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Resumo 

Esta dissertação de mestrado propõe e valida uma metodologia de avaliação do potencial de 

ecotoxicidade de matérias-primas e materiais de construção de base cimentícia. Pretende-se assim 

estimar o risco ambiental decorrente da incorporação de matérias-primas não tradicionais no fabrico de 

materiais de construção, com vista a alcançar a sustentabilidade do setor da construção. A metodologia 

proposta baseia-se em regulamentos como o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH - Registration, 

Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) e o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP - 

Classification, labeling and packaging). 

Pretendeu-se, em particular, aplicar a metodologia proposta para estudar o risco ambiental decorrente 

da incorporação de matérias-primas “não tradicionais” em betão, nomeadamente agregados reciclados 

de betão, fabricados em laboratório, e de cinzas volantes, provenientes da queima do carvão, em 

diferentes percentagens de substituição de agregados naturais e cimento Portland, respetivamente. 

Realizou-se uma extensa campanha de ensaios laboratoriais que permitiu avaliar as propriedades 

químicas e ecotoxicológicas dos eluatos das matérias-primas e dos materiais de construção referidos, 

a qual possibilitou também a validação da metodologia proposta. 

Os resultados mostram que não existem evidências para classificar as matérias-primas incorporadas 

no betão (agregados naturais, agregados reciclados, cimento Portland e cinzas volantes) como 

ecotóxicas. Porém, os betões produzidos com uma percentagem de substituição de cimento Portland 

por 60% de cinzas volantes e 100% de agregados naturais, e os produzidos com uma percentagem de 

60% de cinzas volantes e 100% de agregados reciclados, foram classificados como ecotóxicos. Por 

outras palavras, matérias-primas sem evidências de ecotoxicidade podem originar materiais de 

construção potencialmente ecotóxicos. Constatou-se ainda que quando matérias-primas com um 

elevado nível de perigosidade potencial (como é o caso das cinzas volantes) são incorporadas em 

materiais de construção, os níveis de perigosidade potencial desses materiais diminuem, devido à 

capacidade que os materiais de base cimentícia têm de “encapsular” os metais pesados. 

Palavras-chave: sustentabilidade; ecotoxicologia; matérias-primas; materiais de construção; cinzas 

volantes; agregados reciclados de betão; betão. 
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Abstract 

This master thesis proposes and validates a methodology to evaluate the ecotoxicological potential of 

raw materials and cement-based construction materials. The aim is to reach construction sustainability, 

predicting the environmental risk due to the incorporation of non-traditional raw materials in the 

production of construction materials. The proposed methodology is based on codes, such as (CE) n.º 

1907/2006 (REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) and (CE) n.º 

1272/2008 (CLP - Classification, labeling and packaging) codes.  

This methodology was applied to study, particularly, the environmental risk due to the incorporation of 

non-traditional raw materials in concrete, namely recycled concrete aggregates produced in laboratory, 

and fly ashes from coal burning, in different percentages of replacement of natural aggregates and 

Portland cement, respectively. The experimental program allowed assessing chemical properties and 

ecotoxicity of raw materials and of the construction materials leachates. 

The results showed that there are no evidences to classify raw materials incorporated in concrete 

(natural aggregates, recycled aggregates, Portland cement and fly ash) as ecotoxic. However, concrete 

produced with a replacement ratio of Portland cement with 60% of fly ash and 100% of natural 

aggregates, and the one produced with a percentage of 60% of fly ash and 100% of recycled 

aggregates, were classified as ecotoxic. Therefore, raw materials without evidences of ecotoxicity can 

lead to construction materials with ecotoxicity potential. It was also found that when raw materials with 

a high level of potential hazards (such as fly ash) are incorporated in construction materials, the potential 

hazard levels of these materials decrease, due to the ability of cement-based materials to "encapsulate" 

heavy metals. 

Keywords: sustainability; ecotoxicology; raw-materials; construction materials; fly ashes; concrete 

recycled aggregates; concrete. 
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1. Introdução 

1.1. Considerações gerais 

O interesse em obter materiais de construção de elevado desempenho, com melhores características 

mecânicas, térmicas e ambientais é elevado, de forma a alcançar a sustentabilidade nas edificações e 

diminuir o seu impacte ambiental. No entanto, para a obtenção destas propriedades, nomeadamente 

em betões e argamassas de base cimentícia, são incorporadas algumas matérias-primas cujos perigos 

associados se desconhecem, e que são relativos tanto à fase de produção e aplicação como ao seu 

ciclo de vida quando incorporadas nas construções. É neste âmbito que se centra a presente 

dissertação de mestrado, particularmente no desenvolvimento de uma metodologia inovadora que 

revele o perfil ambiental e o potencial risco ecotoxicológico de matérias-primas e materiais de 

construção. Os resultados de ecotoxicidade obtidos com a aplicação da metodologia proposta poderão 

ser utilizados de forma independente ou no âmbito de estudos de avaliação do ciclo de vida (ACV). 

Geralmente estes riscos não são considerados em estudos de ACV, apesar de serem de elevada 

relevância para investigadores que desenvolvem materiais inovadores e sustentáveis.  

A toxicologia é uma ciência multidisciplinar que estuda os efeitos nocivos que resultam da interação 

entre um agente tóxico e um sistema biológico, com o objetivo de prevenir o aparecimento desses 

efeitos. Esta ciência contribui para o avanço tecnológico através da implementação de condições 

seguras de exposição a determinadas substâncias (Nassis, 2015). 

A toxicologia engloba diversas áreas que, dependendo do campo de atuação, têm designações diferentes, 

nomeadamente a ecotoxicologia (ou toxicologia ambiental), que estuda os efeitos tóxicos causados nos 

organismos vivos (APA, 2015a), e a toxicologia ocupacional (ou toxicologia humana), que incide no estudo 

dos efeitos nocivos provocados por substâncias químicas presentes no ambiente de trabalho (Santos, 

2014). A toxicologia ocupacional é em geral estimada através da monitorização biológica pelo que, no 

âmbito desta dissertação, não será possível efetuar essa avaliação. 

Em materiais de construção de base cimentícia, a incorporação de componentes que conferem 

melhores características ao produto final é uma prática corrente, mas, por vezes, realiza-se com 

desconhecimento dos riscos que a sua aplicação acarreta. É, por isso, importante a investigação no 

âmbito da ecotoxicologia desses materiais e respetivas matérias-primas, para que o seu uso e 

manuseamento sejam feitos de forma consciente e contribuam para a sustentabilidade da construção. 

A presente dissertação iniciou-se no âmbito da bolsa de investigação (BL-14-ISTID) concedida pelo 

Projeto FCT PTDC/ECM/118372/2010 - “Betão com agregados reciclados de elevado desempenho 

para a indústria da pré-fabricação (EXCELlentSUStainableCONcrete)”, o que implicou a escrita do 

relatório de projeto: “Tarefa 5 - Avaliação do desempenho de betões com agregados reciclados de 

elevado desempenho para a indústria da pré-fabricação (EXCELlentSUStainableCONcrete). 

Toxicologia de matérias-primas utilizadas em betões e argamassas de elevado desempenho” 

(Rodrigues et al., 2015). 
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1.2. Objetivos da dissertação 

Assim, os objetivos desta dissertação são os seguintes: 

• desenvolver uma metodologia de avaliação de risco ambiental, que permita tirar conclusões acerca 

do potencial de ecotoxicidade de matérias-primas e materiais de construção, e que se baseie na 

legislação existente relacionada com esta temática; 

• aplicar, e validar, a metodologia proposta a três composições de betão e a todas as matérias-primas 

incorporadas, nomeadamente agregados reciclados de betão e cinzas volantes; 

• com base nos resultados obtidos, tirar conclusões acerca da relação entre o potencial de 

ecotoxicidade das composições de betão e das matérias-primas nestas incorporadas e, deste modo, 

propor critérios a considerar na escolha das matérias-primas para a produção de novos materiais 

de base cimentícia, com base nos resultados obtidos na validação da metodologia proposta. 

1.3. Organização da dissertação 

A presente dissertação é composta por cinco capítulos, para além do atual que se destina à introdução 

ao tema em estudo e à apresentação da metodologia e objetivos. 

No capítulo 2, são apresentadas considerações importantes à compreensão do tema em estudo, é feita 

uma abordagem acerca do contributo que a ecotoxicologia poderá ter na redução do impacte ambiental 

do setor da construção, e mostra-se a relação que existe entre as categorias de impacte ambiental 

consideradas na ACV e a ecotoxicologia. É ainda descrita a forma como pode ser realizada a avaliação 

da ecotoxicidade, são apresentados os metais pesados como fonte de ecotoxicidade, é feito um 

enquadramento legislativo da temática em estudo e, finalmente, são apresentados estudos de 

ecotoxicidade já realizados em materiais de construção e metodologias já seguidas em trabalhos de 

investigação anteriores. 

No capítulo 3, propõe-se uma metodologia de avaliação do potencial de ecotoxicidade de materiais de 

construção, baseada em disposições regulamentares e em metodologias já seguidas por outros 

autores. 

O capítulo 4 destina-se à caracterização das matérias-primas e dos materiais de construção que serão 

utilizados para validar a metodologia proposta, e descreve-se ainda neste capítulo os métodos de 

ensaio que constam na metodologia proposta e que são aplicados na sua validação. 

No capítulo 5, são apresentados e discutidos os resultados obtidos, e os materiais são classificados 

quanto à deposição em aterro e ao potencial de ecotoxicidade. Para além disso, os materiais são 

organizados segundo o nível de perigosidade potencial e classificados segundo o sistema de 

classificação TCS (Toxicity Classification System). 

No capítulo 6, são resumidas as conclusões resultantes da aplicação da metodologia proposta, são 

apresentadas as limitações do estudo e são sugeridas algumas propostas para desenvolvimentos 

futuros. 

A dissertação termina com a listagem das referências bibliográficas, normas e regulamentos 

consultados, todos os anexos e um glossário.
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2. A ecotoxicologia como ferramenta na avaliação do risco ambiental 

2.1. Considerações gerais 

O presente capítulo tem como objetivo abordar os aspetos com maior relevância para a elaboração de 

uma metodologia de avaliação do risco ambiental de materiais de construção e matérias-primas 

utilizadas neste setor e, consequentemente, para a realização da atividade experimental e posterior 

análise e discussão dos resultados obtidos. 

Primeiramente, é feita uma abordagem acerca do contributo que a ecotoxicologia poderá ter para o 

aumento da sustentabilidade da construção e é feito um enquadramento desta ciência na avaliação do 

ciclo de vida (ACV) das construções. Em seguida, é apresentada a forma como pode ser feita a 

avaliação da ecotoxicidade e, neste contexto, é dada relevância aos metais pesados como principal 

fonte de contaminação ambiental. 

Posteriormente, é feita uma sistematização da regulamentação existente que possa estar relacionada 

ou que seja aplicável à temática em estudo, e que pode contribuir para o desenvolvimento de uma 

metodologia expedita de determinação dos efeitos nocivos dos materiais e matérias-primas utilizadas 

no setor da construção. Por fim, são apresentados os estudos de ecotoxicidade já realizados em 

materiais de construção considerados relevantes no âmbito do projeto 

EXCELlentSUStainableCONcrete, e metodologias seguidas em trabalhos de investigação anteriores. 

2.2. O contributo da ecotoxicologia para a sustentabilidade 

A toxicologia é uma ciência multidisciplinar que envolve vários campos de especialização. A presente 

dissertação incide nos efeitos que podem ser potencialmente nocivos, associados a determinados 

materiais que possam conter substâncias tóxicas, sobre organismos vivos e populações que fazem 

parte do ecossistema aquático (ecotoxicologia), e que indiretamente afetam o Homem ((Zakrzewski, 

1994; Hodgson, 2004) citado por Costa et al. (2008)). A toxicidade de uma substância é medida, em 

geral, através dos danos provocados em organismos vivos (organismos-teste), em condições 

controladas de exposição a doses ou concentrações dessa substância (Nassis, 2015), com recurso a 

testes de toxicidade. 

O termo ecotoxicologia surgiu em 1969, com o toxicologista francês René Truhaut (Truhaut, 1977), e é 

definido como o ramo da toxicologia que estuda os efeitos tóxicos, muitas vezes causados pelo Homem, 

provocados por substâncias naturais ou artificiais presentes no macroambiente (ar, água e solo) nos 

organismos vivos (animais e vegetais, aquáticos e terrestres) que fazem parte da biosfera e que 

constituem o ecossistema (APA, 2015a), incluindo os humanos. 

As ferramentas da biotecnologia permitem avaliar a ecotoxicologia, através da avaliação do risco 

ecológico de determinadas substâncias ou ambientes poluídos. Por um lado, a monitorização ambiental 

e biológica, com base no uso de biossensores e biomarcadores, respectivamente, possibilitam a 

avaliação da exposição a determinadas concentrações de poluentes. Por outro, os efeitos 

ecotoxicológicos podem ser avaliados por testes de toxicidade com organismos-teste vivos, por 

bioensaios (por exemplo, recorrendo a linhas celulares ou microrganismos, alternativos à 
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experimentação animal), testes de genotoxicidade, entre outros. Assim, torna-se possível quantificar, 

caracterizar e avaliar o risco, de acordo com os padrões e medidas regulamentares (Hakkinen, 2005). 

Segundo Goedkoop (1995), citado por Ferrão (2009), a toxicidade para os seres humanos deve ser 

considerada como fator limitativo, pela definição de valores máximos de exposição e concentração. A 

toxicidade de um material ou de resíduos deve ser aferida recorrendo não só a ensaios de lixiviação 

seguidos de análises químicas, mas também a testes de toxicidade (Lapa et al., 2002). Os primeiros 

fornecem informação acerca da composição química do eluato e os segundos permitem compreender 

os efeitos que os eluatos provocam em organismos-teste por meio da medição de fatores como a 

redução da mobilidade, a inibição da taxa de crescimento, a inibição da emissão de luz e a morte (Lapa 

et al., 2002). 

Segundo Kibert (1994), “a construção sustentável é a criação e gestão responsável de um ambiente 

construído, tendo em consideração os princípios ecológicos e a utilização eficiente de recursos“, e a 

aplicação dos princípios da sustentabilidade às atividades construtivas (Pinheiro, 2003), permitindo 

obter construções não invasivas para o meio ambiente, com melhor conforto térmico, baixos consumos 

de energia e que permitam uma melhor qualidade de vida aos utilizadores, integrando assim o Homem 

e a natureza. A escolha das matérias-primas a incorporar nos materiais de construção, desde a sua 

extração, à sua aplicação, e ao seu ciclo de vida, deve ser realizada de forma a que conduzam ao 

mínimo impacte possível.  

Esta é uma nova forma de equacionar o ciclo de vida dos edifícios e ambientes contruídos e, segundo 

Pinheiro (2015), os edifícios sustentáveis devem ser localizados estrategicamente, integrados 

ambientalmente, dotados de uma elevada eficiência de recursos, redução das emissões e impactes 

ambientais, adequado conforto, elevada durabilidade e garantia de qualidade. 

Segundo Kibert (2013), os sete princípios para alcançar a sustentabilidade na construção são: (i) 

reduzir o consumo de recursos; (ii) reutilizar recursos; (iii) utilizar recursos renováveis e recicláveis; (iv) 

proteger a natureza; (v) criar um ambiente saudável e não-tóxico; (vi) aplicar o Custo do Ciclo de Vida, 

que permite compreender os benefícios económicos da construção “verde” e (vii) privilegiar a qualidade 

ao criar o ambiente construído. 

2.3. Avaliação do ciclo de vida (ACV) 

Atuar ao nível da redução dos impactes ambientais na indústria da construção é uma preocupação 

global. A ACV pretende avaliar o impacte ambiental de um determinado produto ou serviço ao longo 

de todo o seu ciclo de vida, desde a extração de matérias-primas, até à sua deposição na Natureza.  

Os efeitos secundários negativos que surgem ao longo do ciclo de vida e que pioram o desempenho 

ambiental do produto ou serviço podem ser controlados pela ACV, que está relacionada com a 

implementação de melhorias num sistema, e que tem como objetivo auxiliar na escolha de produtos e 

processos que minimizem os impactes ambientais (Ferreira, 2004). 

