposições gerais 

Este Decreto-Lei estabelece o regime das operações de gestão de resíduos resultantes de 

obras ou demolições de edifícios ou de derrocadas, abreviadamente designados 

Resíduos de Construção e Demolição ou RCD, compreendendo a sua prevenção e 

reutilização e as suas operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, 

tratamento, valorização e eliminação. 

A gestão de RCD realiza-se de acordo com os princípios da auto-suficiência, da 

prevenção e redução, da hierarquia das operações de gestão de resíduos, da 

responsabilidade do cidadão, da regulação da gestão de resíduos e da equivalência, 

previstos no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro. 

A gestão dos RCD, tal como já era dito no Decreto-Lei n.º 239/97, é da 

responsabilidade de todos os intervenientes no seu ciclo de vida, desde o produto 

original até ao resíduo produzido, na medida da respectiva intervenção no mesmo, nos 

termos do disposto neste Decreto-Lei. Exceptuam-se os RCD produzidos em obras 
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particulares isentas de licença e não sujeitas a comunicação prévia, cuja gestão cabe à 

entidade responsável pela gestão de resíduos urbanos. Em caso de impossibilidade de 

determinação do produtor de resíduos, a responsabilidade pela respectiva gestão recai 

sobre o seu detentor. 

 A responsabilidade atrás referida extingue-se pela transmissão dos resíduos a operador 

licenciado de gestão de resíduos ou pela sua transferência nos termos da lei, para as 

entidades responsáveis por sistemas de gestão de fluxos de resíduos. 

Os objectivos quantitativos e qualitativos a atingir em conformidade com os objectivos 

definidos pela legislação nacional ou comunitária aplicável aos RCD, bem como as 

prioridades, metas e acções relativas à sua gestão, constam do plano específico de 

gestão de RCD, aprovado nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 

de Setembro. 

 

3.5.2 Metodologias e práticas a adoptar nas fases de projecto 

e de execução da obra: 

A elaboração de projectos e a respectiva execução em obra devem privilegiar a adopção 

de metodologias e práticas que: 

 Minimizem a produção e a perigosidade dos RCD; 

 Maximizem a valorização de resíduos; 

 Favoreçam os métodos construtivos que facilitem a demolição orientada para a 

aplicação dos princípios da prevenção e redução e da hierarquia das operações 

de gestão de resíduos; 

Os solos e as rochas que não contenham substâncias perigosas provenientes de 

actividades de construção devem ser reutilizados no trabalho de origem de construção, 

reconstrução, ampliação, alteração, reparação, conservação, reabilitação, limpeza e 

restauro, bem como em qualquer outro trabalho de origem que envolva processo 

construtivo, abreviadamente designado por obra de origem. Caso não sejam reutilizados 

na respectiva obra de origem podem ser utilizados noutra obra sujeita a licenciamento 

ou comunicação prévia, na recuperação ambiental e paisagística de explorações 
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mineiras e de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos ou, ainda, em 

local licenciado pela câmara municipal. 

A utilização de RCD em obra é feita em observância das normas técnicas nacionais e 

comunitárias aplicáveis. Na ausência de normas técnicas aplicáveis, são observadas as 

especificações técnicas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil e 

homologadas pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas do ambiente e das 

obras públicas. 

Os materiais que não seja possível reutilizar e que constituam RCD são 

obrigatoriamente objecto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por 

fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de valorização. Nos 

casos em que não possa ser efectuada a triagem dos RCD na obra ou em local afecto à 

mesma, o respectivo produtor é responsável pelo seu encaminhamento para operador de 

gestão licenciado para esse efeito. A deposição de RCD em aterro só é permitida após a 

submissão a triagem. 

 

3.5.3 Plano de Prevenção e Gestão 

Este decreto-lei fornece um Plano de Prevenção e Gestão de RCD. Nas empreitadas e 

concessões de obras públicas, o projecto de execução é acompanhado por este plano, 

que assegura o cumprimento dos princípios gerais de gestão de RCD e das demais 

normas aplicáveis constantes do presente decreto-lei e do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 

5 de Setembro. 

No plano de prevenção e gestão de RCD consta obrigatoriamente: 

 A caracterização sumária da obra a efectuar, com descrição dos métodos 

construtivos, metodologias e práticas; 

 Metodologia para a incorporação de reciclados de RCD; 

 A metodologia de prevenção de RCD, com identificação e estimativa dos 

materiais a reutilizar na própria obra ou noutros destinos; 
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 Referência aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em 

local afecto à mesma; 

 A estimativa dos RCD a produzir, da fracção a reciclar ou a sujeitar a outras 

formas de valorização, bem como da quantidade a eliminar; 

Incumbe ao empreiteiro ou ao concessionário executar o plano de prevenção e gestão de 

RCD, assegurando a promoção da reutilização de materiais e a incorporação de 

reciclados de RCD na obra, a existência na obra de um sistema de acondicionamento 

adequado que permita a gestão selectiva dos RCD, a aplicação em obra de uma 

metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal não seja possível, o seu 

encaminhamento para operador de gestão licenciado e a manutenção em obra dos RCD 

pelo mínimo tempo possível que, no caso de resíduos perigosos, não pode ser superior a 

três meses. 

O plano de prevenção e gestão de RCD deve estar disponível no local da obra, para 

efeitos de fiscalização pelas entidades competentes. 

 

3.5.4 Gestão de RCD em obras particulares 

Nas obras sujeitas a licenciamento ou comunicação prévia nos termos do RJUE, o 

produtor de RCD está, designadamente, obrigado a: 

 Promover a reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na 

obra; 

 Assegurar a existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado 

que permita a gestão selectiva dos RCD; 

 Assegurar a aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, 

quando tal não seja possível, o seu encaminhamento para operador de gestão 

licenciado; 

 Assegurar que os RCD são mantidos em obra o mínimo tempo possível, sendo 

que, no caso de resíduos perigosos, esse período não pode ser superior a três 

meses; 
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 Cumprir as demais normas técnicas respectivamente aplicáveis; 

 Efectuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de 

RCD. 

 

3.5.5 Licenciamento de operações de gestão de RCD 

Estão dispensadas de licenciamento: 

 As operações de armazenagem de RCD na obra durante o prazo de execução da 

mesma; 

 As operações de triagem e fragmentação de RCD quando efectuadas na obra; 

 As operações de reciclagem que impliquem a reincorporação de RCD no 

processo produtivo de origem; 

 A realização de ensaios para avaliação prospectiva da possibilidade de 

incorporação de RCD em processo produtivo; 

 A utilização de RCD em obra; 

 A utilização de solos e rochas não contendo substâncias perigosas, resultantes de 

actividades de construção, na recuperação ambiental e paisagística de 

explorações mineiras e de pedreiras ou na cobertura de aterros destinados a 

resíduos. 

 

3.5.6 Fiscalização 

A fiscalização do cumprimento do disposto no presente decreto-lei é exercida pela 

Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território, pelas comissões de 

coordenação e desenvolvimento regional, pelos municípios e pelas autoridades policiais. 

Constitui contra-ordenação ambiental muito grave: 

 O abandono e a descarga de RCD em local não licenciado ou autorizado para o 

efeito. 
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Constitui contra-ordenação ambiental grave: 

 O incumprimento do dever de assegurar a gestão de RCD; 

 O não cumprimento da obrigação de assegurar, na obra ou em local afecto à 

mesma, a triagem de RCD ou o seu encaminhamento para operador de gestão 

licenciado; 

 A realização de operações de triagem e fragmentação de RCD em instalações 

que não observem os requisitos técnicos a que estão obrigadas; 

 A deposição de RCD em aterro em violação do disposto anteriormente; 

 A não elaboração do plano de prevenção e gestão de RCD; 

 A inexistência na obra de um sistema de acondicionamento; 

 A manutenção de RCD no local da obra após a sua conclusão ou a manutenção 

de RCD perigosos na obra por prazo superior a três meses; 

 O incumprimento das regras sobre transporte de RCD; 

 O não envio de certificado de recepção dos RCD. 

Constitui contra-ordenação ambiental leve: 

 A alteração do plano de prevenção e gestão de RCD em violação do disposto no 

n.º 4 do artigo 10.º; 

 A não disponibilização do plano de prevenção e gestão de RCD; 

 Não efectuar o registo de dados de RCD ou não manter o registo de dados de 

RCD conjuntamente com o livro de obra; 

 

3.5.7 Requisitos para instalações de gestão de RCD 

Neste decreto são definidos os requisitos mínimos para instalações de triagem: 

 Vedação que impeça o livre acesso à instalação. 
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 Sistema de controlo de admissão de RCD. 

 Sistema de pesagem com báscula para quantificar os RCD. 

 Sistema de combate a incêndios. 

 Zona de armazenagem de RCD com cobertura e piso impermeabilizados, dotada 

de sistema de recolha e encaminhamento para destino adequado de águas 

pluviais, águas de limpeza e de derramamentos e, quando apropriado, dotado de 

decantadores e separadores de óleos e gorduras. 

 Zona de triagem coberta, protegida contra intempéries, com piso 

impermeabilizado, dotada de sistema de recolha e encaminhamento dos 

efluentes para destino adequado de águas pluviais, águas de limpeza e de 

derramamentos, e, quando apropriado, dotado de decantadores e separadores de 

óleos e gorduras. Esta zona deverá estar equipada com contentores adequados e 

devidamente identificados para o armazenamento selectivo de resíduos 

perigosos, incluindo resíduos de alcatrão e de produtos de alcatrão, e para 

papel/cartão, madeiras, metais, plásticos, vidro, cerâmicas, resíduos de 

equipamentos eléctricos e electrónicos, embalagens, betão, alvenaria, materiais 

betuminosos e de outros materiais destinados a reutilização, reciclagem ou 

outras formas de valorização. 

Para instalações fixas de fragmentação de RCD: 

 Vedação que impeça o livre acesso às instalações. 

 Sistema de controlo de admissão de RCD. 

 Sistema de pesagem com báscula para quantificar os RCD. 

 Zona de armazenagem de RCD, coberta, com piso impermeabilizado, dotada de 

sistema de recolha e encaminhamento para destino adequado de águas pluviais, 

águas de limpeza e de derramamentos e, quando apropriado, dotado de 

decantadores e separadores de óleos e gorduras.  

 Zona de armazenagem, impermeabilizada, equipada com sistema de recolha e 

encaminhamento para destino adequado de águas pluviais, águas de limpeza e 
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de derramamentos e, quando apropriado, dotado de decantadores e separadores 

de óleos e gorduras. 

 

3.6 Portaria n.º 417/2008, de 11 de Junho 

Considerando que é importante organizar e tornar mais eficaz a fiscalização e controlo 

das transferências de resíduos dentro do território nacional de forma a corresponder à 

necessidade de proteger e melhorar a qualidade do ambiente e a saúde pública. 