A ACV é regulada pela ISO 14040:2006, que estabelece quatro fases principais necessárias à mesma: 

definição de objetivos e âmbito, análise de inventário dos processos envolvidos, análise e avaliação de 
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impacte ambiental associado aos processos inventariados e interpretação dos resultados. A fase de 

análise e avaliação do impacte ambiental contempla a seleção e análise de categorias de impacte 

ambiental de acordo com os objetivos do estudo, que dependem dos mecanismos de interação entre o 

Homem e o meio ambiente (Ferrão, 2009). 

A avaliação do impacte ambiental, no âmbito da ACV, pode ser feita recorrendo a métodos distintos e, 

consequentemente, considerando diferentes categorias de impacte ambiental. A forma de as agregar 

depende do método de avaliação de impacte ambiental utilizado. Existem alguns métodos que incluem 

a ecotoxicidade (ou toxicidade ambiental) nas categorias de impacte ambiental para a ACV (Ferreira, 

2004), como é o caso do Ecoindicador 99, ilustrado na Tabela 2.1 (Ferrão, 2009). 

Tabela 2.1 - Método de avaliação do impacte ambiental - Ecoindicador 99 (Ferrão, 2009) 

Método de avaliação do impacte ambiental - Ecoindicador 99 - Categorias de impacte ambiental 

Saúde humana 

Alterações climáticas 
Redução da camada de ozono 

Radiação ionizante 
Efeitos respiratórios 

Carcinogenia 

Qualidade dos ecossistemas 

Efeitos regionais nas plantas vasculares 
Efeitos locais nas plantas vasculares 

Acidificação ou eutrofização 
Ecotoxicidade 

Recursos naturais 
Recursos minerais 

Combustíveis fósseis 

De forma a compreender a avaliação de impacte ambiental, existem determinadas categorias de 

impacte que se consideram relevantes no âmbito deste trabalho e merecem particular destaque, 

nomeadamente: (i) as alterações climáticas devidas às emissões de gases de efeito de estufa; (ii) a 

eutrofização; (iii) a extração de recursos minerais e consequente geração de resíduos; (iv) e a 

ecotoxicidade. 

A emissão de gases tóxicos para a atmosfera contribui para o aumento da poluição atmosférica, sendo 

a indústria da construção responsável por cerca de 30% das emissões de carbono e, a nível mundial, 

por consumir mais 50% de matérias-primas do que qualquer outra atividade económica, sendo 

considerada, portanto, um sector insustentável (Imbabi et al., 2012). Contudo, dados do EUROSTAT 

(2014) indicam que entre 1990 e 2012, as indústrias transformadoras e da construção alcançaram uma 

redução de cerca de 38% das emissões de CO2. 

A eutrofização é um fenómeno provocado pela excessiva produção biológica (crescimento de algas e 

cianobactérias no meio aquático), que resulta da acumulação de elevadas concentrações de nutrientes 

(principalmente azoto e fósforo) de origem industrial e agrícola. Com efeito, ocorre o aumento da 

biomassa, que pode provocar o desequilíbrio nos ecossistemas, conduzindo à diminuição dos níveis 

de oxigénio e pH das águas e levando à morte de determinadas espécies. Diversos fatores, de origem 

natural ou antropogénica, podem contribuir para desencadear este processo, sendo o sector da 

construção um dos intervenientes (Monteiro, 2004). 

De acordo com Whitmore (2006), no ano 2000, a extração de 6.000 milhões de toneladas de resíduos 

minerais apenas resultou no aproveitamento de 900 milhões de toneladas de matérias-primas, pelo 

que a quantidade excedente de resíduos gerados constitui um elevado risco ambiental. As políticas de 
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gestão de recursos pretendem reduzir a produção de resíduos gerados e, verificada essa 

impossibilidade, conseguir níveis elevados de reciclagem e a eliminação segura. Dados mais recentes 

revelam que, na União Europeia, em 2012, foram produzidos 2.515 milhões de toneladas de resíduos, 

dos quais cerca de 100,7 milhões foram classificados como perigosos. O setor da construção e 

demolição contribuiu com 33% do total, aproximadamente 821 milhões de toneladas, na produção de 

resíduos (EUROSTAT, 2015). 

O Comité Técnico (TC) 350 do Comité Europeu de Normalização (CEN/TC 350/WG01, 2014) pretende, 

com a conceção de uma norma ainda em fase de projeto (JWG N013 Draft TR WI 00350023 - Additional 

indicators), clarificar a avaliação do impacte ambiental de materiais de construção e edifícios a nível 

Europeu, com a introdução de novas categorias, modelos e indicadores de impacte. Entre essas 

categorias de impacte, destacam-se: toxicidade humana (efeitos cancerígenos e não cancerígenos); 

ecotoxicidade (terrestre e aquática); formação de partículas em suspensão (ou inorgânicas respiratórias); 

radiação (saúde humana e ambiental); e biodiversidade. 

2.4. Avaliação da ecotoxicidade 

A avaliação da ecotoxicidade permite estimar e prever o perigo potencial que determinados materiais, 

por conterem metais pesados ou outras substâncias tóxicas, podem representar tanto para o ambiente 

como para a saúde pública. 

Neste contexto, são utilizados os ensaios de lixiviação, as análises químicas e os testes de toxicidade, 

que permitem: (i) através de uma análise química aos eluatos, determinar a concentração dos 

parâmetros químicos analisados e a quantidade de substâncias contaminantes presentes e que 

resultam do processo de dissolução, por exemplo em água (Torgal e Jalali, 2010); (ii) com base na 

realização de testes de toxicidade aos eluatos, determinar os efeitos nocivos provocados nos 

organismos-teste utilizados para o efeito. Os testes de toxicidade são efetuados para estimar o nível 

de toxicidade de substâncias, efluentes industriais e amostras ambientais (por exemplo, águas, 

sedimentos ou eluatos), realizam-se em laboratório sob condições experimentais controladas, e 

utilizam organismos-vivos como indicadores de efeitos tóxicos. Os organismos-teste são expostos a 

diferentes concentrações da mesma substância ou composto químico ou a diferentes diluições da 

amostra ambiental, durante um determinado período de tempo (Magalhães e Ferrão-Filho, 2008). Os 

ecossistemas aquáticos constituem os principais recetores de contaminantes, pelo que os testes de 

toxicidade aquática são bastante utilizados na avaliação ecotoxicológica deste tipo de amostras (Costa 

et al., 2008). 

O objetivo dos testes ecotoxicológicos é estabelecer as relações dose-efeito ou dose-resposta que 

permitam a avaliação do risco, em conjunto com a previsão da exposição dos organismos dos 

ecossistemas às substâncias em estudo, através do estabelecimento da concentração máxima que 

permite o normal desenvolvimento das comunidades aquáticas nos meios naturais (Magalhães e 

Ferrão-Filho, 2008). Os parâmetros que resultam destes testes diferem em função dos testes 

efetuados; na Tabela 2.2, são definidos os parâmetros passíveis de ser obtidos nos testes de 

toxicidade, e os tempos de exposição típicos dos organismos-teste ao agente tóxico, em cada caso.  
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Tabela 2.2 - Parâmetros obtidos nos testes de toxicidade, definição dos parâmetros e respetivos tempos de 
exposição (Magalhães e Ferrão-Filho, 2008) 

Parâmetro Definição 
Tempo de 
exposição 

LD50 

Dose letal 50% (Lethal Dose 50%): dose de uma substância química que 
causa mortalidade a 50% dos organismos no tempo de exposição e nas 

condições do teste, quando administrada pela mesma via. 
24 a 96 h 

LC50 

Concentração letal 50% (Lethal Concentration 50%): concentração 
atmosférica ou dissolvida em meios aquosos de uma substância que provoca 
a morte de 50% dos organismos no tempo de exposição e nas condições do 

teste. 

24 a 96 h 

EC50 
Concentração efetiva 50% (Effective Concentration 50%): concentração de 
amostra que causa um efeito agudo (imobilidade, por exemplo) a 50% dos 

organismos no tempo de exposição e nas condições do teste. 
24 ou 48 h 

NOEC 

Concentração de efeito não observado (No Observed Effect Concentration): 
maior concentração de agente tóxico que não causa efeito nocivo 

estatisticamente significativo nos organismos no tempo de exposição e nas 
condições do teste. 

7 dias 

OEC 
Concentração de efeito observado (Observed Effect Concentration): menor 

concentração de agente tóxico que causa efeito nocivo estatisticamente 
significativo nos organismos no tempo de exposição e nas condições do teste. 

7 dias 

Uma das limitações da ecotoxicologia reside na falta de harmonização existente relativamente à 

classificação de materiais e/ou resíduos, a partir da interpretação dos resultados obtidos nos testes 

ecotoxicológicos. Na Tabela 2.3, apresenta-se algumas propostas de classificação de resíduos 

mediante os valores de EC50 (representam a percentagem de concentração do eluato original), obtidos 

com base na avaliação da ecotoxicidade dos eluatos obtidos a partir dos resíduos. 

Tabela 2.3 - Propostas de diferentes autores para a classificação de resíduos, em função do valor EC50 obtido 
em eluatos produzidos a partir desses resíduos (citado de Barbosa, 2005)  

Referência 

Classe Aplicação; 
organismo-

teste 
Não  

Tóxico 
Pouco 
Tóxico 

Tóxico 
Muito  
Tóxico 

Extremamente 
Tóxico 

Vasseur et al. 
(1986) 

n. m. 
10%<EC50 e 
EC50<100% 

1,0%< EC50 
e 

EC50<10% 
EC50<1,0% n. a. 

Em  
efluentes; V. 

fischeri 

Beaubien et al. 
(1986) 

n. m. 
10%< EC50 

e EC50<99% 

1,0%< EC50 
e 

EC50<9,9% 

0,1%< EC50e 
EC50<0,99% 

EC50<0,01% - 

Calleja et al. 
(1986) 

n. m. EC50>75% 
25%< EC50 

e 
EC50<75% 

EC50<25% n.a. 
Em  

eluatos; D. 
magna 

OFEFP (1999) 
EC50>100% 
e EC20>50% 

50%< EC50 
e 

EC50<100% 

15%< EC50 
e 

EC50<50% 

5%< EC50 
e  

EC50<15% 
EC50<5% 

Em eluatos 
de  

locais  
poluídos 

n. m.: Não Mensurável (EC50>100%); n. a.: não aplicável;  

2.4.1. Classificação dos testes de toxicidade 

A exposição a que os organismos são submetidos pode ser aguda (ou de curto-prazo) ou crónica (ou 

de longo-prazo). No primeiro caso, a exposição do organismo-teste à substância a ser testada é em 

geral pontual e dura um período de tempo curto relativamente ao seu tempo de vida útil ou de 

reprodução. No segundo, o agente a ser testado é libertado periódica e repetitivamente, durante um 

longo período de tempo, até que os efeitos nocivos tenham representatividade e possam ser avaliados 

(Magalhães e Ferrão-Filho, 2008). Consoante o organismo-teste utilizado nos testes de toxicidade, 

assim é possível avaliar o grau de toxicidade: aguda ou crónica, sendo que estes testes se distinguem 
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pela duração e resultados finais medidos. 

 Testes de toxicidade aguda 

Os testes de toxicidade aguda avaliam uma resposta severa e rápida dos organismos aquáticos num 

intervalo que varia entre 0 e 96 horas (dependendo, em geral, do tempo de vida útil ou de duplicação 

do organismo-teste particular), em que os organismos entram em contacto com o composto químico 

uma única vez ou múltiplas vezes num curto período de tempo. O objetivo é determinar os efeitos 

imediatos que uma determinada substância provoca nos organismos-teste e obter parâmetros como: a 

concentração letal 50% (LC50) ou a concentração efetiva 50% (EC50), ou seja, a concentração que 

provoca mortalidade ou a alteração de parâmetros associados a funções biológicas, respetivamente, a 

50% dos organismos-teste após um determinado período de tempo de exposição (Magalhães e Ferrão-

Filho, 2008). Os efeitos tóxicos medidos incluem qualquer alteração ou resposta exibida pelo 

organismo-teste ou população (Costa et al., 2008). 

Assim, estes testes fornecem informações básicas para outros estudos mais criteriosos como os testes 

de toxicidade crónica e a avaliação de risco ecotoxicológico (Gomes, 2007). 

 Testes de toxicidade crónica 

Os testes de toxicidade crónica avaliam a ação das substâncias químicas durante um longo período de 

tempo a que os organismos são expostos, que pode abranger parte de ou todo o ciclo de vida do 

organismo-teste. Geralmente, os efeitos são subletais, permitem a sobrevivência dos organismos, mas 

com alterações nas suas funções biológicas, tais como: reprodução, crescimento, entre outras, uma 

vez que os organismos são expostos a baixas concentrações do agente tóxico que é libertado de forma 

contínua durante um longo período de tempo (Gomes, 2007; Magalhães e Ferrão-Filho, 2008). 

Os testes de toxicidade crónica permitem determinar a concentração de efeito não observado (NOEC) 

e a concentração de efeito observado (OEC), mas também podem ser expressos em EC50 (Magalhães 

e Ferrão-Filho, 2008).  

A Figura 2.1 ilustra os princípios da toxicidade aguda e crónica: o limiar de toxicidade aguda é superior 

ao de toxicidade crónica, uma vez que a primeira se manifesta após um curto espaço de tempo de 

exposição do organismo-teste a uma elevada concentração da substância tóxica, ao passo que a 

segunda se manifesta após um longo período de tempo de exposição do organismo-teste a uma baixa 

concentração da substância tóxica. 

2.4.2. Bases de dados disponíveis 

Atualmente existem inúmeras bases de dados com informação acerca da toxicologia e da ecotoxicologia de 

substâncias que se encontram disponíveis no mercado e que, numa fase inicial de investigação, podem 

disponibilizar informações relevantes acerca dos perigos que advém da sua utilização. 

A ECHA (European Chemicals Agency) tem uma base de dados disponível on-line (ECHA, 2015c) onde 

consta informação sobre todas as substâncias químicas fabricadas e importadas na Europa que já foram 

registadas no âmbito do regulamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of 

Chemicals), cujo objetivo é progredir na utilização segura das substâncias químicas, contemplando 
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Concentração 

Limiar de  
toxicidade 

aguda (EC50) 

Limiar de  
toxicidade  

crónica 
(NOEC) 

Efeitos tóxicos 
agudos 

 

Sem 
efeitos 
tóxicos 

crónicos 
 

Poluição crónica 
 

Efeitos tóxicos 
crónicos 

 

Poluição pontual 
 

Tempo 

informação sobre propriedades perigosas, classificação e rotulagem. Saliente-se que a quantidade de 

informação disponível para cada substância química pode variar de substância para substância. Existem 

várias limitações inerentes à utilização desta base de dados, nomeadamente a ECHA não verifica a 

informação antes de a publicar e a mesma substância química pode ser designada por nomes diferentes, o 

que constitui um problema relativamente à extrapolação dos dados e sua uniformização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O eChemPortal foi desenvolvido em 2004 pela OECD (Organisation for Economic Cooperation and 

Development) e recentemente atualizado (junho de 2015); é um portal que compila informações de mais 

de 30 bases de dados distintas (OECD, 2016) sobre os perigos que estão associados a várias substâncias 

químicas. 

A ECOTOX Database é uma base de dados de ecotoxicologia de substâncias químicas para o ambiente 

marinho e terrestre da Agência Americana de Proteção Ambiental (EPA, 2015a; EPA, 2015b), que define 

os limites a partir dos quais a concentração de uma dada substância pode constituir uma preocupação e 

provocar efeitos ecológicos adversos em diversos organismos-teste. No entanto, uma das limitações 

referentes à sua utilização relaciona-se com o facto de os dados serem provenientes de vários estudos 

científicos, o que implica que seja necessário consultar os artigos científicos originais para assegurar a 

compreensão do contexto em que os dados foram obtidos (EPA, 2015a; EPA, 2015b). 

A base de dados TOXNET (Toxicity Data Network) permite obter informações acerca da toxicologia de 

substâncias químicas perigosas e é gerida pelo TEHIP (Toxicology and Environmental Health 

Information Program), que pertence à NLM (National Library of Medicine) (NLM, 2015). 

A LixiBat é uma base de dados complexa, recentemente desenvolvida, mas que não está disponível 

para utilização on-line. Esta base de dados fornece informação específica relativa à lixiviação de cerca 

de 50 produtos de construção (Lupsea et al., 2011). 