Numa lógica de adaptação ao sector e também de simplificação, aspiração transversal a 

todo o actual processo legislativo, o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, prevê no 

seu artigo 12.º a definição de uma guia específica para o transporte de RCD, a aprovar 

por portaria do membro do Governo responsável pela área do ambiente.  

Inicialmente aprovou-se a Portaria n.º 335/97 de 16 de Maio que regia o transporte de 

qualquer tipo de resíduos mas que se revelou algo desajustada pelo que foi em parte 

alterada pela Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, estando actualmente ambas em 

vigor. O que se encontrar omisso na última deve-se reger pela primeira. A principal 

diferença entre as duas é o aparecimento de duas guias de acompanhamento de 

transporte de RCD, separando os RCD provenientes de um único produtor/detentor ou 

RCD provenientes de mais de um produtor/detentor. 

Sempre que pretendam proceder ao transporte de resíduos, o produtor e o detentor 

devem garantir que os mesmos sejam transportados de acordo com as prescrições destes 

diplomas, bem como assegurar que o seu destinatário está autorizado a recebê-los. 

O transporte rodoviário de resíduos apenas pode ser realizado por: 

 O produtor de resíduos; 

 O eliminador ou valorizador de resíduos, licenciado nos termos da legislação 

aplicável; 

 As entidades responsáveis pela gestão de resíduos; 

 As empresas licenciadas para o transporte rodoviário de mercadorias por conta 

de outrem, nos termos do Decreto-Lei n.º 366/90, de 24 de Novembro. 
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O transporte de resíduos deve ser efectuado em condições ambientalmente adequadas, 

de modo a evitar a sua dispersão ou derrame. 

Os resíduos sólidos podem ser acondicionados em embalagens ou transportados a 

granel, em veículo de caixa fechada ou veículo de caixa aberta, com a carga 

devidamente coberta. 

Todos os elementos de um carregamento devem ser convenientemente arrumados no 

veículo e escorados, de forma a evitar deslocações entre si ou contra as paredes do 

veículo. 

O produtor, o detentor e o transportador de resíduos respondem solidariamente pelos 

danos causados pelo transporte de resíduos. 

O produtor e o detentor devem assegurar que cada transporte é acompanhado das 

competentes guias de acompanhamento de resíduos, no caso dos RCD, o Modelo A. 

A utilização deste modelo da guia de acompanhamento deve ser feita em triplicado: 

 O produtor ou detentor deve preencher os campos II, III e IV do Modelo 

constante do Anexo I ou os campos II e III do Modelo constante do Anexo II e 

certificar-se que o destinatário desse transporte detém as licenças necessárias, 

caso seja um operador de gestão de RCD; 

 O transportador deve preencher o campo I do Modelo constante do Anexo I, 

certificar-se de que o produtor ou detentor e o destinatário preencheram de 

forma clara e legível os respectivos campos e assinaram as guias de 

acompanhamento; 

 O destinatário deve confirmar a recepção dos RCD mediante assinatura dos 

campos respectivos. 

O produtor ou detentor, o transportador e o destinatário dos resíduos devem manter em 

arquivo os seus exemplares da guia de acompanhamento por um período mínimo de 3 

anos. 

Os modelos das guias de acompanhamento referidos na presente portaria são 

disponibilizados no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente na Internet. 
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4. Especificações para utilização de agregados reciclados 

A utilização de RCD reciclados em obra deve 

verificar as especificações técnicas elaboradas 

pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

(LNEC), sendo estas as seguintes: 

 LNEC E 471 - "Guia para a utilização dos agregados reciclados grossos em 

betões de ligantes hidráulicos”; 

 LNEC E 472 - "Guia para a reciclagem de misturas betuminosas a quente em 

central”; 

 LNEC E 473 - "Guia para a utilização dos agregados reciclados em camadas 

não ligadas de pavimentos”  

 LNEC E 474 - "Guia para a utilização de resíduos de construção e demolição 

em aterros e camadas de leito de infra-estruturas de transporte”. 

 

4.1 Enquadramento Geral 

Estas seguintes especificações estabelecem os requisitos mínimos que deverão respeitar 

os RCD para poderem ser utilizados no nosso país. 

Os resíduos a que se referem estes documentos provêm de obras de construção, 

reabilitação, ampliação, conservação e demolição e derrocadas de edifícios, infra-

estruturas de transporte e outras estruturas de engenharia civil. No essencial, estes 

resíduos podem ser constituídos por betões britados, agregados provenientes de 

camadas não ligadas, alvenaria e misturas betuminosas. 

De forma a poder contribuir para uma construção sustentável, a reciclagem ou 

reutilização de resíduos surge cada vez mais como um imperativo nacional. Neste 

sentido e tendo em consideração que se encontram em desenvolvimento em Portugal 

políticas específicas relativas à gestão dos resíduos de construção e demolição, importa 

definir os requisitos exigidos para os agregados reciclados poderem ser aplicados na 

construção. 

 

Figura 5 - Cabeçalho das Especificações LNEC
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4.2 Composição dos RCD 

Os resíduos de construção e demolição apresentam composição muito variável devido a 

factores tais como a sua origem (construção, reabilitação, demolição) e as práticas 

locais de construção. Esta variabilidade deve ser minimizada tendo em vista a 

valorização destes resíduos como agregados reciclados de qualidade, o que pode ser 

conseguido através de uma triagem apropriada dos resíduos de construção e demolição 

e da selecção de um processo de preparação conveniente. De contrário a variação das 

propriedades pode tornar impraticável a utilização destes resíduos como agregados e 

obrigar a frequências de amostragem muito elevadas para o controlo da produção. 

 

4.3 Processamento dos RCD 

O processamento dos resíduos de construção e demolição deve permitir a obtenção de 

materiais que satisfaçam tanto as exigências técnicas como as ambientais para a 

aplicação prevista. Como norma geral, o aproveitamento destes materiais, ou fracção 

dos mesmos, é tanto maior quanto menor for a presença dos poluentes e das matérias 

indesejáveis. Assim, uma demolição selectiva e criteriosa tem um papel decisivo e 

deverá ser incentivada. Embora se trate, comparativamente com a demolição 

tradicional, de um processo mais moroso, as vantagens resultantes são significativas. 

O processamento dos resíduos de construção e demolição pode ter lugar em centrais 

fixas ou em centrais móveis e inclui habitualmente quatro operações principais: triagem, 

redução primária, britagem e peneiração. A operação de triagem destina-se a eliminar os 

componentes indesejáveis (por ex: gesso, plásticos, borrachas, madeiras, cartão e papel, 

metais e matéria orgânica), que prejudicam as características técnicas e ambientais do 

produto reciclado. Na operação seguinte, redução primária, os escombros sofrem uma 

redução das suas dimensões e procede-se à remoção dos materiais metálicos ainda 

existentes. A britagem pode desenvolver-se em duas fases com redução progressiva das 

dimensões dos resíduos. Finalmente, com a peneiração obtém-se um material 

classificado em diferentes granulometrias, de modo a contemplar as diferentes 

necessidades de aplicação. 
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Os resíduos de construção e demolição a reciclar deverão ser armazenados 

separadamente em função da sua origem e dos seus constituintes principais. Deverão ser 

colocados preferencialmente em locais cobertos e arejados. 

Poderão eventualmente utilizar-se combinações de resíduos de diferentes origens, desde 

que a mistura se efectue adequadamente e em condições controladas que assegurem a 

homogeneidade do material a reciclar. 

 

4.4 Aspectos ambientais 

De entre os constituintes poluentes dos resíduos de construção e demolição enumeram-

se o amianto e outras fibras minerais, os metais pesados, algumas tintas e os 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP’s). Dada a possibilidade destes 

contaminantes existirem nos resíduos de construção e demolição, a sua presença deve 

ser minimizada, pelo que só uma adequada gestão, permitirá classificá-los como inertes. 

Assim, de modo a garantir a protecção do meio ambiente e da saúde pública, foi 

prevista para já a realização de ensaios de lixiviação, tendo como referência o disposto 

na legislação portuguesa ou da Comunidade Europeia, exigindo-se a classificação de 

resíduos inertes para serem usados. 

 

4.5  LNEC  E  471    "Guia  para  a  utilização  dos  agregados 

reciclados grossos em betões de ligantes hidráulicos” 

Esta norma classifica os agregados reciclados grossos e estabelece os requisitos 

mínimos que deverão respeitar para poderem ser usados no fabrico de betões de ligantes 

hidráulicos. Os resíduos reciclados de misturas betuminosas não são incluídos nesta 

Especificação. 

 

4.5.1 Classificação 

De acordo com a Tabela 7, os agregados provenientes de resíduos de construção e 

demolição são agrupados em três classes: ARB1, ARB2 e ARC. As classes ARB1 e 
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ARB2 são constituídas maioritariamente por betão, misturado ou não com agregados 

não ligados. A classe ARC tem como constituintes principais o betão, agregados não 

ligados, e elementos de alvenaria, não havendo exigências quanto às percentagens 

relativas de cada um deles.  

 

Tabela 7 - Classes dos Agregados Reciclados  

Classe 

Proporção dos constituintes                                           
(EN 12620:2002/prA1) 

RC RC + RU RA 
FLS + 
FLNS  

X + 
RG 

(%) (%) (%) (%) (%) 

ARB1 ≥90 ≤10 ≤1 ≤0,2 

ARB2 ≥70 ≥30 ≤1 ≤0,5 

ARC ≥90 ≤1 ≤1 
Legenda: 

RC – Betão, produtos de betão e argamassas; 

RU – Agregados não ligados, pedra natural e agregados tratados com ligantes hidráulicos; 

RA – Materiais betuminosos; 

RG – Vidro; 

FLS – Material pétreo flutuante; 

FLNS – Material não pétreo flutuante; 

X  – Matérias  indesejáveis: materiais  coesivos  (p.  ex.  solos  argilosos),  plásticos,  borrachas, metais  (ferrosos  e  não  ferrosos)  e 

matérias putrescíveis. 

 

As propriedades devem ser verificadas com uma frequência mínima estipulada nesta 
especificação. 

 

4.5.2 Regras de aplicação 

- Os agregados reciclados não podem ser utilizados em betões destinados a contactar 

com água para consumo humano; 

- A utilização de agregados reciclados da classe, ARC, só é permitida em betões de 

enchimento ou de regularização, sem qualquer função estrutural, e em ambientes não 

agressivos. 

- Os agregados reciclados das classes, ARB1 e ARB2, podem ser usados no fabrico de 

betão para aplicar em elementos de betão simples ou betão armado. 

- Para betões simples, de enchimento ou de regularização, em ambientes não agressivos 

a percentagem de incorporação não fica sujeita a qualquer limite. 



61 

 

- Não há limite de percentagem usada para betões simples, de enchimento ou de 

regularização ou em ambientes não agressivos. 

 

4.6  LNEC  E  472    "Guia  para  a  reciclagem  de  misturas 

betuminosas a quente em central” 

Estabelece recomendações e fixa requisitos para o fabrico e aplicação de misturas 

betuminosas recicladas a quente em central, utilizando resíduos de misturas 

betuminosas. 