As bases de dados disponíveis poderão ser úteis para comparar os resultados obtidos em testes de 

toxicidade com os que constam nas bases de dados para uma determinada substância. No entanto, 

esta comparação só poderá ser feita quando as condições em que são realizados os testes forem 

idênticas (substância/material, organismo-teste, concentração da amostra, temperatura, pH, entre 

outras). 

Figura 2.1 - Princípios da toxicidade aguda e crónica (SDAGE, 2002) 



10 

 

2.4.3. Organismos-teste 

Os organismos-teste são espécies mantidas em laboratório e cuja biologia é suficientemente conhecida 

para que possam ser utilizados como bioindicadores da toxicidade de amostras. De acordo com 

Vaajasaari et al. (2000), a toxicidade dos resíduos pode variar dependendo do organismo-teste e do 

processo de lixiviação utilizados. Para que o rastreio seja mais fiável, deve ser realizada uma bateria 

de ensaios de lixiviação e de testes de toxicidade com organismos-testes pertencentes a diversas 

espécies e níveis tróficos, para colmatar a limitação da utilização de organismos vivos como indicadores 

de toxicidade, que podem fornecer respostas diferentes à mesma substância (Gomes, 2007; Vaajasaari 

et al., 2000). 

Também de acordo com Gomes (2004), a toxicidade depende da suscetibilidade dos organismos-teste 

ao composto químico, isto é, diferentes espécies possuem suscetibilidades diferentes. A utilização de 

métodos de ensaio que se aproximem das condições reais pode fornecer respostas mais precisas no 

que diz respeito aos efeitos no ecossistema, uma vez que organismos-teste reagem de forma diferente 

a um mesmo composto em testes realizados em laboratório ou em meio natural (Gomes, 2007). 

 Bactérias 

Os testes de toxicidade que recorrem a populações de bactérias exigem menor tempo de exposição e 

volume de amostra, e produzem uma rápida resposta à toxicidade da água, sendo por isso ideais para 

uma primeira abordagem sobre a qualidade do sistema aquático (Gomes, 2007; Magalhães e Ferrão-

Filho, 2008). O interesse em empregar espécies de bactérias com atividade de bioluminescência (por 

exemplo, Vibrio fischeri, Spirillum volutans e Beneckea harveyi) em testes de toxicidade deve-se ainda 

à rapidez com que estas emitem uma resposta (Rand, 1995). 

Os testes que utilizam a bactéria marinha bioluminescente Vibrio fischeri são comercializados com 

diversos nomes: Microtox®, LUMIStox®, ToxAlert® e ToxTracer®. Estes testes são frequentemente 

utilizados por serem simples e reprodutíveis. Estas estirpes de bactérias emitem luz quando estão 

saudáveis e, quando são colocadas em contacto com um agente tóxico, a luminescência diminui. 

Quanto maior a toxicidade da amostra, menor será a luz por elas emitida. A diferença entre a luz emitida 

por bactérias saudáveis e bactérias expostas às substâncias ou amostras a serem testadas revela a 

presença de agentes tóxicos na amostra e pode ser usada para determinar o respetivo índice de 

toxicidade EC50, que fornece uma medida do nível de toxicidade. A duração do teste é muito curta, 

variando entre 15 e 30 minutos. Este teste pode ser utilizado para o controlo da poluição de águas e 

efluentes industriais (Costa et al., 2008) e também na avaliação da ecotoxicidade de amostras sólidas 

(Tsiridis et al., 2006). 

O estudo desenvolvido por Tsiridis et al. (2006) procurou analisar a toxicidade de cinzas volantes e dos 

seus produtos de eluição, para determinar o bioensaio mais sensível na avaliação toxicológica e o 

processo de lixiviação mais eficaz. Estes autores concluíram que o teste Microtox® é adequado para o 

rastreio preliminar da toxicidade dos eluatos dos resíduos sólidos. 
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 Modelo eucariótico Saccharomyces cerevisiae 

A levedura Saccharomyces cerevisiae é um microrganismo modelo da célula eucariótica e tem sido 

usada como organismo-teste em estudos toxicológicos para realizar, por exemplo, avaliações 

preliminares do potencial de ecotoxicidade de pesticidas e outros contaminantes ambientais (Gil et al., 

2015). Os resultados obtidos num estudo desenvolvido por Gil et al. (2015) revelam que este modelo é 

adequado ao desenvolvimento de testes de toxicidade simples, que proporcionam uma visualização 

rápida do nível de toxicidade, de baixo custo, que podem ser complementares aos testes de toxicidade 

em eucariotas superiores mais complexos, na avaliação de amostras ambientais em situações de 

elevado grau de contaminação por pesticidas. 

A importância de se utilizar as células de levedura como bioindicadores em testes de toxicidade, 

relaciona-se com o facto de alguns processos celulares básicos serem idênticos aos de eucariotas 

superiores, o que significa que os resultados toxicológicos neste modelo experimental simples podem 

ter relevância para eucariotas superiores de ecossistemas terrestres e aquáticos (Gil, 2014). Na 

realidade, cerca de 31% das proteínas codificadas pelo genoma de levedura têm homólogos em seres 

humanos, enquanto cerca de 50% dos genes que codificam proteínas relacionadas com doenças 

hereditárias codificadas pelo genoma humano têm genes homólogos em levedura (Foury, 1997, citado 

por Gil, 2014). 

 Organismos aquáticos 

Os resultados obtidos com os testes de toxicidade pretendem estabelecer valores limite de 

concentração para os quais a probabilidade de ocorrerem danos ambientais e na saúde humana seja 

nula ou muito reduzida (Costa et al., 2008). Estes autores recomendam que cada amostra seja avaliada 

para uma espécie-teste representativa de um determinado nível trófico da cadeia alimentar. 

Uma vez que as algas e os peixes completam todo, ou quase todo, o seu ciclo de vida em ambiente 

aquático e têm períodos de vida curtos e com elevada capacidade reprodutiva, podem ser utilizados 

para monitorizar a qualidade da água como primeiros indicadores. Na eventualidade de o agente tóxico 

poder ser bioacumulável, recomenda-se a utilização de organismos-teste com períodos de vida mais 

longos (Gomes, 2007). 

A Tabela 2.4 fornece exemplos de alguns organismos-teste, e correspondentes níveis tróficos que 

representam (Anexo A6), utilizados para medir a ecotoxicidade em ambientes aquáticos (Magalhães e 

Ferrão-Filho, 2008). É importante referir que nem sempre há consenso sobre a extrapolação de dados 

de toxicidade em animais, para o caso humano. No entanto, no caso de essa extrapolação ser possível, 

os efeitos nocivos provocados nas espécies-teste que o representam, podem ser semelhantes na 

espécie humana. Na Tabela 2.5, são apresentadas as vantagens e desvantagens dos testes de 

toxicidade aguda e crónica que empregam os seguintes organismos-teste: bactéria Vibrio fischeri, 

microcrustáceo Daphnia magna e microalga Selenastrum capricornutum. 
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Tabela 2.4 - Exemplos de organismos-teste representativos de diferentes níveis tróficos, usados em testes de 
toxicidade em ambientes aquáticos (Shaw e Chadwick, 1998; Gomes, 2004; Magalhães e Ferrão-Filho, 2008) 

Nível Trófico Descrição Organismo-teste 

1º Produtores primários 
Algas (Chlorella vulgaris, Scenedesmus subspicatus, 

Selenastrum capricornutum) 
Plantas aquáticas (Lemna spp.) 

2º Consumidores primários 
Pulga de água - crustáceo (Daphnia) 

Crustáceo (Artemia salina) 

3º Consumidores secundários Sem espécies-teste definidas 

4º Consumidores terciários 
Peixe zebra (Brachidanio rerio) 
Truta arco-iris (Salmo gairdneri) 

Carpa (Cyprinus carpio) 

5º Consumidores quaternários Falcão peregrino (Falco peregrinus) 
 

Tabela 2.5 - Vantagens e desvantagens dos testes de toxicidade (Santiago (2002) citado por Barbosa (2005)) 

2.4.4. Ensaios de lixiviação 

A avaliação do risco de contaminação ambiental desencadeada pelo contacto entre as águas 

superficiais e subterrâneas e os materiais é feita através de ensaios de lixiviação, que permitem avaliar 

a mobilidade de substâncias perigosas em meios aquosos e o respetivo impacte ambiental, apesar de por 

si só não reproduzirem uma situação real. Estes ensaios devem ser completados com análises 

químicas e testes de toxicidade com recurso a parâmetros biológicos, que permitam compreender a 

influência dos eluatos em organismos-vivos, para que se possa aferir a toxicidade de uma amostra. 

A Tabela 2.6 apresenta exemplos de alguns ensaios de lixiviação, incluindo a caracterização de 

eluatos, que permitem determinar a quantidade de substâncias contaminantes presentes no eluato, e 

que é influenciada por fatores como: agente lixiviante (água ou ácido), a temperatura, a granulometria 

da amostra, o grau de agitação, a duração do ensaio, a razão líquido / sólido (L/S) ou o número de 

extrações (troca de agente lixiviante) (Torgal e Jalali, 2010). 

De acordo com Van der Sloot et al. (1996) citados por Torgal e Jalali (2010), o tipo de resíduo e o seu 

destino previsto são os fatores determinantes para a escolha do teste de lixiviação a efetuar, apesar 

de outros autores defenderem que não é realista a existência de um ensaio específico para cada 

situação. Os resíduos granulares podem ser caracterizados através de ensaios de extração com agitação 

como o método TCLP 1311, o método francês da AFNOR (NF X31-210), o método alemão DIN 38414-S4, 

o método holandês NEN 7341, e o método baseado na norma europeia EN 12457 (CEN, 2002). 

 

 

Testes de toxicidade 

Toxicidade Aguda Toxicidade Crónica 

Bactéria 
Vibrio fischeri 

Microcrustáceo  
Daphnia magna 

Microalga 
Selenastrum 

capricornutum 

Vantagens 

Muito rápido (15 a 30 minutos para 
obter EC50); 

Volume de eluato necessário 
bastante reduzido; 

Ensaio com exigências de 
manutenção pouco significativas 

Bastante representativo do  
ambiente de água doce 

Ensaio bastante  
expedito na 
avaliação da 

toxicidade crónica 

Desvantagens 
Pouco representativo para  

condições não salinas 

Manutenção / preparação dos  
organismos para ensaio; 

Volume de eluato necessário; 
Duração do ensaio 

Custo elevado em 
comparação com a 

avaliação da  
toxicidade aguda 
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Tabela 2.6 - Ensaios de lixiviação (adaptado de Torgal e Jalali, 2011) 

Descrição Ano Origem 

CEN/TS 14997 - Characterization of waste. Leaching behaviour tests. Influence of pH on 
leaching with continuous pH control 

2006 Europa 

CEN/TS 14429 - Characterization of waste. Leaching behaviour tests. Influence of pH on 
leaching with initial acid/base addition 

2005 Europa 

CEN/TS 14405 - Characterization of waste. Leaching behaviour tests. Up-flow 
percolation test (under specified conditions) 

2004 Europa 

EN 12457/1-4  - Characterization of waste. Leaching - Compliance test for leaching of 
granular waste materials and sludges 

2002 Europa 

ASTM 6234/98 - Standard test method for shake extraction of mining waste by the 
synthetic precipitation leaching procedure 

1998 EUA 

NVN 7347 - Determination of the maximum leachable quantity and the emission of 
inorganic contaminants from granular construction materials and waste materials 

1996 Holanda 

NEN 7345 - Determination of the leaching of inorganic components from building and 
monolithic waste materials with the diffusion tests 

1994 Holanda 

NEN 7341 - Determination of the leaching characteristics of inorganic components from 
granular waste materials 

1993 Holanda 

AFNOR - NF X31-210 - Essai de lexiviation 1992 França 

TCLP 1311 - Toxicity Characteristic Leaching Procedure 1992 EUA 

DIN 38414-S4 - German Standard methods for the examination of water, waste water 
and sludge. Sludge and sediments (Group S). Determination of leachability (S4) 

1984 Alemanha 

O método TCLP, criado pela EPA (EHSO, 2015) apresenta um procedimento que foi desenvolvido para 

determinar a mobilidade dos contaminantes, orgânicos e inorgânicos, presentes numa amostra (resíduos 

líquidos, sólidos e multifásicos). Esta análise identifica os contaminantes presentes no eluato e respetivas 

concentrações e, mediante as concentrações máximas admissíveis estabelecidas em decretos 

regulamentares, classifica os resíduos quanto à sua toxicidade ou perigosidade (EHSO, 2015). No entanto, 

segundo Poon e Lio (1997) citados por Torgal e Jalali (2010), o ensaio TCLP não deve ser utilizado em 

materiais de matriz alcalina, uma vez que a sua alcalinidade neutraliza a acidez do agente lixiviante, 

pelo que se torna difícil avaliar o potencial de lixiviação, como é o caso dos materiais de base cimentícia. 

Um estudo desenvolvido por Schiopu et al. (2008), cujo objetivo é a determinação do potencial de 

lixiviação de substâncias perigosas para a água a partir de materiais de construção, revela que esta 

avaliação deve ser feita através de uma abordagem horizontal. A abordagem horizontal considera que 

um determinado material pode ser considerado independente e, por isso, a metodologia pode ser 

aplicada a uma ou a várias famílias de produtos de construção. Realizam-se ensaios de lixiviação à 

escala laboratorial e à escala piloto (real). Nos ensaios à escala laboratorial, o material é caracterizado 

física e quimicamente e submetido a ensaios de lixiviação estáticos (TS 14429) e dinâmicos (NEN 

7345). À escala piloto, os materiais são expostos ao ar livre por um período de um ano, os eluatos são 

recolhidos e analisados. Neste estudo, refere-se que os dados de laboratório não podem ser 

transferidos diretamente para as condições de serviço, pelo que deve ser feita uma modelação do 

comportamento dos materiais em cenários de exposição específicos. 

2.5. Os metais pesados como fonte de ecotoxicidade 

A Decisão 2014/955/EU de 18 de dezembro define metal pesado como: “qualquer composto de 

antimónio (Sb), arsénio (As), cádmio (Cd), crómio (VI) (Cr IV), cobre (Cu), chumbo (Pb), mercúrio (Hg), 

níquel (Ni), selénio (Se), telúrio (Te), tálio (Tl) ou estanho (Sn), ou estes elementos na forma metálica, 

desde que classificados de substâncias perigosas”, e metal de transição como: “qualquer composto de 

escândio, vanádio, manganês, cobalto, cobre, ítrio, nióbio, háfnio, tungsténio, titânio, crómio, ferro, 
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1 - Transformação de Hg em Hg orgânico 
2 - Algas 
3 - Zooplâncton 
4 - Peixes fitófagos 
5 - Peixes predadores 
6 - Organismos que se alimentam de peixes 
(por exemplo: os patos) 
7 - O Homem 

níquel, zinco, zircónio, molibdénio ou tântalo, ou estes elementos na forma metálica, desde que 

classificados de substâncias perigosas”. 

A definição de metal pesado, segundo Gadd (1992), refere-se a um elemento químico com densidade 

superior a 5 g/cm3. No entanto, a definição deste conceito não é unívoca, e é frequentemente associada 

ao grupo dos metais e semimetais (metaloides) que tenham potencial tóxico ou ecotóxico. Por vezes, 

as normas legais definem as listas de metais pesados a que se aplicam e que diferem entre 

regulamentos. A bibliografia demonstra que há uma tendência de designar metais pesados ao conjunto 

de elementos químicos que apresentem propriedades altamente tóxicas ou ecotóxicas. 

Metais pesados como arsénio, cádmio, crómio, chumbo e mercúrio, são considerados como prioritários 

devido ao elevado grau de toxicidade que podem representar para a saúde pública e para a saúde dos 

organismos nos ecossistemas (Tchounwou et al., 2012). 

A Diretiva n.º 1999/31/CE estabelece valores limite, que serão considerados ao longo desta 

dissertação, para a lixiviação de determinados elementos químicos como: antimónio, arsénio, bário 

(Ba), cádmio, chumbo, crómio, cobre, mercúrio, molibdénio (Mo), níquel, selénio e zinco (Zn). Alguns 

destes são considerados metais pesados e têm a capacidade de se bioacumular nos organismos 

expostos e sofrer bioamplificação ao longo das cadeias tróficas nos ecossistemas o que, aliado ao seu 

potencial efeito tóxico, constitui um problema ambiental. 