Os resíduos a que se refere esta Especificação estão abrangidos pela EN 13108-8. 

Estes resíduos podem ser constituídos por misturas betuminosas fresadas, por placas 

retiradas de camadas de pavimentos posteriormente desagregadas e/ou britadas, ou por 

materiais excedentários da produção de misturas betuminosas. 

Actualmente, estão disponíveis no mercado diversas técnicas para a reciclagem de 

misturas betuminosas, que são classificadas de acordo com o local de fabrico da mistura 

reciclada (in situ ou em central) e com a temperatura empregue neste processo (a 

quente, semi-quente ou a frio), a qual é função do tipo de ligante utilizado (betume, 

emulsão betuminosa, cimento, etc.). 

No caso de centrais contínuas, onde o aquecimento e desidratação do material é feito 

quer pelos gases de combustão quentes, quer pelo contacto com os agregados virgens 

sobreaquecidos a incorporar na mistura betuminosa, são permitidas diferentes taxas de 

incorporação de resíduos, numa gama que pode variar, em geral, entre 10 e 50%. 

Nas centrais descontínuas em que o resíduo é introduzido directamente no misturador, o 

aquecimento e desidratação deste material é feito através do contacto com os agregados 

virgens sobreaquecidos, pelo que apenas é permitida a incorporação de cerca de 10 a 

30% de resíduo na mistura betuminosa reciclada.  

Nas centrais descontínuas complementadas com a instalação de um segundo tambor 

secador destinado ao aquecimento, em separado, dos resíduos, é permitida a 

incorporação de maior quantidade deste material, em geral, até percentagens da ordem 

de 70%. 
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4.6.1 Campo de Aplicação 

Tabela 8 - Campo de aplicação e taxas máximas de incorporação de resíduos nas misturas betuminosas  

Classificação do resíduo (EN 13108-8) 

Campo de Aplicação 
Taxa máxima de 

Incorporação Presença de 
matéria estranha 

Ligante presente no resíduo 

Tipo de Ligante 
Características do 
ligante recuperado 

F1* 
Betume de Pavimentação 

(tradicional) 
P15 ou S70 

Camadas de Desgaste 10% 

Camadas de 
Regularização e de base 

50% 

F5* 
Betume de Pavimentação 

(tradicional) 
P15 ou S70 

Camadas de 
Regularização e de base 

25% 

F5* 
Betume de Pavimentação 

(tradicional) 
Pdec ou Sdec 

Camadas de 
Regularização e de base 

10% 

F5* 
Betume Modificado de 

Pavimentação ou Betume 
Duro de Pavimentação 

Natureza e 
propriedade 
declaradas 

* ‐ EN 12597 ‐ Bitumen and bituminous binders – Terminology 

 

Na formulação das misturas betuminosas recicladas, a selecção dos vários materiais 

(agregados, betume, etc.) deve ser feita tendo em linha de conta as características dos 

resíduos de misturas betuminosas a reciclar e a taxa de incorporação na mistura. Assim, 

os agregados virgens a adicionar à mistura devem ser seleccionados para que, em 

conjunto com os agregados presentes nos resíduos, se obtenha uma composição da 

mistura de agregados que satisfaça as especificações do Caderno de Encargos da obra, 

para o tipo de aplicação a que se destinam, nomeadamente em termos de granulometria. 

Do mesmo modo, se deve seleccionar o tipo de betume virgem a adicionar à mistura por 

forma a que, em conjunto com o betume mais ou menos envelhecido, presente nos 

resíduos, se obtenha um ligante final com as características desejadas. 

 

4.7  LNEC  E  473    "Guia  para  a  utilização  dos  agregados 

reciclados em camadas não ligadas de pavimentos” 

Esta especificação fornece recomendações e estabelece requisitos para a utilização de 

agregados reciclados, em camadas não ligadas (base e sub-base) de pavimentos 

rodoviários. 
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4.7.1 Classificação 

Para efeitos de utilização em camadas não ligadas de pavimentos rodoviários, os 

agregados reciclados abrangidos por esta Especificação podem ser classificados em três 

categorias (AGER1; AGER2 e AGER3) e por uma classe (B ou C), em função da sua 

composição. 

Tabela 9 - Classificação dos agregados reciclados de acordo com a natureza dos constituintes da fracção grossa  

Classes 
Categoria dos Constituintes                                                                                               
(EN 13242:2002/prEN A1:Junho 2006) 

RC + RU + RG RB RA FLS + FLNS X 

B ≥ 90 % ≤ 10 % ≤ 5 % ≤ 1 % ≤ 0,2 % 

C ≥ 50 % ≤ 50 % ≤ 30 % ≤ 1 % ≤0,2 % 

 

4.7.2 Aplicações 

Os agregados reciclados de granulometria extensa do tipo AGER1, AGER2 ou AGER3 

podem, em geral, ser utilizados em camadas de sub-base e de base de pavimentos 

rodoviários, de acordo com os campos de aplicação recomendados na Tabela 10. 

Tabela 10 - Campo de aplicação dos agregados reciclados em camadas não ligadas de pavimentos  

Categoria AGER1 AGER2 AGER3 

Natureza dos Constituintes C B C B B 

Aplicação em camadas de sub-base TMDp ≤ 50 ≤ 150 ≤ 150 ≤ 300 ≤ 300 

Aplicação em camadas de base - TMDp NR ≤ 150 ≤ 150 ≤ 150 ≤ 300 
Legenda: 

TMDp – Tráfego médio diário de pesados por via; 

NR – Não recomendado 

 

 

4.8  LNEC  E  474    "Guia  para  a  utilização  de  resíduos  de 

construção e demolição em aterros e camadas de leito de infra

estruturas de transporte” 

Esta especificação fornece recomendações e estabelece requisitos mínimos para a 

utilização de resíduos de construção e demolição em aterros e camadas de leito de infra-

estruturas de transporte, nomeadamente rodoviárias, aeroportuárias e ferroviárias. Estes 

resíduos podem ser constituídos por betões britados, agregados provenientes de 

camadas não ligadas, alvenaria e misturas betuminosas. 
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4.8.1 Classificação 

Para efeitos de utilização em aterros e em camadas de leito de infra-estruturas de 

transporte, os resíduos de construção e demolição abrangidos por esta especificação são 

classificados em três classes (B, MB ou C), definidas com base nas proporções relativas 

de cada um dos constituintes. Estas classes estão apresentadas na Tabela 11. 

  

Tabela 11 - Classificação dos resíduos com base nas proporções relativas dos constituintes pela especificação E 474 

Classes 
Constituintes 

RC+RU       
(%) 

RA           
(%) 

RB+RG       
(%) 

FLS+FLNS    
(%) 

MI          
(%) 

B ≥ 90 ≤ 5 ≤ 10 ≤ 1 ≤ 1 

MB ≤ 70 ≥ 30 ≤ 70 ≤ 1 ≤ 1 

C Sem Limite ≤ 30 Sem Limite ≤ 1 ≤ 1 

 

Relativamente às características geotécnicas, estes resíduos classificam-se em duas 

categorias (MAT1 e MAT2), como se mostra na Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Propriedades e requisitos mínimos dos materiais para aplicação em aterros e camadas de leito  

Categoria MAT1 MAT2 

Classe B, MB e C B e C MB 

Parâmetros de natureza 
Dimensão máxima das partículas (Dmax) Dmax ≤ 150 mm Dmax ≤ 80 mm 

Conteúdo máximo em finos         
(passado no peneiro 80 µm) 

LNEC E 196 10% 10% 

Argilosidade NF P 94-068 
VBS < 0,20 

g/100g 
VBS < 0,10 

g/100g 
Parâmetros de comportamento mecânico  

Resistência à fragmentação 
NP EN 1097 -

2 
___ 

LA ≤ 45 
___ 

Resistência ao desgaste 
NP EN 1097 -

1 
MDE ≤ 45 

Propriedades químicas 

Teor de sulfatos solúveis em água * 
NP EN 1744 -

1 
0,70% 0,70% 

Libertação de substâncias perigosas ** EN 12457 - 4 Inerte Inerte 
* ‐ Para teores de sulfatos superiores a 0,2% estes resíduos deverão ser colocados a uma distância não inferior a 0,50 m de elementos estruturais de 
betão. 
** ‐ Ver Decisão do Conselho 2003/33/CE. Jornal Oficial das Comunidades Europeias L11, de 16 de Janeiro de 2003.  
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4.8.2 Aplicação 

Os materiais do tipo MAT1 são utilizáveis em aterros de infra-estruturas de transporte. 

Na prática, estes materiais podem ser estudados e aplicados em aterro de forma 

semelhante aos solos naturais com características geotécnicas semelhantes. Fica 

também excluída a utilização de materiais do tipo MAT1 na parte inferior dos aterros 

construídos em zonas inundáveis. 

Os materiais do tipo MAT2, além de poderem ser utilizados em aterro, também podem 

ser utilizados em camadas de leito de infra-estruturas de transporte (Quadro 3), à 

excepção dos da classe MB. 

As condições de colocação e compactação dos materiais do tipo MAT2 em aterro e 

camadas de leito de pavimento são semelhantes às preconizadas para os materiais 

naturais com características geotécnicas semelhantes. 

A espessura da camada de leito a construir com materiais do tipo MAT2 é determinada 

de acordo com as regras de dimensionamento válidas para os materiais naturais com 

características geotécnicas semelhantes. 

 

Tabela 13 - Campo de aplicação dos materiais MAT1 e MAT2 em aterros e camadas de leito 

Categoria MAT1 MAT2 

Classe B MB C B MB C 

Camada de leito X X X OK X OK 

Aterro OK OK OK OK OK OK 
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5. Gestão de RCD 

A realidade nacional em matéria de gestão de RCD é pouco animadora, traduzindo-se 

na ausência de estudos aprofundados de caracterização e quantificação deste tipo de 

resíduos. A informação, quando existe, é isolada e não permite assim fazer uma 

contextualização nem uma avaliação temporal, não permitindo aferir quanto à existência 

de alguma sazonalidade, e normalmente refere-se apenas a situações e/ou áreas 

geográficas específicas. 

Outra das principais dificuldades em lidar com esta questão, aliada à falta de 

caracterização já referida, está relacionada com o desconhecimento de todo o ciclo de 

vida das matérias-primas e produtos, nomeadamente a identificação das suas origens e 

destinos, bem como dos impactos directos e indirectos que ocorrem ao longo das 

transformações que estes sofrem ou das especificidades do território nacional nesta 

matéria. 

Como visto anteriormente no ponto 3, referente à legislação, surgiu em 2008 um regime 

jurídico específico para os RCD definido pelo Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de Março, 

que se justifica pela particularidade do sector (dispersão geográfica e carácter 

temporário) e de gestão dos seus resíduos no respeito pelos princípios da hierarquia de 

gestão de resíduos: prevenção; valorização; eliminação. A regulamentação e 

fiscalização decorrente deste diploma terão um papel fundamental na clarificação dos 

requisitos legais aplicáveis, na qualidade dos materiais (RCD) processados, na 

promoção de um mercado para os mesmos e na sua competitividade face aos materiais 

primários naturais. 