A Figura 2.2 exemplifica este fenómeno de bioacumulação aplicado ao mercúrio, onde se pode 

constatar que o Homem pode ser indiretamente afetado. O mercúrio pode encontrar-se nos sedimentos 

de um meio aquático e ser transformado em mercúrio metilado (Hg orgânico) por algumas espécies de 

bactérias anaeróbicas; as formas metiladas do mercúrio são muito solúveis em estruturas lipídicas de 

células e tecidos gordos dos sistemas biológicos e, ao serem incorporados nos organismos presentes 

nesses sedimentos, manifestam-se de forma direta. Por sua vez, estes organismos que irão incorporar 

o mercúrio poderão servir de alimento aos organismos dos níveis tróficos superiores como, por 

exemplo, os peixes, os quais, mais tarde, servirão de alimento ao Homem, podendo ocorrer, desta 

forma, processos de bioacumulação de mercúrio ao longo de cadeias tróficas aquáticas. Pode ainda 

acontecer que parte do mercúrio presente nos sedimentos se vá dissolvendo lentamente na água e 

fique parcialmente biodisponível para peixes e para o Homem, embora o contributo do mecanismo 

descrito acima seja considerado maioritário (> 80% do mercúrio acumulado nos organismos vivos 

expostos) em comparação com este. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 - Bioacumulação de mercúrio ao longo da cadeia trófica (Antunã, 2008) 



 

15 

 

Na Tabela A1.1, que consta no Anexo A1, identifica-se (através do número CAS), classifica-se 

(segundo a regulamentação CLP) e apresenta-se os efeitos que alguns metais e metaloides podem 

desencadear no Homem quando ingeridos a partir da água de consumo humano, e respetivas fontes 

de contaminação, aplicadas à indústria da construção (Barbosa, 2005; ECHA, 2016). 

2.6. Enquadramento legislativo 

2.6.1. Diretiva n.º 2008/98/CE, de 19 de novembro de 2008 

A Diretiva n.º 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008, 

estabelece medidas de proteção ambiental e da saúde humana, com o objetivo de prevenir ou reduzir 

os impactes adversos decorrentes da geração e gestão de resíduos. Define ainda as características 

dos resíduos que os tornam perigosos por um código constituído pela letra H e por um número que 

varia de 1 a 15 (Tabela A2.1 - Anexo A2) e que pode ser atribuído a um determinado resíduo. Assim, 

a maior parte das características definidas nesta Diretiva encontram-se tecnicamente regulamentadas 

pelo que, teoricamente, será fácil classificar qualquer resíduo. No entanto, não existem orientações ao 

nível da UE para uma metodologia específica de avaliação de uma das mais importantes características 

de perigosidade enunciadas nesta Diretiva, com o código H 14, que define resíduos com propriedades 

ecotóxicas, o que pode ser explicado pelo facto de a legislação apenas muito recentemente considerar 

propriedades associadas à ecotoxicologia. A avaliação desta característica assume especial 

importância tanto para os resíduos que sejam depositados em aterro, como para aqueles que poderão 

ser incorporados em materiais de construção. É importante referir que uma eventual contaminação 

ambiental resultante do contacto com a água presente no ambiente onde os resíduos forem colocados 

poderá culminar numa contaminação ambiental que, dependendo da solubilidade dos contaminantes, 

determinará o destino ambiental destes e o nível de ecotoxicidade dos resíduos (Barbosa, 2005). 

Contudo, o artigo 7º da presente Diretiva remete o leitor para a Lista Europeia de Resíduos (LER) 

publicada pela Decisão 2014/955/EU da Comissão, de 18 de dezembro, onde consta uma lista 

harmonizada de resíduos, organizada por áreas específicas que os geram. Nesta lista, os resíduos que 

correspondem a resíduos perigosos encontram-se assinalados com um asterisco “*”. É importante 

salientar que um resíduo é considerado perigoso se apresentar uma das características de 

perigosidade acima referidas (de H1 a H15). Na Tabela A3.1, que consta no Anexo A3, apresenta-se 

exemplos de alguns resíduos que se encontram nessa lista e que podem ser relevantes para o presente 

trabalho de investigação. No entanto, se determinados resíduos não estiverem presentes na LER, não 

significa que não possam ser perigosos. 

2.6.2. Diretiva n.º 1999/31/CE, de 26 de abril de 1999 

A Diretiva n.º 1999/31/CE, de 26 de abril de 1999, relativa à deposição de resíduos em aterro, tem 

como objetivo “prever medidas, processos e orientações que evitem ou reduzam tanto quanto possível 

os efeitos negativos sobre o ambiente” decorrentes da deposição de resíduos em aterros, durante todo 

o seu ciclo de vida. O Decreto-Lei n.º 183/2009 transpõe para a ordem jurídica interna esta Diretiva e 

“estabelece o regime jurídico nacional da deposição de resíduos em aterro e os requisitos gerais a 

observar na conceção, construção, exploração, encerramento e pós-encerramento de aterros, incluindo 
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(1) válido para resíduos granulares e monolíticos perigosos, admissíveis em aterros para resíduos perigosos. 

as características técnicas específicas para cada classe de aterros”, com o intuito de evitar ou reduzir 

os impactes ambientais e na saúde humana decorrentes desta atividade. 

Este Decreto classifica os aterros em três classes distintas: aterros para resíduos inertes; aterros para 

resíduos não perigosos; aterros para resíduos perigosos. Estabelece ainda critérios de admissão de 

resíduos para cada classe, nomeadamente valores limite de lixiviação que os resíduos devem respeitar 

para serem admissíveis em aterro. No entanto, caso não existam dúvidas acerca do cumprimento dos 

valores limite de lixiviação definidos, existe uma lista de resíduos para os quais não existe a 

necessidade de efetuar ensaios de caracterização, pelo que podem ser depositados em aterros para 

resíduos inertes. Nessa lista consta o betão, desde que seja constituído por Resíduos de Construção 

e Demolição (RCD) selecionados (por exemplo recorrendo a demolição seletiva), ou seja, com baixo 

teor de metais, plástico, solo, matérias orgânicas, madeira, borracha, entre outros. Contudo, em caso 

de suspeita de contaminação, os resíduos devem ser sujeitos aos ensaios definidos no referido 

Decreto. É importante salientar que este Decreto estabelece métodos de amostragem e ensaio para 

verificar a conformidade dos resíduos granulares a depositar em aterro e obriga a que seja feito pelo 

menos um ensaio de lixiviação, mas não estabelece métodos e critérios específicos para resíduos 

monolíticos. De facto, “os resíduos monolíticos admissíveis em aterros para resíduos perigosos devem 

cumprir os valores limite estabelecidos [para resíduos granulares], até que sejam definidos a nível 

nacional critérios específicos ou estabelecidos critérios a nível comunitário” (Decreto-Lei n.º 183/2009). 

A Tabela 2.7 indica os valores limite de lixiviação para resíduos granulares e monolíticos admissíveis 

em aterros para resíduos inertes, não perigosos e perigosos, definidos no Decreto-Lei n.º 183/2009. 

De entre os ensaios de lixiviação indicados no Decreto-Lei n.º 183/2009, destaca-se o ensaio de 

conformidade de lixiviação de materiais de resíduos granulares e de lamas (com dimensões das 

partículas inferiores a 10 mm), segundo a EN 12457/1-4 (CEN, 2002). Este ensaio permite obter um 

eluato e, posteriormente, através de análise química, determinar a libertação de substâncias perigosas 

para ser possível classificar os resíduos a depositar em aterro. 

Tabela 2.7 - Valores limite de lixiviação para resíduos admissíveis em aterros para resíduos inertes, não 

perigosos e perigosos (Diretiva n.º 1999/31/CE; Decreto-Lei n.º 183/2009) 

 
Critérios para a classificação de resíduos (mg/kg de matéria seca) - L/S=10L/kg 

(valores máximos) 

Parâmetros químicos Resíduos inertes Resíduos não perigosos Resíduos perigosos (1) 

As 0,5 5 25 
Ba 20 100 300 
Cd 0,04 2 5 

Cr total 0,5 20 70 
Cu 2 50 100 
Hg 0,01 0,5 2 
Mo 0,5 10 30 
Ni 0,4 10 40 
Pb 0,5 10 50 
Sb 0,06 0,7 5 
Se 0,1 0,5 7 
Zn 4 50 200 

Cloreto 800 50.000 2.5000 
Fluoreto 10 250 500 
Sulfato 1.000 20.000 50.000 
COD 500 1.000 1.000 
SDT 4.000 60.000 100.000 
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Figura 2.3 - Possível evolução do risco provocado por substâncias químicas (EUROSTAT, 2012) 

2.6.3. Regulamento (CE) n.º 1907/2006 - REACH 

O Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de dezembro de 

2006, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos, entrou em vigor em 

2007 e substituiu aproximadamente 40 documentos normativos. O REACH surgiu com a necessidade 

de implementar melhorias no quadro legislativo comunitário da União Europeia, no que respeita ao 

risco de substâncias (puras, contidas em misturas ou em artigos) que são colocadas no mercado, de 

forma a não afetarem negativamente a saúde humana e o meio ambiente, através da implementação 

de uma nova abordagem e novas obrigações no que diz respeito ao controlo de produtos químicos. Os 

resultados já refletem a diminuição do risco para a saúde humana e para o meio ambiente de 

substâncias químicas (EUROSTAT, 2012) (Figura 2.3). 

 

 

 

 

  

 

 

Este regulamento foi criado com o objetivo de simplificar e melhorar o quadro legislativo relativo às 

substâncias químicas na União Europeia (UE) e pretende assegurar um elevado nível de proteção à 

saúde humana e ao meio ambiente pela consciencialização da indústria dos riscos que as substâncias 

podem representar para os ecossistemas (APA, 2015b). A gestão dos aspetos técnicos, científicos e 

administrativos do regulamento cabe à Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA), também 

criada no âmbito do REACH (APA, 2015b). A ECHA tem a obrigatoriedade de ter um inventário de 

todas as substâncias químicas registadas ao abrigo do REACH. 

O REACH é um regulamento cuja aplicação é muito complexa, e que exige que todos os fabricantes, 

importadores de substâncias puras ou contidas em misturas, produtores e importadores de artigos, 

registem as substâncias que fabricam, colocam no mercado ou utilizam. A obrigatoriedade de registo 

aplica-se às substâncias fabricadas ou importadas em quantidade igual ou superior a uma tonelada por 

ano, por fabricante ou importador, para substâncias individuais, puras ou contidas em misturas ou em 

artigos, independentemente de serem perigosas ou não, contrariamente às misturas e artigos que não 

carecem dessa obrigatoriedade. 

Contudo, determinadas substâncias químicas encontram-se isentas da aplicação do regulamento 

REACH, e outras isentas de registo no REACH, desde que sejam respeitados determinados requisitos 

e obrigações. Os resíduos estão isentos da aplicação do Regulamento REACH, quer sejam domésticos 

ou resultantes de uma atividade industrial (escórias, cinzas volantes, entre outros). Porém, a sua 

valorização confere-lhes o estatuto de substâncias recuperadas, após findarem o estatuto de resíduo. 

Salienta-se assim que aos resíduos valorizados serão aplicados os requisitos do REACH a que estão 
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sujeitas na UE as substâncias, misturas ou artigos fabricados, produzidos ou importados. Nestas 

circunstâncias, a isenção da obrigação de registo apenas se aplica na eventualidade de a substância 

recuperada ser semelhante a uma substância que já tenha sido registada no âmbito do REACH. 

Estão também isentas de registo no REACH: as substâncias que apresentam um risco reduzido devido 

às suas propriedades intrínsecas; as substâncias cujo risco é considerado inadequado ou desnecessário, 

como é o caso das que existem na natureza, desde que não sejam quimicamente modificadas; 

substâncias que já se encontram devidamente regulamentadas por outras legislações; subprodutos, salvo 

se forem importados ou colocados no mercado. 

No âmbito do REACH, a avaliação do risco ambiental de substâncias químicas individuais é feita com 

recurso a testes de toxicidade normalizados, utilizando organismos-teste representativos de diferentes 

níveis tróficos (produtores primários, consumidores primários e consumidores secundários), sendo que o 

organismo-teste de referência que representa o nível trófico de consumidores primários em ecossistemas 

aquáticos é o crustáceo Daphnia magna (Beyer et al., 2013). 

2.6.4. Regulamento (CE) n.º 1272/2008 - CLP 

O Regulamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de dezembro, relativo à classificação, rotulagem e 

embalagem de substâncias e misturas (Regulamento CLP - Classification, labeling and packaging), 

entrou em vigor em 20 de janeiro de 2009 nos países da União Europeia e no Espaço Económico 

Europeu. No âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), foram desenvolvidos critérios 

harmonizados de classificação e rotulagem e princípios gerais para a sua aplicação, a fim de facilitar o 

comércio mundial e visando a proteção da saúde humana e do meio ambiente, garantindo o 

conhecimento, por parte dos consumidores e utilizadores, dos potenciais riscos que determinados 

produtos acarretam (ECHA, 2015a). 

O objetivo do presente Regulamento é determinar quais as propriedades das substâncias ou misturas 

que as classificam como perigosas. Tal como o REACH, a introdução do CLP surge com a necessidade 

de garantir um elevado nível de proteção da saúde humana e do meio ambiente. 

A capacidade que uma determinada substância ou mistura tem para provocar danos na saúde humana 

e no meio ambiente está relacionada com o perigo que ela representa, e que depende das suas 

propriedades intrínsecas. Na eventualidade de uma substância ou mistura preencher e cumprir os 

critérios de classificação de perigo, é considerada perigosa, e atribui-se uma descrição normalizada 

desse perigo, que se traduz numa rotulagem de perigo que permite informar e alertar o utilizador para 

a necessidade de evitar determinadas exposições e riscos que lhe estão associados. 

A decisão de uma determinada substância ser classificada como perigosa para o ambiente aquático 

exige que seja feita uma pesquisa exaustiva em bases de dados ou outras fontes de informação 

adequadas, acerca das propriedades da substância, nomeadamente a toxicidade aguda e crónica em 

ambiente aquático. Tipicamente o grau de toxicidade aguda e crónica em meio aquático é determinado 

para peixes, crustáceos e algas ou outras plantas aquáticas, de forma a que se possa cobrir uma 

elevada gama de níveis tróficos que possam representar o ecossistema aquático.  
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No entanto, pelo facto de os testes de toxicidade crónica serem onerosos, não existe normalmente 

informação disponível para a maioria das substâncias. Assim, e pelo facto de serem menos 

dispendiosos, os testes de toxicidade aguda têm sido utilizados como sendo a propriedade central na 

definição da toxicidade aguda e dos riscos a longo prazo. 

Relativamente às misturas, aplica-se os critérios adotados para as substâncias, com o objetivo de 

aproveitar todos os dados disponíveis para efeitos de classificação dos perigos das misturas para o 

ambiente aquático. Se existir informação suficiente sobre misturas semelhantes submetidas a ensaios, 

incluindo os seus componentes mais importantes, é possível determinar as propriedades perigosas de 

uma mistura que não tenha sido ensaiada, aplicando determinados princípios de extrapolação. 

2.7. A ecotoxicidade de matérias-primas e materiais de construção 

O betão, com uma produção de cerca de 10.000 milhões de toneladas anuais, é o material mais 

consumido no Planeta Terra (Ondova et al., 2012). O aumento da produção de betão resulta num maior 

consumo de agregados naturais e cimento, que contribuem para o aumento do impacte ambiental do 

setor da construção. Para contrariar este facto, deve-se reduzir o conteúdo de cimento e de agregados 

naturais em materiais de construção de base cimentícia, através da sua substituição por outros 

materiais (Henriques, 2011). No entanto, os potenciais riscos ambientais associados à alteração da 

composição convencional desses materiais de construção são desconhecidos. 

Atualmente, estuda-se um número considerável de matérias-primas que podem ser incorporadas em 

betões e argamassas, nomeadamente as cinzas volantes (CV) e os agregados reciclados de betão 

(finos e grossos) (adaptado de Henriques, 2011): 

 Cinzas volantes 

As CV são um subproduto industrial que resulta da queima do carvão pulverizado nas caldeiras das 

centrais termoelétricas. São recolhidas através de precipitadores electroestáticos, constituídas por 

partículas esféricas com dimensões que variam entre 0,5 m e 100 m, e apresentam uma textura e 

cor semelhantes às do cimento. A combustão de resíduos origina a libertação de metais pesados que 

se encontram presentes nos resíduos submetidos a esse processo, numa quantidade que depende do 

teor de metais pesados presentes no resíduo inicial. A preocupação para o Homem e para o meio 

ambiente aumenta com o aumento da concentração de halogéneos (flúor, cloro, bromo, iodo, ástato e 

ununséptio), principalmente de cloro que, ao reagir com os metais pesados, lhes confere uma maior 

volatilidade, e aumenta a sua presença nos gases de combustão. Este é, de facto, o problema principal 

inerente à utilização de CV que resultam da combustão de resíduos (Barbosa, 2005). 

Um estudo de Tsiridis et al. (2006) revela que amostras de CV obtidas de várias centrais elétricas de 

combustão a carvão contêm na sua composição metais pesados, nomeadamente: Cr, Cu, Mn, Ni, Pb 

e Zn. Os resultados da análise química dos eluatos em conformidade com a EN 12457-2 (CEN, 2002) 

e com a TCLP indicam que os compostos químicos presentes nas CV podem ser transferidos para a 

fase líquida, dependendo do pH do meio de lixiviação. Os testes realizados com a bactéria luminescente 

Vibrio fischeri (teste Microtox), com o crustáceo Daphnia magna e com a alga Brachionus Calyciflorus, 

para ambos os métodos, demonstram que Daphnia magna foi o organismo-teste mais sensível (Tsiridis 
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et al., 2006). A toxicidade dos eluatos obtidos por TCLP foi afetada pelo ácido acético usado como 

solvente de extração, pelo que o método de lixiviação EN 12457-2 (CEN, 2002) (cujo agente de lixiviação 

é a água) provou ser mais fiável para a avaliação de CV (Tsiridis et al., 2006). As análises químicas 

mostraram que os elementos Al, Ca, Fe, Mg e Si foram os mais frequentemente encontrados em amostras 

sólidas de CV. O pH dos eluatos é também um fator importante para determinar a contaminação e 

toxicidade dos resíduos (Tsiridis et al., 2006). 

 Agregados reciclados provenientes da indústria da pré-fabricação 

Os agregados reciclados provenientes da indústria da pré-fabricação são obtidos a partir da demolição 

de elementos pré-fabricados e provetes laboratoriais, pelo que são de grande qualidade e passíveis de 

serem incorporados no fabrico de betões, uma vez que, não possuem, à partida, qualquer tipo de 

contaminantes (Soares, 2014). No entanto, podem conter matérias-primas com elevado potencial de 

lixiviação de substâncias que possam ser nocivas para o meio ambiente.  

 Materiais de base cimentícia (betão e argamassa) 

Hillier et al. (1999) investigaram o potencial de lixiviação de metais pesados de materiais de base 

cimentícia, uma vez que estes representam o maior volume de material produzido pelo Homem que 

entra em contacto com a água. Várias formulações de betão com cimento Portland foram submetidas 

a ensaios de lixiviação segundo a norma holandesa NVN 5432; estes eluatos foram analisados para 

vários metais pesados (As, Be, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, V) e os resultados apenas detetaram vanádio 

(V) em concentração superior ao limite máximo. 

Um estudo desenvolvido por Bie et al. (2015) propôs a utilização de cimento e de CV provenientes de 

EIRSU (Estações de Incineração de Resíduos Sólidos Urbanos) como matérias-primas no fabrico de 

argamassa, com o objetivo de avaliar os impactes da quantidade de cimento introduzida na argamassa, 

do pH do agente lixiviante e do tempo de lixiviação. Constataram que as concentrações de metais 

pesados presentes no eluato diminuíram com o aumento da quantidade de cimento (a presença de 

cimento provoca a estabilização de alguns metais pesados presentes nas CV, nomeadamente Cd e 

Pb) e com o aumento do pH do agente lixiviante. No entanto, o aumento do tempo de lixiviação provoca 

o aumento da concentração de metais pesados no eluato. 

Um estudo de Choi et al. (2013) consistiu na avaliação da viabilidade de utilizar o crustáceo Daphnia 

magna como organismo-teste na avaliação da ecotoxicidade de eluatos de betão com cimento Portland, 

de betão com incorporação de CV (30%), e de betão com incorporação de escória de alto forno (60%), 

com valores de pH extremamente alcalinos (9 < pH < 12). Os autores concluíram quanto à utilidade da 

espécie Daphnia magna como organismo-teste na avaliação da toxicidade relativa de eluatos de betão 

e sugeriram, com base nos resultados obtidos, que o pH excessivamente alcalino de alguns dos eluatos 

testados pode ser nocivo para os ecossistemas aquáticos (Choi et al., 2013). 
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2.8. Metodologias propostas em estudos anteriores 

 Deloitte - Study to assess the impacts of different classification approaches for hazard property “HP 

14” on selected waste streams 

Um estudo desenvolvido pela Deloitte (2015) afirma que habitualmente a atribuição da propriedade 

“ecotóxico” (código H 14) é feita com base nos critérios definidos no CLP, usando um método aditivo, 

que permite que a classificação da mistura seja definida a partir da classificação dos seus 

componentes, nos casos em que a composição dos resíduos é totalmente conhecida. Todavia, quando 

a composição dos resíduos é desconhecida, esta abordagem é muito difícil de implementar. Nesta 

situação, a execução de bioensaios sobre a própria mistura é uma abordagem que adquire maior 

relevância, porque permite integrar os efeitos de todos os contaminantes. 

 Metodologia para a escolha das matérias-primas mais seguras para o fabrico de produtos 

Golsteijn (2015) tenta estabelecer a ligação entre a toxicologia e a ACV porque há, de facto, uma 

sobreposição de dados. As empresas, no âmbito da determinação do risco ecotoxicológico de um 

determinado produto, tentam responder às seguintes questões: “Quão sustentável é o produto em 

relação à saúde humana e ao meio ambiente?” e “Será que o produto representa um risco para um 

grupo específico de pessoas, por exemplo, os trabalhadores envolvidos na sua produção?”. Embora 

pareça que a análise toxicológica e a ACV são muito distintas quando se pretende avaliar a segurança 

ambiental de um produto, as abordagens podem ser combinadas, como se pode observar na Figura 

A7.1 (Anexo A7). A figura mostra que, numa primeira etapa, a avaliação do risco surge com base na 

toxicidade de uma determinada matéria-prima, em comparação com os valores limite estabelecidos; 

numa segunda etapa, para as matérias-primas consideradas seguras, que cumpram as normas 

mínimas de segurança, procede-se a uma comparação baseada no seu impacte ambiental (Golsteijn, 

2015). A matéria-prima escolhida para ser incorporada no fabrico de novos produtos é aquela que é 

considerada como mais sustentável. 

 Metodologia de avaliação da ecotoxicidade de resíduos - CEMWE (ADEME, 1998) 

Em 1998, a Agência Francesa de Energia e Ambiente (ADEME) desenvolveu uma proposta designada 

por Criteria on the Evaluation Methods of Waste Ecotoxicity (CEMWE) (ADEME, 1998), com o intuito 

de regulamentar tecnicamente a Diretiva n.º 91/689/CEE, revogada pela Diretiva n.º 2008/98/CE, no 

que se refere à classificação de resíduos com características ecotóxicas abrangidos pelo código H 14, 

tendo por base um conjunto de critérios físico-químicos e ecotoxicológicos. 

A metodologia apresentada nesta proposta compreende a avaliação das propriedades químicas e 

ecotoxicológicas, não só nos materiais em bruto, mas também nos seus eluatos obtidos pela técnica 

descrita na norma europeia EN 12457/1-4 (CEN, 2002). No entanto, uma vez que a libertação de 

poluentes e a contaminação potencial dos diferentes compartimentos ambientais se efetiva através da 

solubilização destes materiais na água, esta metodologia atribui maior importância ao estudo dos 

eluatos. Como resultado desse estudo, a presença de pelo menos um poluente numa concentração 

superior ao limite máximo fixado conduz à classificação do material estudado como potencialmente 

ecotóxico. Neste caso, a caracterização ecotoxicológica do material não é realizada e o processo de 
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Material

caracterização do material residual fica concluído. Se a caracterização química for inconclusiva, ou 

seja, se os valores dos parâmetros químicos forem inferiores aos limites máximos estabelecidos, a 

avaliação do potencial de ecotoxicidade deverá prosseguir com a caracterização ecotoxicológica. 

No que diz respeito à caracterização ecotoxicológica, esta é considerada positiva quando o resultado 

de pelo menos um teste ecotoxicológico apresentar um resultado positivo (ecotóxico), e negativa 

quando todos os ensaios ecotoxicológicos gerarem respostas negativas (não ecotóxico). 

A Figura 2.4 representa a metodologia conceptual definida no documento CEMWE (ADEME, 1998), 

que apenas é válida para resíduos granulares, e não monolíticos. Esta proposta de regulamento 

engloba a determinação de vários parâmetros químicos e ecotoxicológicos, tanto na matriz sólida como 

nos eluatos dos materiais residuais. Nas Tabelas 2.8 e 2.9, são apresentados os valores limite dos 

parâmetros químicos e ecotoxicológicos que permitem avaliar o carácter ecotóxico de um material 

residual, segundo a proposta técnica francesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Metodologia adaptada do modelo conceptual da proposta francesa CEMWE (ADEME, 1998) 

Um estudo desenvolvido por Lapa et al. (2007), cujo objetivo foi a avaliação do potencial de 

ecotoxicidade de escórias provenientes de estações de incineração de RSU, adapta, para esse efeito, 

o modelo conceptual desenvolvido pela ADEME (1998) (Figura 2.4). 

A metodologia proposta por Lapa et al. (2007) atribui igual importância às caracterizações química e 

ecotoxicológica (Figura 2.5), uma vez que qualquer uma, por si só, poderá conduzir a uma classificação 

inequívoca do risco ecotoxicológico associado aos materiais em estudo. A diferença em relação ao 

modelo proposto pela ADEME surge pelo facto de a caracterização química ser limitada pela seleção 

dos parâmetros químicos que se pretende analisar, pelo que o potencial de ecotoxicidade será 

determinado pelo conjunto de poluentes que o investigador admite que serão determinantes para o 

material em causa. Este problema poderá ser resolvido através da utilização de bioindicadores que 

Figura 2.4 - Diagrama conceptual de avaliação do potencial de ecotoxicidade de um material residual definido 
na proposta francesa CEMWE (ADEME, 1998) 
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permitam avaliar o nível de ecotoxicidade de um dado material, associado a um poluente ou a um 

conjunto de poluentes que não tenham sido identificados (Lapa et al., 2007). 

Tabela 2.8 - Parâmetros químicos e ecotoxicológicos a determinar nos eluatos e na matriz sólida dos materiais 

residuais, segundo a proposta de regulamento CEMWE (adaptado de ADEME, 1998) 

Fração a  
Caracterizar 

Parâmetros químicos (1) 
Parâmetros  

Ecotoxicológicos 

Eluatos 

As 
Cd 
Cr (total) 
Cr (VI) 
Cu 
Hg 
Ni 
Pb 
Sn 
Zn 

Ensaios de curto prazo: Inibição da 
luminescência da bactéria V. fischeri (30 min); 
Inibição da mobilidade do crustáceo D. magna 
(48h) 
 
Ensaios de médio e longo prazo: Inibição do 
crescimento da microalga P. subcapitata (72h); 
Inibição da reprodução do crustáceo D. magna 

(21 d) 

Matriz sólida 
Fenóis 
PCB, PBB e PCT 

Ensaios de longo prazo: Inibição do 
crescimento de plantas superiores (14 d); Taxa 
de morte dos anelídeos terrestres (14 d) 

 

(1) Os parâmetros químicos apresentados são os que se consideram relevantes para este trabalho. 
PCB-Bifenil policlorado; PBB-Bifenil polibromado; PCT-Trifenilo policlorado 

Tabela 2.9 - Limites dos parâmetros químicos e ecotoxicológicos que permitem avaliar o potencial de 

ecotoxicidade de um material residual (adaptado de ADEME, 1998) 

Fração a 
Caracterizar 

Parâmetros  
químicos (1) 

Limite 
Máximo (2) 

Parâmetros 
Ecotoxicológicos 

Limite 
Mínimo (3) 

Eluatos 

As 
Cd 
Cr (total) 
Cr (VI) 
Cu 
Hg 
Ni 
Pb 
Sn 
Zn 

0,05 mg/l 
0,2 mg/l 
0,5 mg/l 

0,1 mg/l 

0,5 mg/l 

0,05 mg/l 

0,5 mg/l 

0,5 mg/l 

2 mg/l 

2 mg/l 

Ensaios de curto prazo: 
Inibição da luminescência da 
bactéria V. fischeri (30 min); 
Inibição da mobilidade do  
crustáceo D. magna (48 h) 
 
Ensaios de médio e longo prazo: 
Inibição do crescimento da  
microalga P. subcapitata (72 h); 
Inibição da reprodução do  
crustáceo D. magna (21 d) 

 
10% 
 
10% 
 
 
 
0,1% 
 
0,1% 

Matriz  
Sólida 

Fenóis 
PCB + PBB + PCT 

50 mg/kg 

50 mg/kg 

Ensaios de longo prazo: 
Inibição do crescimento de plantas 
superiores (14 d); 
Taxa de morte dos anelídeos 
terrestres (14 d) 

 
 
10% 
 
10% 

(1) Os parâmetros químicos apresentados são os que se considera relevantes para este trabalho. (2) Os limites 
máximos não estão incluídos na definição de material ecotóxico, pelo que apenas para valores superiores aos 
indicados se poderá considerar o material como ecotóxico. (3) Os limites mínimos correspondem à percentagem 
de concentração de eluato original que provoca um efeito nocivo a, pelo menos, 50% dos organismos-teste em 
contacto com esse eluato (EC50), pelo que para valores iguais ou inferiores aos indicados se deverá considerar o 
material como ecotóxico. 

Assim, na eventualidade de se prever que uma amostra não é presumivelmente perigosa com base na 

sua análise química, é possível que, mesmo assim, ela acarrete risco sob o ponto de vista 

ecotoxicológico. Todavia, um material pode não apresentar ecotoxicidade para um bioindicador ou 

bioensaio, mas para outro manifestar esse potencial de ecotoxicidade. Portanto, quanto maior for o 

número e a diversidade de bioindicadores / bioensaios utilizados para o efeito, maior será o nível de 

confiança associado à classificação final do material relativamente à sua ecotoxicidade (Lapa et al., 

2007). 
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CQ > valores 

limite

Caracterização química

dos lixiviados (CQ)

Material ecotóxico

Sim

Não CE > valores 

limite

Material ecotóxico

Sim

Material

Caracterização ecotoxicológica

dos lixiviados (CE)

Não

Não há evidência para 

classificar o material 

como ecotóxico

Figura 2.5 - Diagrama conceptual de avaliação do carácter ecotóxico potencial das escórias analisadas no 
trabalho de Lapa et al. (2007), adaptado do modelo conceptual da proposta francesa CEMWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Síntese do capítulo 

A obtenção de materiais de elevado desempenho e maior eficiência energética implica a alteração da sua 

composição convencional através da incorporação de determinadas matérias-primas que conferem as 

características desejadas ao produto final. Assim, materiais à base de cimento como argamassa e betão 

estão a incluir cada vez mais matérias-primas recicladas e subprodutos (como é o caso dos agregados 

reciclados de betão e das cinzas volantes, respetivamente). Esta inovação na indústria da construção, 

relacionada com o uso de matérias-primas não convencionais e que visa o alcance da sustentabilidade, 

pode ter riscos desconhecidos associados à sua implementação prática. 

Neste sentido, a ecotoxicologia poderá ter um forte contributo para o aumento da sustentabilidade da 

construção, na medida em que permitirá avaliar o potencial risco ambiental associado aos materiais a 

serem incorporados nas construções, sem ser necessário recorrer à ACV desses materiais. Para isso, é 

necessário efetuar a avaliação do potencial de ecotoxicidade desses materiais recorrendo a ensaios de 

lixiviação, análises químicas e testes de toxicidade. 