Os RCD são um dos fluxos prioritários de gestão de resíduos da União Europeia. A sua 

correcta gestão permite recuperar e valorizar quantidades significativas de materiais que 

com as actuais práticas estão apenas a ser eliminados. Para as empresas do sector surge 

como uma prioridade na definição de procedimentos, boas práticas e destinos finais que 

permitam dar cumprimento à legislação em vigor. Para as autarquias surge como uma 

prioridade de actuação devido ao crescente registo de descargas ilegais mas também 

para dar cumprimento à legislação. Para a sociedade na necessidade de solucionar um 

passivo ambiental que se tem vindo a agravar ao longo do tempo. 
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5.1 Prevenção 

A prevenção está, como visto, no topo da hierarquia da gestão de RCD. A fim de 

maximizar esta etapa várias entidades deverão compreender os problemas, 

constrangimentos e oportunidades relacionadas com a prevenção de resíduos. Segundo 

o Regime Geral da Gestão de Resíduos, “prevenção”, é definido como: “as medidas 

destinadas a reduzir a quantidade e o carácter perigoso para o ambiente ou saúde dos 

resíduos e matérias ou substâncias neles contidas”. 

A prevenção passa em grande parte pela sensibilização de todos os intervenientes nos 

processos de construção, manutenção e demolição de qualquer tipo de obra. 

Como visto anteriormente cabe primeiramente ao Estado, aprovar por Conselho de 

Ministros, o plano nacional de gestão de resíduos, materializado depois pelos planos 

específicos de gestão de resíduos que estabelecem as respectivas prioridades, metas e 

acções a implantar, assim como as regras orientadoras que os planos multimunicipais, 

intermunicipais e municipais de acção devem seguir para definir estratégias de gestão 

de resíduos. Assim compete a estas entidades, Estado, Municípios e entidades 

reguladoras da gestão de resíduos indicar e fiscalizar formas de prevenção e ou redução 

dos resíduos produzidos de forma a assegurar a correcta gestão e hierarquia indicada na 

legislação em vigor. 

Aos engenheiros e arquitectos cabe também um papel fundamental. Muito tem sido 

feito para melhorar a gestão dos resíduos no local da obra mas poucas tentativas para 

mostrar o efeito do projecto na produção de resíduos. Há um consenso na literatura que 

na elaboração de projectos, se devem prever materiais que menos resíduos produzam e 

que melhor podem vir a ser reaproveitados ou reciclados, aumentando o seu ciclo de 

vida. Devem também ser usadas metodologias e práticas e que favoreçam os métodos 

construtivos que facilitem a demolição. O projectista pode ajudar fortemente na 

prevenção e redução de resíduos.  

Por fim, aos empreiteiros e donos de obra cabe também um papel importante. Em obras 

públicas o projecto de execução tem de ser acompanhado por um Plano de Prevenção e 

Gestão de RCD que assegura o cumprimento dos princípios gerais da gestão de resíduos 

e tem de referir entre outros, a metodologia de prevenção de RCD. Nas obras privadas é 

de grande importância que o construtor tenha em atenção a forma como utiliza os 
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materiais e as práticas e metodologias que adopta de forma a diminuir a produção de 

resíduos e que possua uma estimativa das quantidades de RCD que vai originar. Em 

ambos casos a prevenção dá-se também pela reutilização dos resíduos, apesar de poucos 

mas, alguns autores, vêem a reutilização como uma forma de valorização, esta pertence 

à prevenção, pois a reutilização de resíduos vai diminuir a quantidade final de resíduos 

produzidos e encaminhados para aterros ou qualquer outra forma de valorização. 

Na etapa de demolição de qualquer obra, a prevenção dá-se sobretudo na escolha dos 

métodos de demolição usados. Uma demolição selectiva apesar de ser mais demorada e 

ter um custo mais elevado é mais eficaz, possibilita um melhor reaproveitamento de 

diversos materiais, facilita a triagem dos resíduos e diminui a possibilidade de 

constituintes perigosos se misturem com resíduos sem perigo quer para o ambiente quer 

para a saúde. A demolição selectiva consiste no desenvolvimento das seguintes 

actividades no local de origem dos resíduos: separação dos materiais, em segurança e 

com eficiência, de acordo com as suas características; redução ao mínimo das poeiras, 

do ruído e das vibrações, implementação da recolha selectiva de resíduos (metais, 

madeiras, coberturas, etc.) com vista a sua máxima valorização. 

 

5.2 Valorização 

O processo de valorização de RCD é definido no Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de 

Setembro, como: “ qualquer operação de reaproveitamento de resíduos prevista na 

legislação em vigor”. As operações previstas na legislação, que poderão ser aplicadas 

aos RCD, são: utilização principal como combustível ou outros meios de produção de 

energia; reciclagem ou recuperação de metais e de ligas ou outras matérias inorgânicas; 

recuperação de produtos utilizados na luta contra a poluição; recuperação de 

componentes de catalisadores; troca de resíduos com vista a submetê-los a uma das 

operações referidas. Na prática corresponde essencialmente aos processos de recolha, 

armazenagem, tratamento, triagem e reciclagem, que são definidos no mesmo 

regulamento como: 

 Recolha: “a operação de apanha, selectiva ou indiferenciada, de triagem e ou 

mistura de resíduos com vista ao seu transporte.”  
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 Armazenagem: “a deposição temporária e controlada, por prazo determinado, 

de resíduos antes do seu tratamento, valorização ou eliminação.” 

 Tratamento: “o processo manual, mecânico, físico, químico ou biológico que 

altere as características de resíduos de forma a reduzir o seu volume ou 

perigosidade bem como a facilitar a sua movimentação, valorização ou 

eliminação após as operações de recolha.” 

 Triagem: “o acto de separação de resíduos mediante processos manuais ou 

mecânicos, sem alteração das suas características, com vista à sua valorização 

ou a outras operações de gestão.” 

 Reciclagem: ”o reprocessamento de resíduos com vista à recuperação e ou 

regeneração das suas matérias constituintes em novos produtos a afectar ao fim 

original ou a fim distinto.” 

Obviamente o processo de valorização de resíduos começa com à sua recolha. Os 

detritos resultantes da actividade de construção ou demolição têm que ser reduzidos no 

seu tamanho, de modo a facilitar o transporte para a reciclagem. Para o efeito utilizam-

se pulverizadores de betão, hidráulicos e mecânicos, para separar o betão das 

armaduras. Esta operação se for executada no local da demolição reduz os custos de 

transporte e a contaminação. A recolha dos resíduos é feita habitualmente em 

contentores metálicos de várias capacidades, consoante as necessidades da obra e a 

oferta do mercado. Em trabalhos com maiores rendimentos são utilizados os camiões 

basculantes vulgarmente utilizados para transporte dos agregados naturais. Em seguida, 

no local onde se procede às restantes operações efectua-se uma triagem dos resíduos, o 

processo de triagem mais completo comporta normalmente as 5 fases que a seguir se 

identificam: 

 Pré triagem - consiste na retirada dos resíduos de maiores dimensões e dos 

indesejados para o processo que se segue; 

 Crivagem - que normalmente é do tipo rotativo e utiliza uma malha de 20 mm; 

 Triagem por ventilação - é aplicada uma corrente de ar aos resíduos para que os 

elementos mais pequenos e leves sejam soprados para um compartimento 

apropriado; 
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 Triagem manual - vários operadores, trabalhando ao longo de um tapete 

horizontal, retiram manualmente os vários produtos a recuperar (madeira, papel, 

plástico, etc.); 

 Triagem magnética - os elementos férreos são retirados por acção magnética. 

Os materiais que não sejam passíveis de reutilizar e que constituam RCD, são 

obrigatoriamente objecto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por 

fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de valorização. Nos 

casos em que a triagem não possa ser efectuada em obra ou em local afecto a esta, o 

respectivo produtor é responsável pelo seu encaminhamento para operador de gestão de 

resíduos licenciado. 

Após a triagem os materiais podem ser britados in situ ou transportados para uma 

central fixa. As unidades móveis de britagem podem produzir 60 a 70 toneladas/hora de 

agregados a partir de RCD, compostos maioritariamente por betão, com granulometria 

extensa 0/56 mm, após separação de metais. A britagem dos resíduos é executada por 

equipamentos correntes de britagem e normalmente tem capacidade de produção 

superior á da linha de triagem, pelo que, é comum a britagem não trabalhar em contínuo 

com a triagem. 

Segundo dados da UE, das cerca de 180 milhões de toneladas de resíduos de construção 

e demolição produzidas no espaço comunitário, somente 28% são reaproveitadas, sendo 

que em Portugal este valor ainda não atinge os 5%.  

 

5.3 Eliminação 

A eliminação, segundo o art. 3º, Decreto-Lei 178/2006, é “a operação que visa dar um 

destino final aos resíduos nos termos previstos na legislação”. Como visto no ponto 

2.4, segundo Costa, (COSTA, C., 2006), a grande parte do destino dos resíduos em 

Portugal é a eliminação através da deposição em aterro, que como já se viu leva ao seu 

esgotamento, e quando não tratados podem até provocar danos ambientais. 

A deposição de RCD em aterro somente deverá ser permitida após a submissão a 

triagem dos mesmos e quando não há possibilidade de se proceder a qualquer outra 

forma de valorização. 
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Para a deposição de resíduos em aterros, a União Europeia prevê exigências técnicas 

estritas para os resíduos e os aterros, que se destinam a prevenir ou reduzir os efeitos 

negativos resultantes da deposição de resíduos em aterro, especialmente ambientais nas 

águas de superfície, águas subterrâneas, solo, atmosfera e saúde humana. 

Define pormenorizadamente as diferentes categorias de resíduos (resíduos urbanos, 

perigosos, não perigosos, inertes) e aplica-se a todos os aterros, definidos como locais 

de eliminação de resíduos por deposição sobre o solo ou no seu interior. Os aterros são 

classificados em três categorias: 

 Aterros para resíduos perigosos. 

 Aterros para resíduos não perigosos. 

 Aterros para resíduos inertes. 

 

Para evitar qualquer perigo é definido um procedimento uniforme de admissão dos 

resíduos: 

 Os resíduos devem sofrer um tratamento prévio antes de serem depositados em 

aterro; 

 Os resíduos perigosos que satisfazem os critérios da directiva devem ser 

encaminhados para um aterro de resíduos perigosos. 

 Os aterros para resíduos não perigosos devem ser utilizados para os resíduos 

urbanos e para os resíduos não perigosos. 

 Os aterros para resíduos inertes serão utilizados exclusivamente para resíduos 

inertes. 

 

Uma vez que a parcela mais significativa dos RCD são os resíduos inertes, vão-se 

analisar este tipo de aterros com mais pormenor. Estes aterros têm como requisitos 

técnicos: 

 Ser concebidos por forma a obedecer às condições necessárias para evitar a 

poluição do ar, solo e águas subterrâneas ou superficiais. 

 Ser constituídos por uma barreira de segurança passiva, que é composta por uma 

formação geológica de baixa permeabilidade (Coeficiente de permeabilidade 

Kmax=1x10-7m/s) e espessura adequada (superior a 1m). 
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No caso da barreira geológica não oferecer naturalmente estas condições poderá a 

mesma ser complementada artificialmente e reforçada por outros meios. As barreiras 

artificiais terão de ter uma espessura mínima de 0,5m. 

Os aterros para deposição de inertes são vantajosos para a recuperação ambiental e 

paisagística das pedreiras, para além de outras vantagens. Para o explorador existem 

vantagens a nível económico, uma vez que é cobrada uma tarifa por deposição dos 

inertes, e a nível técnico porque se dispõe de material de enchimento. Existem também 

vantagens para os detentores de resíduos inertes uma vez que são obrigados à deposição 

em local licenciado, para além de ficarem isentos das taxas de gestão de resíduos 

previstas no Decreto-Lei nº 178/2006. Por último, mas não menos importante, existem 

vantagens para o Ambiente já que permite a reposição da topografia e a integração 

paisagística da pedreira na sua envolvente, e as pedreiras recuperadas como aterro são 

alvo de um controlo ambiental mais rigoroso.  
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6.  Propriedades  dos  agregados  reciclados  e  dos  betões 

produzidos com agregados reciclados 

Os agregados reciclados apresentam uma larga variabilidade de características e 

propriedades devido à enorme variabilidade apresentada nos inertes de RCD que 

originaram estes agregados.  

A utilização de agregados reciclados no fabrico de betão é a que exige um controlo mais 

rigoroso desses agregados. Esta utilização obriga a que sejam tomados diversos 

cuidados de modo a lidar com as diferenças que os agregados reciclados apresentam em 

comparação com os naturais e que terão influência nas propriedades de betões com eles 

produzidos. 

A consequência das especificidades dos agregados reciclados no betão é que este, além 

de estar mais propenso a apresentar variabilidades nas suas propriedades, tende a perder 

trabalhabilidade e resistência e torna-se mais deformável, poroso e permeável 

(TENÓRIO, 2007). 

O uso de agregados reciclados na produção de betão aparece nos dias de hoje como uma 

proposta bastante praticável. Porém, o seu uso ainda não é difundido em função das 

desconfianças dos construtores e clientes quanto ao bom desempenho de produtos 

confeccionados com os mesmos. Contudo, considera-se perfeitamente viável a produção 

de betões com desempenho mecânico e de durabilidade aceitáveis a partir de agregados 

reciclados, bastando para isso conhecer e controlar as principais variáveis 

intervenientes. 

Por falta de um parâmetro que sirva de índice de qualidade para os agregados 

reciclados, alguns estudos têm abordado diferentes formas de utilizá-los. Uma delas é a 

sua utilização apenas como substituto do agregado natural, miúdo e ou graúdo, em 

pequenas quantidades, de forma a não afectar significativamente as propriedades do 

betão. Outra forma é o efeito de várias composições dos agregados sobre as 

propriedades do betão, procurando encontrar uma composição ideal. É provavelmente 

baseado nesta segunda vertente que o LNEC nas especificações elaboradas para o uso 

de agregados reciclados, vistas anteriormente no capítulo 3, estabelece formas de 

classificar estes agregados segundo a composição percentual de cada material (betão, 
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argamassas, alvenarias betuminosos, etc.). Esta classificação é feita de forma visual e a 

definição das melhores categorias parte do princípio que os agregados contendo 

materiais tidos como mais resistentes, como por exemplo betão ou rochas, são também 

mais resistentes e assim podem ser utilizados em aplicações que exigem maior 

resistência. 

 

6.1 Propriedades dos Agregados Reciclados 

As características físicas, químicas e mecânicas dos agregados reciclados dependem de 

uma série de factores, como a composição do resíduo e o tipo de equipamento utilizado 

para o britar. Entretanto, de uma maneira geral, os agregados reciclados são mais 

porosos, menos densos e mais fracos que os naturais (TENÓRIO, 2007). 

Os agregados reciclados apresentam formas mais irregulares e alongadas e uma textura 

superficial mais áspera em relação aos agregados naturais que possuem em geral formas 

mais arredondadas e texturas mais lisas. 

Para ser satisfatório para determinadas aplicações, o material reciclado produzido deve 

atender a certas exigências de granulometria e uma presença mínima de contaminantes, 

além de outras exigências de estabilidade e durabilidade. 

No caso do uso para o fabrico de betões, em primeiro lugar, deve ser suficientemente 

resistente para dar origem à classe de betão a ser produzida, e dimensionalmente estável 

a mudanças no teor de humidade. O agregado reciclado não pode conter qualquer 

contaminante susceptível de danificar o cimento nem a armadura, e deve ter uma forma 

e granulometria satisfatória para produzir um betão com uma trabalhabilidade aceitável 

(HANSEN, 1992). 

Como pode ser visto na Figura 6, no betão produzido com agregados reciclados de 

betões existem dois tipos de interface entre o agregado e a argamassa, uma interface 

entre o agregado natural e a argamassa antiga, e uma outra interface entre a argamassa 

antiga e a argamassa nova. No betão convencional, feito somente com agregados 

naturais existe apenas um único tipo de interface. 
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Figura 6 - Zonas de Transição. Fonte: CABRAL, 2007 

A interface entre a argamassa e o agregado é chamada “zona de transição”, e é 

considerado o ponto mais fraco do betão, pois é ela quem governa as propriedades do 

betão convencional tais como a resistência à compressão, resistência à tracção, módulo 

de elasticidade, entre outras (CABRAL, 2007). 

 

6.1.1 Granulometria, forma e textura 

A distribuição granulométrica é uma das propriedades mais importantes na 

determinação de várias características do betão, tais como a trabalhabilidade, a 

resistência mecânica, a absorção de água, a permeabilidade, entre outras. 

A presença de pasta de cimento aderida aos agregados do betão original provoca uma 

textura mais rugosa e porosa aos agregados reciclados. A qualidade do betão de origem 

tem influência na forma dos agregados reciclados, sendo que, à medida que a qualidade 

do betão de origem aumenta, os agregados reciclados dele produzidos tendem a ficar 

mais angulosos. A diferença na forma dos agregados leva a uma diminuição da 

trabalhabilidade do betão. 

Os agregados reciclados de alvenaria podem conter elevadas quantidades de finos que 

podem dificultar o controlo da granulometria. 

Adaptando-se a mesma curva granulométrica no fabrico de betão com agregados 

reciclados utilizada no fabrico de betão convencional, consegue-se que não haja grandes 
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variações quanto á trabalhabilidade, dosagem de cimento, entre outros parâmetros. 

Quando a granulometria não é ajustada, são necessários estudos sobre as características 

do material e as consequências destas características no desempenho do betão. 

 

6.1.2 Absorção de Água 

Características dos agregados reciclados como a maior porosidade, formas mais 

irregulares e em geral apresentarem uma superfície fissurada, reflectem-se directamente 

numa absorção de água destes agregados bastante superior à absorção de água 

verificada nos agregados naturais.  

A absorção de água é uma das características dos agregados reciclados que mais os 

diferencia dos agregados naturais. Esta diferença é justificada pela presença de 

elementos porosos como as argamassas ou alvenarias, entre outros. A absorção de água 

é tanto maior quanto mais porosos forem os componentes dos resíduos. Assim, 

agregados de alvenaria apresentam normalmente valores mais elevados de absorção de 

água do que os obtidos pela britagem de betão (GONÇALVES, 2007).  

Geralmente os agregados reciclados que são provenientes de betão com alta resistência 

apresentam uma absorção de água menor que os provenientes de betão com baixa 

resistência. Isso basicamente deve-se às melhores propriedades da matriz de cimento 

dos betões de alta resistência comparativamente aos betões de baixa resistência. 

 

6.1.3 Massa Volúmica 

Geralmente os agregados reciclados apresentam uma massa volúmica menor que os 

agregados naturais. Esta diminuição ocorre em função das características das suas 

matérias-primas, uma vez que são menos densas que os agregados naturais. Além da 

redução pela própria densidade do material e alta porosidade característica dos 

agregados reciclados, a forma irregular das partículas dos agregados contribui para sua a 

redução. 

BRITO (BRITO, 2005) afirma que a massa volúmica é das propriedades dos agregados 

reciclados que melhor representa a sua qualidade. Pode medir-se a baridade, massa 
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volúmica seca e massa volúmica saturada com superfície seca, sendo equivalente a 

tendência seguida por todas. Em princípio, quanto maior for a baridade do agregado, 

melhor o desempenho do betão onde é incorporado, pelo que é uma medida indirecta da 

sua qualidade. 

 

6.2 Propriedades do betão fabricado com agregados reciclados 

no estado fresco 

De uma maneira geral, os betões produzidos com agregados reciclados apresentam uma 

menor trabalhabilidade que os betões produzidos com agregados naturais, para uma 

mesma relação água/cimento (A/C) e granulometria idêntica de agregados. Isso 

possivelmente ocorre devido à maior absorção de água dos agregados reciclados, 

tornando a mistura mais seca, e consequentemente menos trabalhável. Um outro motivo 

é a forma mais angular e com uma relação superfície/volume maior que o verificado nos 

conhecidos agregados naturais que são mais esféricos e com uma superfície mais lisa. 

 

6.2.1 Consistência e Trabalhabilidade 

Observa-se na literatura que, em geral, os betões fabricados com agregados reciclados 

apresentam uma menor consistência que betões convencionais, para uma mesma relação 

A/C (TENÓRIO, 2007). 

Para os betões feitos com agregados reciclados que possuam argamassas, há também a 

possibilidade da produção de finos durante o processo de mistura devido ao desgaste da 

argamassa antiga em função do atrito dos agregados, aumentando assim a sua coesão e 

diminuindo a trabalhabilidade do betão no estado fresco (CABRAL, 2007). 

Entretanto, esse decréscimo de trabalhabilidade é em geral facilmente evitado com a 

adição de uma quantidade adicional de água à amassadura, efectuando uma pré-

saturação dos agregados, ou ainda, com recurso a aditivos.  
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6.2.2 Porosidade, absorção de água e permeabilidade 

Geralmente os betões confeccionados com agregados reciclados são caracterizados por 

uma alta percentagem de poros, sugerindo por isso uma maior tendência para absorção 

de água do que os betões tradicionais. 

Para betões produzidos com agregados reciclados de betão e argamassas, essa 

porosidade parece aumentar á medida que se aumenta o teor de substituição do 

agregado natural pelo reciclado, uma vez que gradualmente se aumenta o teor de pasta 

de cimento no betão, e assim, consequentemente, aumenta-se o volume de poros. Essa 

maior porosidade é então revertida em uma maior absorção de água por parte do betão 

produzido com agregados reciclados. 