A escassez regulamentar e a falta de harmonização existentes entre a comunidade científica no que 

respeita à determinação da ecotoxicidade de materiais e matérias-primas utilizados no setor da 

construção justifica o desenvolvimento de uma metodologia que permita a sua avaliação. Vários 

estudos têm sido desenvolvidos, mas não existe uma metodologia harmonizada (considerando 

disposições regulamentares) que possa ser seguida e que permita que se avalie, de forma expedita, o 

potencial de ecotoxicidade de um determinado material de construção, ou matéria-prima a ser 

incorporada no fabrico de materiais de base cimentícia, e que possa ser implementada no maior número 

de estudos possível. Assim sendo, propõe-se neste trabalho de investigação uma metodologia com este 

fim, a qual é descrita no próximo capítulo. 
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Figura 3.1 - Fluxograma que representa a definição de metodologias para os diferentes grupos de materiais 

3. Metodologia global de avaliação do potencial de ecotoxicidade de 

materiais 

3.1. Considerações gerais 

O presente capítulo tem como objetivo propor uma metodologia global de avaliação do potencial de 

ecotoxicidade de materiais (matérias-primas e materiais de construção). Em primeiro lugar, os materiais 

são organizados em dois grupos distintos: matérias-primas e materiais de construção. Em seguida, 

propõe-se metodologias distintas para cada grupo de materiais, a partir das quais é possível, em 

determinados casos, classificar os mesmos. Contudo, nos casos em que a aplicação da metodologia 

não conduz à classificação do material quanto ao potencial de ecotoxicidade, existe a necessidade de 

o classificar recorrendo a ensaios de lixiviação, análises químicas e testes de toxicidade; para este 

último caso, é proposta uma metodologia de classificação que se apresenta na secção 3.5. 

3.2. Organização de grupos de materiais 

A metodologia global proposta pressupõe a divisão dos materiais em dois grupos distintos: i) matérias-

primas e ii) materiais de construção. Ao grupo das matérias-primas pertencem os materiais que são 

incorporados em betões e argamassas de base cimentícia, e que se organizam nos seguintes 

subgrupos: i) matérias-primas virgens (MPV), ii) matérias-primas processadas (MPP), iii) matérias-

primas recicladas, iv) matérias-primas provenientes de subprodutos e v) nanomateriais (excluídos deste 

estudo). Esta organização está relacionada com a sua utilidade como substitutos do cimento Portland 

e de agregados naturais, visando a produção de materiais de elevado desempenho que possam 

contribuir para que o setor da construção seja sustentável. 

À exceção dos nanomateriais que se encontram fora do âmbito desta dissertação, e das matérias-

primas recicladas e das provenientes de subprodutos (MPRS) para as quais se propôs a mesma 

metodologia, definiu-se, para cada subgrupo de matérias-primas e para o grupo dos materiais de 

construção, uma metodologia própria de avaliação do potencial de ecotoxicidade (Figura 3.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

• matérias-primas virgens (metodologia MPV) - todos os materiais que apenas foram submetidos a 

alterações físicas, isto é, a processamento mecânico e eventual crivagem, como é o caso dos 

Matérias-primas

Virgens Processadas Recicladas Subprodutos

Materiais de construção

Grupo de materiais

Metodologia 
MPV

Metodologia 
MPP

Metodologia 
MPRS

Metodologia 
MC



26 

 

agregados naturais. Apesar da redução do consumo de recursos naturais ser um fator-chave para o 

alcance da sustentabilidade no setor da construção, este subgrupo não deve ser desprezado, pelo 

facto de os materiais de construção de composição convencional incorporarem este tipo de matérias-

primas. Tradicionalmente, no fabrico de materiais de construção de base cimentícia, utiliza-se 

agregados naturais, extraídos de pedreiras de diferentes origens geológicas, que são posteriormente 

submetidos a processamento mecânico que lhes confere as características desejadas; 

• matérias-primas processadas (metodologia MPP) - resultam de um processo industrial que exige um 

determinado controlo de qualidade e são incorporadas nos materiais de base cimentícia com o 

objetivo de lhes fornecer as propriedades desejadas. Destacam-se neste grupo o cimento Portland e 

os agregados que são produzidos artificialmente (por exemplo: argila expandida, xisto expandido, 

ardósia expandida, entre outros), por processamento térmico de expansão, e que provêm de materiais 

de origem natural; 

• matérias-primas recicladas (metodologia MPRS) - englobam os agregados reciclados, provenientes 

da fragmentação, separação, crivagem e eventual lavagem de resíduos provenientes da construção 

e demolição, e de outras indústrias como a pré-fabricação; 

• matérias-primas provenientes de subprodutos (metodologia MPRS) - a substituição parcial do cimento 

pode ser feita com recurso a subprodutos de características pozolânicas (“pozolanas” sem 

identificação específica, cinzas volantes, sílica de fumo, cinza de casca de arroz, metacaulino), ou 

hidráulicas latentes (escórias de alto forno, xisto cozido, cinzas volantes calcárias); 

• materiais de construção (metodologia MC) - todos os materiais de base cimentícia, como é o caso do 

betão e argamassas, independentemente das matérias-primas que façam parte da sua composição. 

3.3. Metodologias de avaliação do potencial de ecotoxicidade de matérias-

primas 

3.3.1. Metodologia MPV (matérias-primas virgens) 

A metodologia proposta para a determinação do potencial de ecotoxicidade dos materiais pertencentes 

a este grupo de matérias-primas é apresentada na Figura 3.2, e tem por base a LER (Tabela A3.1 - 

Anexo A3), e as disposições dos Regulamentos CLP e REACH. 

Esta metodologia justifica-se: por um lado, porque os resíduos de extração de minérios metálicos e não 

metálicos não são identificados como resíduos perigosos na LER; por outro, porque as matérias-primas 

virgens ocorrem na natureza e não são quimicamente alteradas, pelo que, à partida, não satisfazem os 

critérios para a sua classificação como substâncias perigosas segundo o CLP, o que implica que estão 

isentas do cumprimento das disposições de registo ao abrigo do REACH. Nestas condições, é legítimo 

considerar que as matérias-primas virgens não são potencialmente ecotóxicas e, portanto, não 

representam perigo para o meio ambiente. 

 

 

 



 

27 

 

Figura 3.3 - Fluxograma que representa a metodologia MPP 

Figura 3.2 - Fluxograma que representa a metodologia MPV 
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3.3.2. Metodologia MPP (Matérias-primas processadas) 

A metodologia proposta para a determinação do potencial de ecotoxicidade das matérias-primas 

processadas encontra-se esquematizada no fluxograma da Figura 3.3 e é semelhante à metodologia 

MPV, embora assente em pressupostos diferentes. As matérias-primas processadas, à exceção do 

cimento, resultam em agregados leves artificiais, inertes, que não representam perigo para o meio 

ambiente. 

Esta metodologia foi elaborada com base na LER (Tabela A3.1 - Anexo A3), nas disposições do 

Regulamento REACH, e em fichas técnicas e Fichas de Dados de Segurança (FDS) de agregados 

artificiais comercializados por várias empresas (Weber, 2011; Argex, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Metodologia MPRS (Matérias-primas recicladas e subprodutos) 

A metodologia definida para classificar as matérias-primas recicladas e os subprodutos quanto à 

potencial ecotoxicidade teve por base os conceitos e disposições regulamentares estabelecidas no 

Regulamento REACH, e é apresentada na Figura 3.4. As obrigações de registo no REACH aplicam-se 

apenas às substâncias, independentemente de serem puras, ou de estarem contidas em misturas ou 

em artigos. 
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Segundo este Regulamento, as matérias-primas recicladas e os subprodutos são considerados 

agregados ou substâncias recuperadas (puras, contidas em misturas ou em artigos), após deixarem de 

ser resíduos ao abrigo da Diretiva n.º 2008/98/CE. Aos agregados que ainda não deixaram de o ser, 

não se aplicam as obrigações decorrentes do REACH. Por isso, a metodologia proposta considera que 

matérias-primas recicladas e subprodutos usados em materiais de construção de base cimentícia 

devem ser considerados agregados recuperados. De facto, os materiais reciclados e os subprodutos 

industriais constituem uma grande preocupação ambiental, dada a variabilidade e incerteza que existe 

quanto à sua composição (Marcoux et al., 2013; Michelis et al., 2009; Sloot et al., 2006). 

Para a aplicação da metodologia MPRS, será necessário considerar que nos losangos apenas se 

colocam questões de resposta “Sim” ou “Não”, que correspondem a um número específico assinalado 

no fluxograma representado na Figura 3.4, e na Tabela 3.1, constando nesta última os critérios de 

aplicação desta metodologia. 

É importante notar que, no caso de substâncias e misturas perigosas que sejam disponibilizadas ou 

vendidas ao público, não é necessário fornecer uma FDS. No entanto, para esta isenção ser válida, o 

fornecedor deve disponibilizar informações suficientes para garantir que são tomadas as medidas 

necessárias para assegurar a proteção da saúde humana e do meio ambiente (ECHA, 2010). 

Assim, é importante referir que a metodologia MPRS pressupõe que, se existir FDS para uma 

determinada substância, esta seja entregue ao utilizador a jusante ou, se não existir, seja entregue um 

documento com a informação necessária à garantia da proteção da saúde humana e do meio ambiente. 

Caso contrário, não faria sentido concluir que uma substância sem FDS, mas registada, seja não 

ecotóxica. 

3.4. Metodologia de avaliação do potencial de ecotoxicidade de materiais de 

construção - Metodologia MC 

A metodologia definida na proposta francesa CEMWE (ADEME, 1998) e os ensaios de lixiviação segundo 

a norma EN 12457/1-4 (CEN, 2002), preconizados na Diretiva n.º 1999/31/CE, de 26 de abril de 1999, 

não se aplicam a resíduos monolíticos. Para além disso, os valores limite de lixiviação de acordo com a 

Diretiva são específicos para resíduos granulares, e aplicam-se a monolíticos “até que sejam definidos a 

nível nacional critérios específicos ou estabelecidos critérios a nível comunitário” (Diretiva n.º 1999/31/CE, 

de 26 de abril de 1999). Deste modo, surge a necessidade de propor uma metodologia que se enquadre 

nos documentos acima referidos, e que permita avaliar a ecotoxicologia de materiais de construção. A 

avaliação do potencial de ecotoxicidade de materiais de construção pode ser feita considerando a 

metodologia proposta (Metodologia MC) e representada no fluxograma da Figura 3.5. 

Apesar de já terem sido referidos ensaios de lixiviação para materiais monolíticos que permitem simular 

as condições reais, esta metodologia pressupõe que o material seja fragmentado, através de trituração 

ou britagem, o que permitirá o aumento da superfície de contacto entre o material e o solvente utilizado 

na lixiviação, aumentando a emissão de poluentes e, consequentemente, conduzindo a um potencial de 

lixiviação e a valores de ecotoxicidade bastante mais elevados do que em condições de serviço. 
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Figura 3.4 - Fluxograma que representa a metodologia MPRS 
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Substâncias UVCB - Unknown or Variable Composition; + - preocupação ambiental elevada; ++ - preocupação 

ambiental muito elevada 
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Tabela 3.1 - Critérios de aplicação da metodologia MPRS 

Metodologia MPRS - Critérios de aplicação 

1. “O processo de recuperação resulta num artigo?” 

1.1 Sim Um processo de recuperação resulta num artigo quando, durante a produção, a forma, a 
superfície, ou o desenho tiverem sido deliberados e, portanto, forem mais importantes do 
que a sua composição química. Apenas as substâncias contidas em artigos têm que ser 
registadas no REACH; os artigos estão isentos desse registo, pelo que existe uma maior 
preocupação ambiental quando este tipo de matérias-primas é incorporado em materiais 
de construção, decorrente da falta de regulação e informação que acarretam. Neste grupo 
enquadram-se os agregados reciclados, provenientes de RCD, que são produzidos com 
forma e superfície específicas, dependendo da sua aplicação, e estas poderão ser tão 
determinantes para a sua função como a composição química (ECHA, 2010). 

Classificar 

1.2 Não No caso de ser uma substância pura, uma substância contida numa mistura ou uma 
mistura. 

Avançar para 2. 

2. “O processo de recuperação resulta numa substância pura ou numa substância contida numa mistura?” 

2.1 Sim O processo de recuperação resulta numa substância (pura ou contida numa mistura) 
quando a sua composição química for mais importante do que a forma, a superfície, ou o 
desenho. As substâncias podem ser bem definidas ou UVCB, sendo que, para as 
primeiras, uma vez que a sua composição química está definida, é fácil de aferir o perigo 
que representam para o meio ambiente; já as segundas suscitam maior preocupação 
ambiental, dada a variabilidade e incerteza relativamente à sua composição química. Neste 
grupo enquadram-se as matérias-primas provenientes de subprodutos industriais como as 
escórias, as CV, entre outros. De facto, a composição química das escórias e das CV é 
mais importante para a sua função do que a forma, superfície ou desenho, pelo que são 
consideradas substâncias UVCB (ECHA, 2010). 

Avançar para 3. 

2.2    Não Na eventualidade de o processo de recuperação não resultar num artigo ou numa 
substância, está-se perante uma mistura. A sua utilização pode suscitar elevada 
preocupação ambiental. 

Avançar para 7. 

3. “Existe Ficha de Dados de Segurança (FDS)?” 

3.1 Sim As substâncias registadas no REACH e classificadas como perigosas ao abrigo do CLP 
devem ser acompanhadas por uma FDS. 

Avançar para 4. 

3.2 Não A não existência de FDS pode significar: 
- substância não perigosa e, portanto, ainda que esteja registada no REACH, não carece 
da obrigatoriedade de ter FDS, ou seja, não cumpre os critérios de classificação de perigo 
ao abrigo do CLP para ser classificada como perigosa para o ambiente aquático, o que 
implica que a matéria-prima em causa não seja ecotóxica; 
- substância não registada no REACH, porque é produzida em quantidade inferior a uma 
tonelada por ano ou está a ser usada apenas para fins de Investigação & Desenvolvimento 
(isentas de registo); neste caso, propõe-se que seja feita a sua classificação (Figura 3.6). 

Avançar para 6. 

4 “Está classificada como perigosa para o ambiente aquático?” 

4.1. Sim A FDS de uma determinada substância ou mistura identifica, na Secção 02, a sua 
classificação relativamente aos perigos. Uma substância ou mistura que seja muito tóxica 
para os organismos aquáticos submetidos a um teste de toxicidade aguda é identificada 
com o código H400. 

Avançar para 5. 

4.2. Não Se a FDS indicar, claramente, que a substância não provoca efeitos adversos em 
organismos aquáticos. 

Matéria-prima não 
ecotóxica 

5. “Existe evidência para a classificar como ecotóxica?” 

5.1 Sim Quando a informação apresentada na FDS for clara e apresentar os resultados de EC50 ou 
LC50 para os organismos aquáticos, entende-se que existe informação suficiente para 
classificar a matéria-prima como potencialmente ecotóxica, para ecossistemas aquáticos. 

Matéria-prima 
potencialmente 
ecotóxica. 

5.2 Não A informação apresentada na FDS não apresenta os resultados de EC50 ou LC50. Classificar 

6 “Está registada?” 

6.1 Sim Para identificar se uma substância está registada, aceder à base de dados da ECHA para 
substâncias registadas: (ECHA, 2015d), que contém os dados provenientes do registo no 
REACH de substâncias. 

Matéria-prima não 
ecotóxica 

6.2 Não Como referido, na presença de uma substância não registada, independentemente do 
motivo, esta deve ser classificada (Figura 3.6). 

Classificar 

7 “Existe Ficha de Dados de Segurança?” 

7.1 Sim À semelhança das substâncias, também as misturas devem ser acompanhadas de uma 
FDS, na eventualidade de cumprirem os critérios de classificação como substâncias 
perigosas definidos no Regulamento CLP. 

Avançar para 4. 

7.2 Não Numa situação em que não exista FDS para uma determinada mistura, é necessário 
proceder à sua classificação (Figura 3.6). No caso de substâncias e misturas perigosas 
que sejam disponibilizadas ou vendidas ao público, não é necessário fornecer uma FDS. 
No entanto, para esta isenção ser válida, o fornecedor deve disponibilizar informações 
suficientes para garantir que são tomadas as medidas necessárias para assegurar a 
proteção da saúde humana e do meio ambiente (ECHA, 2010). 