Já a permeabilidade destes betões depende principalmente da qualidade da matriz da 

pasta, uma vez que se a matriz for pouco permeável, esta não permitirá que a água 

penetre. Entretanto, como esta matriz, para a grande maioria dos betões usualmente 

produzidos não é de boa qualidade, a qualidade do agregado reciclado passa a ter grande 

importância (CABRAL, 2007). 

A permeabilidade dos betões produzidos com agregados reciclados também é 

dependente da qualidade do agregado reciclado, sendo que esta aumenta quando a 

resistência de aderência da pasta ao agregado reciclado diminui. 

 

6.3 Propriedades do betão fabricado com agregados reciclados 

no estado endurecido 

Em consequência de os agregados reciclados terem propriedades variáveis, os betões 

com eles preparados também tendem a apresentar variabilidade das propriedades que 

dependem dos agregados. Por este motivo, o conhecimento dessas propriedades do 

betão é tão importante como o conhecimento das propriedades dos agregados visto que 

é a partir do entendimento das relações existentes entre esses dois conjuntos de dados 

que se pode proporcionar o emprego adequado e de confiança dos agregados reciclados. 

Com estes agregados, a maior presença de grãos mais finos, a forma mais lamelar e 

angular dos grãos, a textura superficial mais rugosa e a maior porosidade prejudicam a 

resistência do betão. 
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6.3.1 Resistência à Compressão 

Em termos da relação da porosidade com a resistência do betão, pode-se afirmar que o 

parâmetro que mais influencia na resistência do betão produzido com agregados 

reciclados é o próprio agregado devido a ser ele o principal responsável pelo aumento 

da porosidade no betão produzido. 

A literatura é unânime em afirmar que para um mesmo consumo de cimento e uma 

mesma relação A/C, a resistência à compressão do betão produzido com agregados 

reciclados geralmente é menor que a de betões convencionais. 

Num estudo realizado por KHATIB (2005), foi observada uma tendência na redução da 

resistência à compressão à medida que se aumentou o teor de substituição do agregado 

natural por reciclado tanto de betão como de tijolo. Para cada teor de substituição, os 

betões contendo agregados reciclados de tijolo apresentaram uma redução na resistência 

ligeiramente menor que aqueles contendo agregados reciclados de betão.  

LEITE (2001) efectuou um estudo onde considerou apenas o efeito isolado do teor de 

substituição do agregado miúdo e o teor de substituição do agregado graúdo. A autora 

observou que quanto maior for o teor de substituição do agregado graúdo, menor era a 

resistência à compressão do betão, porém nos agregados miúdos, o aumento do teor de 

substituição deste agregado levou a um aumento da resistência do betão. Os betões 

contendo 100% de agregados miúdos reciclados e 100% de agregados graúdos naturais, 

apresentaram as maiores taxas de crescimento da resistência entre os 28 e os 90 dias 

para todas as relações A/C, efeito que a autora atribui à actividade pozolânica da fracção 

miúda. 

VÁZQUEZ et al. (2006) constataram através de vários trabalhos experimentais, que 

para uma taxa de substituição dos agregados grossos de 100%, a resistência baixa cerca 

de 20%, enquanto que para teores de substituição de até 50%, as diferenças se situam 

entre 2% e 5%. Esta redução pode atingir valores inferiores a 5% quando a taxa de 

substituição é limitada a 30%. 

BRITO et al. (2005) verificou que a substituição de agregados naturais por reciclados 

no fabrico de betões, mantendo a curva granulométrica dos agregados naturais e a 

trabalhabilidade do betão fresco, pode conduzir a resistências semelhantes às dos betões 

convencionais, tanto mais quanto: 
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 menor for a taxa de substituição de agregados naturais por reciclados; 

 melhores as características dos agregados reciclados; 

 menor quantidade de impurezas nos agregados reciclados; 

 menor a classe de resistência do betão produzido: 

 mais seja permitido o recurso a adjuvantes e ligantes de elevada resistência de 

modo a compensar as diferenças provocadas pela introdução de agregados 

reciclados. 

   

6.3.2 Resistência à Tracção 

Para a resistência à tracção, a substituição de agregados naturais por reciclados também 

provoca a sua diminuição, embora esta diminuição pareça ser menos intensa que no 

caso da resistência à compressão.  

Isto pode ser explicado porque a resistência à tracção leva em consideração mecanismos 

de aderência física entre as partículas, e o uso de agregados reciclados promove uma 

boa aderência entre a pasta e os agregados, em função da sua forma e textura. Devido a 

esse desempenho da zona de transição, a resistência à tracção não é afectada de forma 

tão significativa como a resistência à compressão (CABRAL, 2007). 

Quando se comparam betões convencionais com betões feitos com agregados 

reciclados, com a mesma dosagem de cimento e relação A/C, a tendência é para obter 

resistências à tracção inferiores nos betões com agregados reciclados. Contudo quando 

se comparam betões convencionais com betões produzidos com agregados reciclados de 

igual resistência à compressão, a resistência à tracção tende a tomar valores mais 

elevados nos betões com agregados reciclados (GONÇALVES, 2007). 

VÁZQUEZ et al. (2006) verificaram nas suas experiências que até teores de 

substituição de agregados naturais por reciclados de 50% as diferenças na resistência à 

tracção eram insignificantes. Já para uma substituição de 100% de agregados naturais 

por reciclados, as reduções na resistência à tracção oscilaram entre 6% e 20%. 
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6.3.3 Módulo de Elasticidade 

O conhecimento do módulo de elasticidade do betão é de extrema importância, uma vez 

que o mesmo é utilizado no cálculo estrutural para prever as flechas máximas 

admissíveis, e assim, consequentemente, o grau de fissuração dos elementos de betão, 

uma vez que se os limites de fissuração forem ultrapassados a armadura ficará 

susceptível à acção de agentes agressivos encontrados no meio ambiente, reduzindo a 

vida útil do betão. 

Para betões produzidos com agregados reciclados, a literatura em geral aponta que estes 

apresentam, normalmente, um módulo de elasticidade inferior que o dos betões 

produzidos com agregados naturais. Sendo essa redução mais sentida quando se usam 

agregados reciclados de betão com baixa relação A/C no betão original. É também do 

consenso geral que essa redução aumenta com o aumento do teor de substituição dos 

agregados naturais por reciclados. 

Da mesma forma que a resistência à compressão, o módulo de elasticidade do betão 

depende da porosidade das suas fases. Dessa forma, muitos comportamentos observados 

na resistência à compressão repetem-se no módulo de elasticidade. No caso dos 

agregados, a sua máxima dimensão, a forma, a textura superficial, granulometria e 

composição mineralógica também podem influir neste valor por influenciar a 

microfissurização na zona de transição. Todavia, a porosidade é mais importante em 

virtude de estar ligada à sua rigidez e resistência (TENÓRIO, 2007).  

Segundo GONÇALVES (2007), o módulo de elasticidade dos betões com agregados 

reciclados é menor que o dos betões com agregados naturais devido à menor 

compacidade dos agregados reciclados devido á pasta de cimento aderida ser mais 

deformável que os agregados naturais, e por a deformabilidade da pasta de cimento e 

finos ser também, em geral, menor do que nos betões com agregados naturais. 

Após algumas experiências VÁZQUEZ et al. (2006), concluíram que o módulo de 

elasticidade do betão com agregados reciclados é em geral inferior ao do betão com 

agregados naturais. Estes autores afirmam que para teores de substituição de agregados 

grossos naturais por grosso reciclados de 20%, o módulo de elasticidade é muito pouco 

afectado. Para teores de substituição de 50% a redução é de aproximadamente 10% e 

para uma substituição total chega a atingir 20%. Porém para um teor de substituição de 
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100% de ambos agregados grossos e miúdos naturais por grossos e miúdos reciclados a 

redução pode atingir 80%. 

 

6.4 Conclusões 

Perante a bibliografia consultada, pode-se concluir que as características do betão, uma 

vez que é um produto confeccionado com diversas matérias-primas, dependem 

directamente das propriedades dos materiais com que é produzido. Assim, quando se 

comparam betões produzidos com agregados reciclados com betões produzidos com 

agregados naturais, a variável são os agregados, todos os outros materiais (cimento, 

água, aditivos, etc) são iguais.  

É unânime a literatura em dizer que as propriedades do betão com agregados reciclados, 

em geral, não são tão boas como as propriedades do betão convencional, usando a 

mesma relação A/C e curvas granulométricas dos agregados reciclados idênticas às dos 

naturais, e que essas propriedades tendem a piorar com o aumento do teor de 

substituição de agregados naturais por reciclados. 

As principais propriedades dos agregados que influenciam negativamente as 

propriedades do betão são as suas formas mais alongadas e irregulares e uma textura 

superficial mais rugosa. São em geral mais porosos, menos densos e mais fracos que os 

agregados naturais, e durante a amassadura são mais susceptíveis de produzir finos 

devido ao atrito entre partículas. 

As principais propriedades que sofrem alterações com a introdução de agregados 

reciclados na sua composição são as resistências mecânicas como a resistência à 

compressão, a resistência à flexão e a resistência à tracção, que sofrem diminuições nos 

seus valores tanto maiores quanto maior for o teor de substituição de agregados naturais 

por reciclados. E apresentam em geral menor densidade e massa volúmica e níveis 

superiores de absorção de água. 

Todavia, com alguns ajustes como um aumento da quantidade de água na amassadura, o 

uso de aditivos, ajuste de curvas granulométricas, entre outros já citados anteriormente, 

é possível obter betões de boa qualidade, perfeitamente capazes de concorrer com os 

betões tradicionais. 
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7.  Avaliação  da  trabalhabilidade  e  resistência  à 

compressão  de  betões  produzidos  com  diferentes  teores 

de agregados reciclados 

Um dos principais objectivos deste estudo é a avaliação da trabalhabilidade e a relação 

da resistência mecânica à compressão de betões fabricados com diferentes teores de 

agregados reciclados em substituição dos agregados naturais. 

De acordo com a bibliografia, de uma forma geral, as propriedades mecânicas do betão 

produzido com agregados reciclados são inferiores às do betão produzido com 

agregados naturais e que estas diferenças tendem a ser mais acentuadas quanto maior 

for o teor de substituição de agregados naturais por reciclados.  

Assim, uma das primeiras preocupações foi encontrar uma unidade de gestão de RCD 

que fornecesse uma amostra de agregados reciclados para o fabrico dos betões a testar. 

Fabricados os betões, a avaliação da trabalhabilidade e da resistência mecânica foram 

feitas em laboratório a partir do Slump-Test e do ensaio mecânico de compressão de 

provetes de betão, tendo-se analisado os resultados obtidos nestes ensaios. 

Neste caso escolheu-se a classe de resistência C20/25 e foi usada a composição 

fornecida pela Brivel, Britas e Betões de Vila Real, S. A., para esta classe de resistência, 

e que é a seguinte: 

Tabela 14 - Composição para 1m3 de betão C20/25 

Areia 
Fina 
(Kg) 

Areia 
Média 
(Kg) 

Brita 2 
(6/14) 
(Kg) 

Brita 3 
(16/32) 
(Kg) 

Cimento  
CEM II 42,5R 

(Kg) 

Água 
(L) 

Adjuvante 
N10 
(L) 

275 585 450 540 270 175 2,4 
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7.1 Obtenção de agregados reciclados 

Os agregados reciclados usados neste trabalho são uma amostra de agregados reciclados 

obtidos na VALNOR - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos do Norte 

Alentejano S.A. Embora inicialmente se tivesse previsto a utilização de agregados 

reciclados provenientes de uma outra Unidade de Gestão de RCD. O funcionamento das 

várias unidades de gestão de RCD existentes em Portugal é semelhante em todas elas. 

A amostra é constituída por aproximadamente 30Kg de material com granulometria 0-5 

mm, Figura 8, e cerca de 60Kg de material com granulometria 6-50mm, Figura 9. Esta 

empresa produz ainda agregados com granulometria 50-100mm, que não são 

necessários para estudo não se tendo, portanto, recolhido nenhuma amostra dessa 

granulometria. 

Figura 7 - Amostra de agregados reciclados 0-5mm Figura 8 - Amostra de agregados reciclados 6-50mm 

A partir da composição fornecida pela empresa Brivel, Britas e Betões de Vila Real, 

para o fabrico de 1m3 de betão da classe C20/25, foram calculadas as quantidades 

necessárias para cada tipo de betão multiplicadas por um coeficiente de 1,5, tendo-se 

obtido os valores apresentados na Tabela 15. 

Tabela 15 - Composição quantitativa dos betões 

Tipo de Betão Ref. BAN BAR25 BAR50 BAR75 BAR100 
Tipo de agregado N N 0,75N 0,25R 0,5N 0,5R 0,25N 0,75R R 
Volume a produzir (m3) 1 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 
Areia Fina (Kg) 275 5,569 5,569 5,569 5,569 5,569 
Areia Média (0/4) (Kg) 585 11,846 8,885 2,962 5,923 5,923 2,962 8,885 11,846 
Brita 2 (6/14) (Kg) 450 9,113 6,834 2,278 4,556 4,556 2,278 6,834 9,113 
Brita 3 (16/32) (Kg) 540 10,935 8,201 2,734 5,468 5,468 2,734 8,201 10,935 
CEM II 42,5R (Kg) 270 5,468 5,468 5,468 5,468 5,468 
Água (Litros) 175 3,544 3,544 3,544 3,544 3,544 
Adjuvante N10 (Litros) 2,4 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 

 BA – Betão com Agregados;   N – Naturais; R – Reciclados 
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A produção de agregados reciclados é feita em Unidades de Gestão de RCD. O 

funcionamento das várias unidades existentes é semelhante em todas elas. Assim, vai 

ser dado como exemplo a RETRIA – Triagem e Reciclagem de Resíduos de Construção 

e Demolição. 

Inicialmente estava previsto que a empresa prestasse serviço em obra disponibilizando 

aos seus clientes big-bags de 1 m3, contentores metálicos de 6 m3 e semi-reboques de 20 

m3 para deposição e posterior transporte dos RCD da obra para a Unidade de Gestão. 

Porém, por razões estratégicas, a empresa decidiu não o fazer e apenas recebe RCD nas 

suas instalações entregues directamente pelo produtor, pelo detentor ou por um 

transportador ao serviço ou não do produtor ou detentor. 

 

 

Figura 9 - Planta da RETRIA 
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O processo tem início com a recepção dos RCD na Unidade, onde se faz a verificação 

da documentação, Figura 10, referente aos resíduos e a sua conformidade com o tipo de 

resíduos para os quais a empresa está licenciada (Anexo I – Resíduos aceites pela 

RETRIA). Seguidamente, efectua-se a pesagem, Figura 11, e posteriormente o registo 

dos resíduos. Caso os resíduos não possam ser tratados pela empresa não são aceites. Na 

dúvida, dá-se uma aceitação provisória dos resíduos sendo efectuados ensaios para 

determinar se estão de acordo com o especificado. Se estiverem, juntam-se aos outros 

resíduos para posterior valorização, caso contrário são devolvidos ao produtor. 

Em seguida, os resíduos aceites são descarregados e armazenados nos cais de 

acondicionamento, onde é efectuada uma pré-triagem separando-os por tipologia 

(plástico, cartão, madeira, vidro, etc). Este processo permite também a remoção de 

materiais de grandes dimensões e pode ocorrer por meios humanos e/ou mecânicos. A 

fracção não inerte é encaminhada para as respectivas fileiras de resíduos para posterior 

valorização ou eliminação.  

 Os materiais restantes, essencialmente 

inertes, são encaminhados para uma 

tremonha de alimentação que os conduz 

para um crivo rotativo (Trommel), Figura 

14, onde é feita a separação em 3 classes 

granulométricas: menor que 40 mm 

(terras), entre 40 e 150 mm e maior que 

150 mm.                                                                        

Figura 11 - Pesagem dos RCD 
Figura 10 - Registo dos RCD 

Figura 12- Trommel 
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A fracção inferior a 40 mm é 

depositada. Dependendo do grau de 

contaminação as fracções de 40-150mm 

e maiores que 150 mm serão de 

imediato depositadas para posterior 

valorização, ou encaminhadas por um 

tapete transportador, Figura 13, para a 

área de separação manual, constituída 

por uma área cabinada, Figura 14, que se 

encontra sobrelevada relativamente às 

áreas de armazenamento. 

 Na zona de separação manual, Figura 15, são retiradas e depositadas em torvas os 

seguintes tipos de materiais: Papel e Cartão, Madeira, Ferro e Refugo. No final da linha 

de triagem restam os materiais inertes que são depositados em pilhas para posterior 

crivagem e britagem, ou, no caso de não serem passíveis de aproveitamento, 

encaminhados para eliminação em aterro. 

Após a crivagem e britagem, os inertes são depositados de acordo com as suas 

granulometrias, estando prontos a ser reutilizados em algumas aplicações.  

Na Figura 16, pode observar-se o fluxograma das operações efectuadas numa unidade 

deste tipo. 

 

Figura 13 - Contentores para as diferentes tipologias Figura 14 - Zona de separação manual 

Figura 15 - Ligação do Trommel para a área de 

separação manual 
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Figura 16 - Fluxograma das operações da RETRIA 
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7.2  Ensaios  para  determinação  da  trabalhabilidade  e  da 

resistência à compressão de betões 

 

7.2.1 Ensaio de Trabalhabilidade 

Este ensaio, também designado por 

“Slump-Test”, é realizado de acordo com 

a Norma Portuguesa NP EN 12350-2 e 

consiste resumidamente nos 

procedimentos descritos a seguir. 

Depois de preparado o betão foi retirado 

para uma plataforma e realizou-se o 

ensaio de trabalhabilidade SLUMP-

TEST. 

Em seguida procede-se ao enchimento do 

molde (em forma de cone), Figura 17, com o betão. Este enchimento é feito em três 

camadas e em cada camada usa-se uma vara (pilão) de 16mm de diâmetro para um 

correcto preenchimento do molde. Em seguida com uma régua para rasar faz-se o 

acabamento da superfície superior e só então o molde é retirado. Faz-se a medição do 

abaixamento do cone, com a ajuda de uma régua. Este ensaio não é representativo 

quando ocorrer a queda de alguma parte da massa que constitui o cone de betão ou 

quando o cone se entortar. 

Perante os resultados obtidos a trabalhabilidade do betão será classificada através da 

Tabela 15, fornecida pela Norma Portuguesa NP EN 206-1, de S1 a S4. Segundo a 

referida norma a classe recomendada para os betões é a S3.  

Tabela 16 - Classes de Abaixamento do betão 

Classe Abaixamento (mm) 

S1 10 – 40 

S2 50 – 90 

S3 100 – 150 

S4 ≥ 160 

 

Figura 17 - Cone de Abrams 
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7.2.2 Ensaios de compressão 

Estes ensaios, que permitem determinar a 

resistência mecânica à compressão dos betões, 

devem ser realizados de acordo com a Norma 

Portuguesa NP EN 12390-3. 

O ensaio de compressão consiste em levar um 

provete de betão à rotura através da aplicação de 

uma força de compressão.  

As dimensões dos provetes cúbicos (150x150x150 

mm) seguem a norma portuguesa NP EN 12390-1, e 

a sua execução e cura deve ser realizada segundo a 

norma portuguesa NP EN 12390-2.  

O provete é colocado numa prensa e é aplicada uma 

carga a velocidade constante. O processo pára 

quando o betão fissura e a carga aplicada no 

momento imediatamente antes de ocorrer fissuração 

é considerada a carga máxima de rotura (FR). 

Com o valor da carga máxima de rotura obtém-se o 

valor da Tensão de Rotura (σR) através da expressão 

(1). 

 

 
(1) 

 

 Este ensaio é geralmente realizado aos 7 e aos 28 dias de idade do betão. 

A Tensão de Rotura Média (fcm), expressão (2) de cada betão o respectivo desvio padrão 

(∆), expressão (3), pelas seguintes fórmulas:  

 
(2) 

 
(3) 

Figura 19 – Prensa de compressão 

 Figura 18 - Cura dos provetes em    

câmara húmida 

∑

2
 

∆
∑ 2

1

 
 

2
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 Por fim a Tensão de Rotura Característica (fck) obtém-se subtraindo o desvio padrão à 

tensão de rotura média.  

Os provetes devem ser retirados dos moldes 24 horas após lá terem sido colocados, e 

armazenados até ao dia do ensaio em câmara húmida, a uma temperatura de 20ºC e 

humidade relativa de 95%. 

 

7.3 Metodologia 

Para a realização deste estudo foi seguida a seguinte metodologia: 

Em primeiro lugar foi escolhida a classe de resistência do betão e de acordo com essa 

classe obteve-se a composição do betão. Perante esta composição foram calculadas as 

quantidades necessárias de cada material. Foi estabelecido que se iriam comparar 5 

betões com igual composição, onde apenas se faria variar o teor de incorporação de 

agregados reciclados. Sabendo a quantidade de agregados reciclados necessária, 

adquiriram-se os agregados na VALNOR – Valorização e Tratamento de Resíduos 

Sólidos do Norte Alentejano, S. A.. Finalmente, na Brivel, Britas e Betões de Vila Real, 

foram produzidos os betões e realizados os ensaios referidos no ponto 7.2, sendo os 

resultados destes, posteriormente, confrontados com os dados obtidos na bibliografia 

analisada. 

 

7.4 Apresentação, análise e discussão dos resultados 

Realizou-se o ensaio de trabalhabilidade e os resultados obtidos para os diversos betões 

constam da Tabela 17. Segundo a NP EN 12350-1, os resultados do ensaio de 

abaixamento deveriam ser aproximados a múltiplos de 10, neste estudo são 

apresentados em múltiplos de 5 de forma a melhor se poderem verificar as diferenças 

entre os betões. 