Classificar 
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Figura 3.5 - Fluxograma que representa a metodologia MC 
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Esta abordagem mais conservativa poderá representar o caso de um cenário mais pessimista (worst-

case scenario) de contaminação ambiental e/ou uma fase de fim do ciclo de vida do material ou da 

matéria-prima em estudo, que vai ao encontro do princípio da precaução na gestão de risco ambiental, 

em vigor na UE por exemplo no âmbito do regulamento REACH. 

Após a seleção das matérias-primas, a produção de diferentes formulações do material, e o 

endurecimento do material, sugere-se que este seja fragmentado (Hillier et al., 1999) e sejam 

selecionadas as partículas de dimensão inferior a 10 milímetros, para que o material passe a ser granular, 

e não monolítico, e seja possível a aplicação da norma EN 12457/1-4 (CEN, 2002). Assim, os valores 

obtidos tanto da análise química como da ecotoxicológica poderão ser comparados com os valores 

preconizados nos documentos regulamentares referidos. Nestas condições, é possível classificar o 

material de acordo com a metodologia definida na Figura 3.6, dependendo da informação pré-existente. 

3.5. Classificação dos materiais 

Na sequência das metodologias MPRS (Figura 3.4) e MC (Figura 3.5), a classificação dos materiais 

deve ser feita de acordo com a metodologia proposta no fluxograma da Figura 3.6. 

O procedimento para a classificação inicia-se com a lixiviação da matéria-prima ou do material de 

construção, segundo a EN 12457-4 (CEN, 2002). Os eluatos obtidos serão posteriormente, e, em 

simultâneo, caracterizados nas vertentes de análise química e de potencial de ecotoxicidade. 

Relativamente à caracterização química (CQ), a escolha dos parâmetros a determinar resultou dos 

considerados relevantes na Diretiva n.º 1999/31/CE, de 26 de abril de 1999 relativa à deposição de 

resíduos em aterro, e que coincidem com determinados parâmetros da proposta francesa CEMWE 

(ADEME, 1998). Deste modo: por um lado, a CQ permite classificar os resíduos relativamente à 

deposição em aterro, na eventualidade de CQ < valores limite estabelecidos na Diretiva; por outro, 

permite classificá-los quanto à ecotoxicidade, caso CQ > valores limite estabelecidos na proposta 

francesa. 
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Figura 3.6 - Fluxograma que representa a metodologia para efetuar a caracterização química e ecotoxicológica 
e a classificação de matérias-primas e materiais de construção 
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Quanto à caracterização ecotoxicológica (CE), é importante mencionar que se optou por efetuar apenas 

testes de toxicidade aguda, por permitirem simular um cenário mais condicionante, como referido. A 

escolha dos organismos-teste é feita com base nas exigências regulamentares dos Regulamentos CLP 

e REACH, e em estudos anteriores, e os resultados obtidos serão comparados com os valores limite 

estabelecidos na proposta francesa CEMWE. Os bioindicadores escolhidos (Vibrio fischeri, Daphnia 

magna e Saccharomyces cerevisiae) representam os ambientes dulciaquícola e marinho, para que seja 

possível compreender os impactes ambientais que advêm da utilização de materiais de construção que 

possam ser ecotóxicos. A escolha da célula de levedura Saccharomyces cerevisiae como organismo-

teste justifica-se para perceber se com um bioensaio bastante simples, de rápida execução e de baixo 

custo (Papaefthimiou et al., 2004, Pereira et al., 2009, Gil et al., 2015), é possível ter resultados que 

corroborem os obtidos com Daphnia magna e Vibrio fischeri, sob o ponto de vista ecotoxicológico, 

quando aplicado aos materiais e matérias-primas de construção. 
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Para além destas razões, a escolha dos testes a realizar tem em conta fatores como: a aceitação 

generalizada pela comunidade científica; a existência de procedimentos experimentais normalizados 

para que laboratórios diferentes reproduzam resultados semelhantes; a utilidade dos resultados na 

avaliação do potencial de ecotoxicidade; o custo dos testes; e a forma como os resultados traduzem a 

realidade (pretendem-se resultados o mais realistas possível). 

É importante referir que os custos significativos associados à execução de análises químicas e testes 

de toxicidade condicionam o número e a diversidade de bioindicadores escolhidos para avaliação do 

potencial de ecotoxicidade de uma determinada matéria-prima ou material. Deste modo, procura-se 

reduzir esse número e aumentar a diversidade dos organismos-teste selecionados, mediante o nível 

trófico que representam e o objetivo do estudo. Contudo, em alguns casos, a escassez de informação 

pode impossibilitar a classificação de algumas matérias-primas e materiais relativamente à 

ecotoxicidade. 

Saliente-se também que as metodologias definidas para a classificação dos materiais e matérias-

primas como ecotóxicas, à semelhança de outros estudos anteriores, pressupõem alterações 

consideráveis ao modelo original da proposta francesa CEMWE (ADEME, 1998), sobretudo 

relativamente à importância que as caracterizações química e ecotoxicológica adquirem, na escolha 

dos parâmetros necessários à caracterização química, e nos bioindicadores necessários à 

caracterização ecotoxicológica. 

Na eventualidade de os resultados da CQ e da CE serem inferiores aos valores limite estabelecidos na 

metodologia francesa (Tabela 2.9), considera-se que não existe evidência para classificar a matéria-

prima ou o material como ecotóxico (Figura 3.6). 

Deste modo, é possível classificar os materiais relativamente à deposição em aterro e ao seu potencial 

de ecotoxicidade. 

3.6. Síntese do capítulo 

A metodologia global proposta de avaliação do potencial de ecotoxicidade de materiais (matérias-

primas e materiais de construção) é sintetizada na Figura 3.7. Esta metodologia foi definida com base 

noutras já desenvolvidas e implementadas em estudos de ecotoxicidade e em disposições legais atuais 

(Diretivas e Regulamentos) que se aplicam no Espaço Económico Europeu. Para que possa ser 

implementada no maior número de estudos possível, existiu uma preocupação acrescida com o custo 

da sua aplicação. 

Existe a necessidade de classificar os materiais quanto ao potencial de ecotoxicidade recorrendo a 

análises químicas e testes de toxicidade, dependendo do grupo de materiais a que o material em estudo 

pertence, e da informação pré-existente em cada caso. A Figura 3.8 sintetiza a classificação das 

matérias-primas que pertencem ao subgrupo das matérias-primas virgens e processadas (não 

ecotóxicas) e os casos em que existe ou não necessidade de classificação dos materiais recorrendo a 

análises químicas e testes de toxicidade. Os materiais escolhidos para ilustrar e validar a aplicação da 

metodologia proposta são descritos no capítulo 4.
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Figura 3.7 - Metodologia proposta de avaliação do potencial de ecotoxicidade de matérias-primas e materiais de construção 
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4. Materiais e métodos de ensaio 

4.1. Considerações gerais 

No presente capítulo, são caracterizados os materiais de construção de base cimentícia, e respetivas 

matérias-primas, que serão objeto de estudo e descritos os métodos que permitem a classificação 

desses materiais quanto ao risco ecotoxicológico, de acordo com a metodologia proposta. 

Em primeiro lugar, justifica-se a escolha das matérias-primas e dos materiais de construção para ilustrar 

a aplicação das metodologias propostas, seguida da descrição e da caracterização desses materiais. 

Por fim, são caracterizados os ensaios e descritos os procedimentos experimentais que foram 

aplicados, visando a determinação do potencial de ecotoxicidade dos materiais em estudo.  

4.2. Matérias-primas e materiais de construção 

O cimento Portland é o ligante mais utilizado em todo o mundo na indústria da construção (Gomes et 

al., 2013), sendo responsável pela parte mais expressiva dos impactes ambientais provocados pelo 

betão. Segundo Huntzinger e Eatmon (2009), e em conformidade com a norma JWG N013 Draft TR 

WI 00350023 (CEN/TC 350/WG01, 2014), o fabrico de cimento é responsável por cerca de 5% das 

emissões globais de carbono, sendo considerada a terceira maior fonte de emissão nos Estados 

Unidos. A sua substituição parcial por adições pozolânicas (Supplementary cementitious materials - 

SCM) como CV, sílica de fumo, ou cinzas de casca de arroz, pode, possivelmente, constituir um 

contributo positivo em termos de redução dos impactes ambientais (Ghannam et al., 2016). Em 2012, a 

nível mundial, foi estimada uma produção de cerca de 700 milhões de toneladas de subprodutos, dos 

quais, pelo menos, 70% foram CV (Ondova et al., 2012). Deste modo, para alcançar a sustentabilidade 

da construção, é necessário reduzir a produção e o consumo de cimento, através da sua substituição 

por subprodutos industriais como os referidos. Assim, uma maior reutilização de CV na indústria do 

betão em substituição do cimento contribuirá para a diminuição de um importante problema de impacte 

ambiental (Camões, 2006). 

Um estudo recente desenvolvido por Gwenzi e Mupatsi (2016) revela que existe pouca informação 

acerca da relação entre a lixiviação de metais pesados provenientes de betão com incorporação de CV 

de carvão e a lixiviação de metais pesados provenientes de CV como matéria-prima. Além disso, este 

estudo conclui que a incorporação no betão de um teor de cinzas superior a 30% da mistura ligante 

deve ser evitada, a menos que sejam feitos estudos que demonstrem que o risco dessa aplicação é 

reduzido. Assim, este estudo foi uma das motivações para a escolha dos materiais e matérias-primas 

a analisar nesta dissertação de mestrado. 

Nos trabalhos em curso no Laboratório de Construção do DECivil do IST, estuda-se a incorporação das 

matérias-primas apresentadas na Tabela 4.1 em materiais de construção de base cimentícia e, no 

âmbito de uma tese de Doutoramento, estuda-se o efeito da incorporação de elevadas percentagens 

de CV e de agregados reciclados (AR) de betão, em substituição do cimento Portland e de agregados 

naturais, respetivamente, na produção de betão. 
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Assim, as matérias-primas escolhidas para serem analisadas neste estudo, sob os pontos de vista 

químico e ecotoxicológico, incluem matérias-primas virgens (agregados naturais, finos e grossos), 

processadas (cimento Portland), recicladas (agregados reciclados de betão, finos e grossos) e 

subprodutos industriais (cinzas volantes tipo F). Deste estudo ficam excluídos os nanomateriais. 

Relativamente aos materiais de construção a serem estudados, selecionou-se três formulações de 

betão, produzidas com incorporação de diferentes percentagens das matérias-primas referidas. 

Tabela 4.1 - Matérias-primas incorporadas em betões e argamassas no Laboratório de Construção do DECivil do 

IST 

 Matérias-primas Grupo de matérias-primas 

Agregados 

Naturais (finos - AFN e grossos - AGN) 
Virgens 

Bago de arroz (AGN) 

Reciclados de betão (finos - AFR e grossos - AGR) 

Recicladas 
Reciclados de resíduos de plástico (finos) 

Reciclados de resíduos de louças sanitárias (finos) 

Leves (argila expandida) 

Adições 

Metacaulino 

Subprodutos Fíler calcário 

Sílica de fumo 

Adjuvantes 

Biocidas 

Processadas 

Hidrófugos 

Resina 

Superplastificante 

Tensioativos 

Ligantes 

Cal hidráulica natural (NHL) 

Cal hidratada (HL) 

Cimento 

Cinzas volantes tipo F (1) Subprodutos 

Nanomateriais 

Aerogéis 

Nanomateriais Nanocal 

Nanotubos de carbono 

(1) Geralmente são utilizadas como adições mas, neste estudo são utilizadas como ligante, em substituição 
parcial do cimento Portland 

 Agregados naturais (AN), finos e grossos 

Os agregados naturais (AN) são considerados matérias-primas virgens, que apenas foram submetidas 

a alterações físicas (processamento mecânico e eventual lavagem). Neste estudo, foram utilizados dois 

tipos de agregados finos e três tipos de agregados grossos: areia fina e areia grossa, lavadas; bago de 

arroz, brita 1 e brita 2. As características dos AN, finos e grossos, referentes à massa volúmica e à 

absorção de água, encontram-se na  Tabela 4.2. 

 Tabela 4.2 - Características dos AN - massa volúmica e absorção de água (resultados obtidos no âmbito da tese 
de Doutoramento do aluno Rawaz Saleem) 

ρa - massa volúmica do material impermeável das partículas; ρsss - massa volúmica dos agregados saturados 

com a superfície seca; ρrd - massa volúmica das partículas secas 

Agregado ρa (kg/m3) ρsss (kg/m3) 
ρrd 

(kg/m3) 

Absorção de 
água, 24 h (%) 

Ensaio 

Areia fina 2622 2604 2594 0,4 

Norma NP EN 
1097-6 (IPQ, 

2003) 

Areia grossa 2635 2613 2600 0,5 

Bago de arroz 2752 2707 2681 1,0 

Brita 1 2834 2775 2742 1,2 

Brita 2 2725 2662 2625 1,4 
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 Cimento Portland 

O cimento Portland utilizado neste trabalho é do tipo CEM I 42,5R, cumpre os requisitos da NP EN 197-

1 (IPQ, 2001) e apresenta uma composição com um teor de clínquer igual ou superior a 95%. 

 Agregados reciclados de betão (AR), finos e grossos 

Os AR utilizados ao longo deste trabalho foram obtidos a partir de betão pronto, de acordo com a norma 

NP EN 206-1 (IPQ, 2007). As características do betão produzido são apresentadas na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 - Características do betão que deu origem aos AR 

Tipo de cimento CEM II / A-L 42,5R 

Classe de exposição X0 
Dosagem de cimento (kg/m3) 350 

Relação água/cimento 0,45 
Classe de resistência C30/37 

X0 - ambiente sem risco de corrosão ou ataque 

O betão pronto foi colocado em moldes no Laboratório de Construção do DECivil do IST e, após 28 

dias de cura, os blocos foram fragmentados através de um britador de mandíbulas, originando os 

agregados finos e grossos reciclados de betão. As características referentes à massa volúmica e 

absorção de água dos AR de betão constam da Tabela 4.4 

Tabela 4.4 - Características dos AR de betão (resultados obtidos no âmbito da tese de Doutoramento do aluno 
Rawaz Saleem) 

Agregados reciclados de 
betão 

ρa 
(kg/m3) 

ρsss 
(kg/m3) 

ρrd 

(kg/m3) 

Absorção de água, 24 
h (%) 

Ensaio 

Finos 2696 2395 2218 8,0 Norma NP EN 1097-6 
(IPQ, 2003) Grossos 2714 2509 2389 5,0 

ρa - massa volúmica do material impermeável das partículas; ρsss - massa volúmica dos agregados saturados 

com a superfície seca; ρrd - massa volúmica das partículas secas 

 Cinzas volantes (CV) 

As cinzas são maioritariamente constituídas por dióxido de silício (SiO2), óxido de alumínio (Al2O3) e 

óxido de ferro (Fe2O3). No entanto, a sua composição química varia com o tipo de carvão que é 

queimado nas caldeiras (betuminoso ou sub-betuminoso e lignite). Segundo a ASTM C618, em função 

da composição e da atividade pozolânica, as cinzas são classificadas em duas categorias: CV da classe 

F (siliciosas) e CV da classe C (calcárias), sendo que a principal diferença reside nos teores em cálcio, 

sílica, alumina e ferro. As CV da classe F têm baixos teores em cálcio e apresentam propriedades 

pozolânicas (sem propriedades hidráulicas latentes), e as CV da classe C têm altos teores em cálcio e, 

consequentemente, propriedades pozolânicas e/ou hidráulicas latentes. As CV utilizadas neste estudo 

pertencem à classe F.  