Tabela 17 - Classe de trabalhabilidade dos betões produzidos 

Tipo de Betão BAN BAR25 BAR50 BAR75 BAR100 

Medida de abaixamento (mm) 130 120 115 105 95 

Classe de abaixamento (mm) S3 S3 S3 S3 S3 
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Pela análise dos resultados obtidos na Tabela 17, confirma-se que a trabalhabilidade do 

betão diminui com a adição de agregados reciclados e que essa diminuição aumenta à 

medida que aumenta o teor de substituição dos agregados naturais por reciclados, porém 

a classe de abaixamento, ainda que no limite para o BAR100, manteve-se em S3. Esta 

situação pode ser facilmente contornada com o aumento de água na mistura ou pelo uso 

de mais ou melhores adjuvantes. 

Relativamente aos ensaios de resistência à compressão, os resultados obtidos são os 

indicados na Tabela 18.  

Tabela 18 - Resultados dos ensaios de compressão 

Betão Tempo Provete
FR     

(KN) 
σR  

(MPa) 
fcm 

(N/mm2)
∆   

(MPa)
fck 

(MPa)
Percentagem 

Diferença de 
percentagem

BAN 

7 dias 
1 533,9 23,7 

23,4 0,172 23,3 100,0 0,0 
2 520,7 23,1 

28 dias 
1 664,2 29,5 

29,9 0,234 29,6 100,0 0,0 
2 679,6 30,2 

BAR25 

7 dias 
1 506,2 22,5 

22,6 0,031 22,6 97,1 2,9 
2 511,8 22,7 

28 dias 
1 643,9 28,6 

28,5 0,019 28,5 96,2 3,8 
2 639,5 28,4 

BAR50 

7 dias 
1 471,1 20,9 

20,7 0,140 20,5 88,3 11,7 
2 459,2 20,4 

28 dias 
1 605,8 26,9 

26,6 0,185 26,4 89,2 10,8 
2 592,1 26,3 

BAR75 

7 dias 
1 437,2 19,4 

19,2 0,071 19,2 82,4 17,6 
2 428,7 19,1 

28 dias 
1 562,5 25,0 

24,6 0,372 24,2 81,7 18,3 
2 543,1 24,1 

BAR100 

7 dias 
1 398,6 17,7 

17,3 0,292 17,0 73,3 26,7 
2 381,4 17,0 

28 dias 
1 508,3 22,6 

22,2 0,247 22,0 74,2 25,8 
2 492,5 21,9 

 

Em relação à resistência dos betões, tal como era expectável de acordo com a 

bibliografia estudada e com o descrito no Capítulo 6, a resistência à compressão do 

betão foi diminuindo à medida que se aumentava o teor de agregados reciclados, sendo 

este facto observado tanto aos 7 dias como aos 28 dias de idade do betão, sem 
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diferenças significativas. Ainda face à bibliografia estudada, a incorporação de 

agregados reciclados miúdos e graúdos até 25% (BAR25) pouco influencia a resistência 

ou trabalhabilidade do betão, onde relativamente ao betão de referência (BAN) apenas 

se deu um decréscimo de cerca de 4% na resistência à compressão. Já para um teor de 

50% (BAR50), apesar de a diferença ser já significativa, aproximadamente 10%, ainda é 

aceitável e ainda foi obtido um betão com a classe de resistência desejada, C20/25. Para 

teores mais elevados que 50% a classe de resistência obtida já não foi a pretendida, 

sendo que se verificou uma redução na resistência à compressão de perto de 18% para o 

BAR75 e quase 26% para o BAR100. 

Os resultados obtidos neste estudo são semelhantes aos encontrados noutros estudos 

onde apenas se substituiu a fracção graúda de agregados, facto que mostra que a 

substituição da fracção miúda não provoca grandes alterações, pelo menos até aos 28 

dias de cura do betão, pois como visto anteriormente, LEITE (2001) concluiu no seu 

estudo que a incorporação de agregados reciclados na fracção miúda aumenta a taxa de 

crescimento da resistência dos betões dos 28 aos 90 dias.  

As Figuras 22 e 23, apresentam graficamente as resistências verificadas nos betões aos 

7 e aos 28 dias, respectivamente.  

 

     Figura 20 - Tensão de Rotura Característica dos 

betões aos 7 dias 

 

  

 

Figura 21 - Tensão de Rotura Característica dos               

betões aos 28 dias 
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8. Conclusão e Sugestões para trabalhos futuros 

O paradigma do desenvolvimento sustentável vem se consolidando como uma 

referência fundamental para todas as actividades humanas. A actividade da construção 

civil não é excepção, pelo contrário, devido ao seu gigantismo, é uma das actividades 

humanas que mais volume de resíduos produz. A aplicação deste conceito ao sector da 

construção vai exigir profundas modificações na forma de trabalhar dos vários 

intervenientes, sejam eles projectistas de diferentes especialidades, engenheiros 

envolvidos na gestão de obras, pesquisadores e até fabricantes de materiais. 

Uma vez que a produção de resíduos na construção civil é inevitável, a sua reciclagem é 

uma das condições para aumentar a sustentabilidade do sector, até porque tem potencial 

para reciclar e utilizar os seus próprios resíduos. As potenciais vantagens da reciclagem 

destes resíduos são, entre outras, a preservação dos recursos naturais, economia de 

energia, aumento do período de vida útil do material, redução do volume de resíduos 

encaminhados para aterros, redução da poluição, criação de emprego, redução dos 

custos de controlo ambiental, entre outros. 

 Os agregados reciclados são principalmente de dois tipos, cerâmicos (telhas, tijolos, 

azulejos, etc.) e cimentícios (betão, argamassas, etc.). Em comparação com os naturais, 

apresentam maior absorção de água, menor densidade e maior desgaste. A sua forma 

tende a ser mais angular e possuem geralmente uma textura mais rugosa. 

Actualmente a única tecnologia consagrada capaz de consumir grandes quantidades do 

volume gerado pelos RCD é a pavimentação, que possui como clientes, quase 

exclusivamente, os municípios. Todavia, o uso destes agregados reciclados na produção 

de betões tem vindo a ser fortemente estudada tendo sido apontado como um uso 

bastante viável. 

Apesar de em Portugal já existir legislação específica para a gestão deste tipo de 

resíduos, o mercado destinado ao seu aproveitamento ainda está longe de ser suficiente. 

Analisando o uso de agregados reciclados de RCD para o fabrico de betão, percebe-se 

facilmente que a diferença, relativamente a um betão produzido com agregados naturais, 

sendo usada a mesma relação A/C, é apenas o tipo de agregados. Assim é de esperar 
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que as características do betão que mais vão ser influenciadas sejam as que estão 

relacionadas com o tipo de agregado usado.  

Neste estudo verificou-se o efeito da substituição de agregados naturais miúdos e 

graúdos por agregados reciclados, em diferentes teores de substituição, na 

trabalhabilidade e na resistência mecânica à compressão do betão.  

Perante os resultados obtidos conclui-se que a trabalhabilidade do betão no estado 

fresco não é reduzida de forma significativa. Relativamente à resistência à compressão, 

esta diminui com o aumento do teor de substituição, verificando-se este facto, quer aos 

7 dias, quer aos 28 dias de idade do betão. Ainda assim, para aplicações que exijam 

menor resistência, estes betões podem ser usados.  

Sugere-se como trabalhos futuros que se faça uma análise aos métodos de classificação 

e caracterização dos agregados, existentes em Portugal. Que se proceda à análise de 

outras propriedades mecânicas como a resistência à flexão e a resistência à tracção, e a 

parâmetros como a fluência e a retracção de betões com agregados reciclados. A análise 

das diferenças nas propriedades químicas do betão, provocadas pela incorporação de 

agregados reciclados. A comparação das propriedades de betões fabricados com 

agregados reciclados cimentícios ou agregados reciclados cerâmicos. Sugere-se ainda a 

análise da substituição de agregados naturais por reciclados em betões de alta 

resistência. 
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ANEXO I - Resíduos autorizados na RETRIA 

LER Designação LER Designação LER Designação 

01 04 08 

Gravilhas e fragmentos de 

rocha não abrangidos em 

01 04 07. 

17 01 01 Betão. 17 04 05 Ferro e aço. 

01 04 09 Areias e argilas. 17 01 02 Tijolos. 17 04 06 Estanho. 

01 04 13 

Resíduos do corte e 

serragem de pedra não 

abrangidos em 01 04 07. 

17 01 03
Ladrilhos, telhas e 

materiais cerâmicos. 
17 04 07 Misturas de metais. 

03 01 01 
Resíduos do descasque de 

madeira e de cortiça. 
17 01 07

Misturas de betão, 

tijolos, ladrilhos, telhas 

e materiais cerâmicos 

não abrangidas em      

17 01 06. 

17 04 11 
Cabos não abrangidos em 

17 04 10. 

03 01 05 

Serradura, aparas, fitas de 

aplainamento, madeira, 

aglomerados e 

folheados não abrangidos 

em 03 01 04 

17 02 01 Madeira. 17 05 04 

Solos e rochas não 

abrangidos em 17 

05 03. 

03 03 01 

Resíduos do descasque de 

madeira e resíduos de 

madeira. 

17 02 02 Vidro. 17 05 06 

Lamas de dragagem não 

abrangidas 

em 17 05 05. 

15 01 01 
Embalagens de papel e 

cartão. 
17 02 03 Plástico. 17 05 08 

Balastros de linhas de 

caminho de ferro 

não abrangidos em 17 05 

07. 

15 01 02 Embalagens de plástico. 17 03 02

Misturas betuminosas 

não abrangidas 

em 17 03 01. 

17 06 04 

Materiais de isolamento 

não abrangidos 

em 17 06 01 e 17 06 03. 

15 01 03 Embalagens de madeira. 17 04 01 Cobre, bronze e latão. 17 08 02 

Materiais de construção à 

base de gesso não 

abrangidos em   17 08 01. 

15 01 04 Embalagens de metal. 17 04 02 Alumínio. 17 09 04 

Mistura de resíduos de 

construção e demolição 

não abrangidos em 17 09 

01, 17 09 02 e 17 09 03. 

15 01 06 Misturas de embalagens. 17 04 03 Chumbo. 20 03 07 Monstros. 

15 01 07 Embalagens de vidro. 17 04 04 Zinco. 
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ANEXO II – Ensaio de trabalhabilidade e resistência à compressão do Betão BAN 
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ANEXO III – Ensaio de trabalhabilidade e resistência à compressão do Betão BAR25 
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ANEXO IV – Ensaio de trabalhabilidade e resistência à compressão do Betão BAR50 
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ANEXO V – Ensaio de trabalhabilidade e resistência à compressão do Betão BAR75 
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ANEXO VI - Ensaio de trabalhabilidade e resistência à compressão do Betão BAR100 
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