Em Portugal existem duas centrais termoelétricas que utilizam o carvão como combustível: Pego e 

Sines (REN, 2012). Nestas centrais, o carvão normalmente utilizado é do tipo betuminoso e é adquirido 

no mercado internacional (África do Sul e Colômbia). O carvão é recebido em navios no Porto de Sines 

e transportado para as centrais termoelétricas de Sines e do Pego. Cerca de 85% das cinzas 

produzidas podem ser utilizadas pela indústria do cimento e do betão. O controlo de qualidade das CV 

é feito segundo requisitos químicos e físicos e é da responsabilidade do produtor. 
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Figura 4.1 - Composição química de CV versus composição química do cimento Portland (Newman, 
2003; Rani e Jain, 2015) 

A composição química das CV tem sido estudada por vários investigadores; as CV utilizadas neste 

estudo apresentam a composição química descrita na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 - Composição química média das CV em estudo, em comparação com a composição química de CV 

produzidas pela EDP, em 1995, e estudadas por outros autores (Rani e Jain, 2015) 

A Figura 4.1 permite constatar que as CV são maioritariamente constituídas por SiO2 [38,7; 71,05%], 

Al2O3 [7,63; 32,08%], Fe2O3 [0,13; 15,3%] e CaO [0,626; 18,67%], e que as CV utilizadas neste trabalho 

apresentam uma composição química próxima da composição química média. Para além disso, é 

possível constatar também que a composição química do cimento Portland (Newman, 2003) apresenta 

teores de SiO2 e de Al2O3 bastante reduzidos, e teores de CaO muito elevados, comparativamente com 

a composição química das CV deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 LIO TiO2 K2O Na2O P2O5 

EDP (1995) 52 29 8,5 4,5 1,2 0,7 - 1,9 1,0 0,5 0,3 
Puertas et al. 

(2000) 
51,49 29,03 7,67 5,51 2,35 - - - 2,83 0,66 - 

Swanepoel e 
Strydom,(2002) 

46,28 21,27 4,29 9,82 2,62 - - 1,20 0,95 - 0,67 

Siddique  
(2003) 

55,3 25,70 5,3 5,6 2,1 1,4 1,9 1,3 0,6 0,4 - 

Xu et al.,  
(2006) 

47,42 30,90 5,38 1,88 1,93 0,78 7,8 1,50 1,36 0,59 - 

Mishra e Karana, 
(2006) 

58,9 27,73 8,83 1,11 0,84 0,24 - 2,09 0,79 0,14 0,17 

Chindaprasirt et 
al. (2007) 

38,7 20,8 15,3 16,6 1,5 2,6 0,1 0,4 2,7 1,2 - 

Criado et al. 
(2007) 

53,09 24,80 8,01 2,44 1,94 0,23 3,59 1,07 3,78 0,73 - 

Kong et al. 
(2007) 

48,8 27,00 10,2 6,2 1,4 0,22 1,7 1,3 0,85 0,37 1,2 

Yazici e Arel, 
(2012) 

45,98 23,55 4,91 18,67 1,54 1,47 2,13 - 1,80 0,24 - 

Belani e Pitroda, 
(2013) 

62,22 7,63 0,13 5,30 6,09 3,00 9,98 - 1,80 0,24 - 

Salunkhe e 
Mandal, (2014) 

71,05 32,08 5,908 0,626 0,82 0,04 - 1,78 0,96 0,136 0,349 

CV usadas 
neste estudo 

57,84 20,86 7,39 3,56 1,02 0,57 - - 1,70 1,04 - 
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 Betão 

No âmbito deste trabalho, foram produzidas três composições de betão: B1, B2 e B3, cujas 

percentagens em volume (no caso dos agregados) e em massa (no caso dos ligantes) se encontram 

representadas na Tabela 4.6. As composições com 0% e 60% de CV têm 350 kg/m3 e 140 kg/m3 de 

cimento, respetivamente, sendo que todas as misturas têm 350 kg/m3 de ligante. 

O betão B1 é utilizado como referência e apresenta uma composição corrente: é composto por 100% 

de cimento, 100% de agregados finos naturais (AFN), e 100% de agregados grossos naturais (AGN), 

sem adições ou adjuvantes. A composição do betão de referência (B1) é idêntica à composição dos 

AR de betão referidos, pelo que, para efeitos de campanha experimental e análise de resultados, se 

considera que a composição é a mesma. Para a obtenção do betão B2, substituiu-se 60% do cimento 

do betão B1 por CV. Já o betão B3 resultou da substituição total dos AN (finos e grossos) por AR de 

betão, a partir do betão B2. 

As composições dos betões por m3 foram determinadas de acordo com o método de Faury, no âmbito 

de uma tese de Doutoramento ainda em curso. As características referentes à resistência à 

compressão aos 28 dias, em provetes cúbicos com 15 cm de aresta, e à absorção de água por imersão 

e capilaridade, encontram-se na Tabela 4.7. 

Tabela 4.6 - Proporções das diferentes composições de betão produzidas (resultados obtidos no âmbito da tese 
de Doutoramento do aluno Rawaz Saleem) 

Composições 
CV  
(%) 

AFR 
(%) 

AGR  
(%) 

Cimento (%) 
AFN  
(%) 

AGN 
(%) 

B1 0 0 0 100 100 100 
B2 60 0 0 40 100 100 
B3 60 100 100 40 0 0 

CV - cinzas volantes; AFR - agregados finos reciclados de betão; AGR - agregados grossos reciclados de betão; 
AFN - agregados finos naturais; AGN -  agregados grossos naturais 

Tabela 4.7 - Características do betão no estado endurecido (resultados obtidos no âmbito da tese de 
Doutoramento do aluno Rawaz Saleem) 

Betão 

Resistência à 
compressão aos 28 dias, 

em cubos (Mpa)  
(IPQ, 2011) 

Absorção de água por imersão 
(%) (LNEC, 1993) 

Absorção de água por 
capilaridade, 24h (x10-3 g/mm2)  

(LNEC, 1993) 

B1 55,75 13,0 9,7 
B2 23,96 11,0 7,0 
B3 21 16,9 13,2 

 

A obtenção dos provetes de betão B1, B2 e B3 envolveu as seguintes etapas (Figura 4.2): 

1. Pesagem de todos os constituintes de cada composição (B1, B2, B3); 

2. Preparação dos moldes (lavagem, sem posterior aplicação de óleo descofrante) (Figura 4.2a). A 

opção de não colocar óleo descofrante nos moldes está relacionada com a não introdução de outra 

matéria-prima que poderia conduzir a resultados de ecotoxicidade não representativos da realidade; 

3. Humidificação da betoneira; 

4. Colocação de agregados e 2/3 da quantidade de água na betoneira de eixo inclinado, e mistura 

durante 6 minutos; 

5. Adição à mistura do cimento e da quantidade de água restante (1/3) e homogeneização da mistura 

durante 4 minutos; 
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Figura 4.2 - Várias etapas inerentes à produção dos provetes de betão: (a) preparação dos moldes; (b) ensaio 
de abaixamento do cone de Abrams; (c) enchimento dos moldes; (d) vibração dos moldes; (e) nivelamento da 

superfície; (f) provetes de betão após 28 dias de cura na câmara seca. 

6. Ensaio de abaixamento do cone de Abrams, com o intuito de validar ou rejeitar as amassaduras, 

através da verificação do intervalo de abaixamento estabelecido na NP EN 206-1 (IPQ, 2007) 

(Figura 4.2b); 

7. Enchimento dos moldes (Figura 4.2c); 

8. Vibração do betão com recurso a um vibrador de agulha, com o objetivo de garantir a sua 

compactação através da expulsão do ar do seu interior (Figura 4.2d); 

9. Alisamento da superfície de betão (Figura 4.2e); 

10. Desmoldagem dos provetes de betão ao fim de 24 ± 4 horas; 

11. Colocação dos provetes de betão em câmara seca com uma temperatura aproximada de 20 ± 2 ºC 

e humidade relativa de 50 ± 5%, durante 28 dias (Figura 4.2f). Opta-se pela colocação dos provetes 

em câmara seca para que, durante o processo de cura, não ocorra a lixiviação de componentes 

presentes no betão, sendo assim possível simular um cenário mais conservativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Métodos de ensaio 

Os ensaios realizados no âmbito desta dissertação de mestrado, o local onde foram realizados e a 

metodologia seguida são resumidos na Tabela 4.8. 

4.3.1. Ensaio de lixiviação 

O ensaio de lixiviação pretende simular o comportamento dos materiais quando entram em contacto 

com um agente lixiviante, em determinadas condições, o que possibilita prever o comportamento do 

resíduo caso seja depositado ou esteja em contacto com o ecossistema, considerando-se que este 

processo poderá ocorrer de forma similar no meio ambiente. Entenda-se, para efeitos do presente 

estudo, que os termos “amostra” ou “amostra de eluato” se referem aos eluatos obtidos a partir do 

ensaio de lixiviação. 

a b 

c d 

e 

f 
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Figura 4.3 - (a) equipamento de agitação, com movimento orbital; (b) amostra obtida segundo a EN 
12457-4 (CEN, 2002) 

Tabela 4.8 - Resumo dos ensaios realizados no âmbito da dissertação de mestrado, local de realização e 
respetiva metodologia de ensaio 

Ensaios Local Metodologia 

Lixiviação Produção de eluatos 

Laboratório de 
Análises do IST 

EN 12457-4 (CEN, 2002) 

Caracterização 
química 

(CQ) 

As, Hg, Sb, Se Método interno LAIST 

Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Zn ISO 11885:2007 

Cloreto, fluoreto, sulfato SMEWW 4110 B 

Sólidos dissolvidos totais (SDT) SMEWW 2540 - C 

Carbono orgânico dissolvido (COD) SMEWW 5310 C 

pH SMEWW 4500 H+ B 

Condutividade NP EN 27888 (IPQ, 1996) 

Caracterização 
ecotoxicológica 

(CE) 

Inibição da luminescência da bactéria 
Vibrio fischeri 

15 a 30 minutos de exposição 
em ensaio estático (ISO 11348-

3:2007) 

Inibição da mobilidade do 
microcrustáceo Daphnia magna 

24 e 48 horas de exposição em 
ensaio estático 

(ISO 6341:2012) 

Inibição do crescimento da levedura 
Saccharomyces cerevisiae 

Instituto de 
Bioengenharia e 

Biociências 
(iBB) do IST 

16 horas de exposição 
(Papaefthimiou et al., 2004, 

Pereira et al., 2009, Gil et al., 
2015) 

Massa 
volúmica e  

absorção de 
água de 

agregados 

ρa - massa volúmica do material 
impermeável 

Laboratório de 
Construção  

do DECivil do 
IST 

NP EN 1097-6 (IPQ, 2003) 

ρrd - massa volúmica das partículas 
secas 

ρsss - massa volúmica dos agregados 
saturados com a superfície seca 

WA24 - absorção de água após 
imersão em água durante 24 horas 

As amostras de eluato foram obtidas de acordo com os requisitos estabelecidos na norma europeia EN 

12457-4 (CEN, 2002). O ensaio consiste na lixiviação de uma porção da matéria-prima sólida com uma 

razão líquido/sólido (L/S) igual a dez, ou seja, um volume de agente lixiviante que corresponde a dez 

vezes a massa do material, durante um período de 24 h a uma temperatura de 20 ± 2 ºC. Utilizou-se 

como agente lixiviante água desionizada, ultrapura, obtida por desionização de água potável, através 

do sistema “Milipore”, com condutividade (medida em µS/cm) praticamente nula. O pH desta água é 

próximo do pH da água da chuva (entre 5,0 e 7,0). É importante notar que a aplicação do ensaio de 

lixiviação segundo a EN 12457-4 (CEN, 2002) exige que os materiais sejam fragmentados e peneirados 

de modo a que se obtenha partículas de dimensão inferior a 10 mm. 

A mistura do material sólido obtido com a água desionizada foi colocada num recipiente e submetida à 

agitação mecânica durante um período de 24 ± 1 h, no equipamento representado na Figura 4.3a. 

Posteriormente, a amostra foi submetida a um processo de filtração a vácuo com kitasato, através de 

membranas filtrantes de 0,45 µm de porosidade, e colocada num recipiente esterilizado, como o que 

se representa na Figura 4.3b. 

 

 

 

 

 a b 
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4.3.2. Caracterização química 

Foram analisados os seguintes parâmetros químicos: pH, condutividade elétrica, carbono orgânico 

dissolvido (COD), sólidos dissolvidos totais (SDT), cloreto, fluoreto e sulfato. Em relação aos metais 

dissolvidos no eluato, foram analisados os seguintes elementos: arsénio (As), bário (Ba), cádmio (Cd), 

cobre (Cu), mercúrio (Hg), molibdénio (Mo), níquel (Ni), chumbo (Pb), antimónio (Sb), selénio (Se) e 

zinco (Zn). Os procedimentos experimentais utilizados na determinação dos parâmetros químicos 

constam na Tabela 4.9. 

Tabela 4.9 - Identificação dos métodos / normas utilizados para a determinação dos parâmetros químicos 

M.M.-Método Interno; NP-Norma Portuguesa; EN-Norma Europeia; ISO-International Organization for 
Standardization; SMEWW-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22nd Ed.;  

 Estimativa do risco com base na análise química 

A partir da caracterização química do eluato, é possível classificar os materiais de acordo com o seu 

perigo potencial. Para isso, determinou-se os índices de perigosidade potencial (IPP) que permitem 

ordenar as amostras de eluato dos materiais em função das concentrações dos parâmetros químicos 

analisados. Esta ordenação foi feita com base nos limites máximos definidos na Diretiva n.º 

1999/31/CE. 

Neste trabalho optou-se por definir dois níveis de perigosidade potencial (NPP): “Mínimo nível de 

perigosidade potencial (MinNPP)” e “Máximo nível de perigosidade potencial (MáxNPP)” (adaptado de 

Lapa et al., 2007), uma vez que a maior parte dos resultados obtidos nas análises químicas é inferior 

aos limites de quantificação definidos na Diretiva n.º 1999/31/CE. 

Os níveis máximos de perigosidade potencial (MáxNPP) representam os níveis que seriam registados 

se, para os parâmetros em que as concentrações determinadas foram inferiores aos limites de 

quantificação, essas concentrações atingissem esses limites. Os níveis mínimos de perigosidade 

potencial (MinNPP) representam os níveis mínimos de perigosidade que seriam registados, 

considerando apenas os parâmetros que foram detetados na análise química e que são superiores aos 

limites mínimos de quantificação. Na realidade, os NPP tenderão a ser inferiores aos MáxNPP, e 

compreenderão um valor entre MinNPP e MáxNPP. 

A determinação dos NPP envolve os seguintes passos (adaptado de Lapa et al., 2007): 

1. Ordenar, por ordem decrescente de perigosidade, os parâmetros químicos analisados, em função 

dos limites máximos estabelecidos na Diretiva n.º 1999/31/CE (Tabela 2.7); 

2. Calcular o equivalente de perigosidade potencial (EPP) de cada parâmetro químico através do 

quociente entre o menor limite máximo encontrado no passo anterior (ponto 1.) e o limite máximo 

definido para cada parâmetro na Diretiva n.º 1999/31/CE (Tabela 2.7); 

Parâmetro químico Método / Norma 

As, Hg, Sb, Se M.M. LAIST 
Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Zn ISO 11885:2007 

Cloreto, fluoreto, sulfato SMEWW 4110 B 
Sólidos dissolvidos totais (SDT) SMEWW 2540 - C 

Carbono orgânico dissolvido (COD) SMEWW 5310 C 
pH SMEWW 4500 H+ B 

Condutividade elétrica NP EN 27888 (IPQ, 1996) 
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3. Calcular a perigosidade relativa (PR) de cada parâmetro químico pela multiplicação entre o EPP e 

a sua concentração em cada amostra de eluato, considerando, para a determinação do MinNPP, 

que o valor da concentração é nulo, quando esta não atinge os limites mínimos de deteção; 

4. Calcular o nível de perigosidade potencial (NPP) de cada amostra de eluato, que resulta da soma 

dos valores das PR calculadas para cada parâmetro químico (ponto 3.); 

5. Ordenar as amostras de eluato em função dos valores de NPP, calculados para cada amostra. 

4.3.3. Caracterização ecotoxicológica 

A caracterização ecotoxicológica permite detetar o efeito de componentes químicos que possam estar 

presentes na amostra, traduzindo-se essa informação num efeito provocado num organismo-teste 

utilizado como bioindicador. 

A caracterização ecotoxicológica das amostras foi feita recorrendo a testes de toxicidade aguda com 

os seguintes organismos-teste: bactéria Vibrio fischeri, crustáceo Daphnia magna e levedura 

Saccharomyces cerevisiae. O grau de toxicidade foi determinado a partir da medição dos efeitos 

nocivos provocados pelas várias concentrações da amostra nos organismos-teste, no caso de estas 

apresentarem toxicidade. Foram testadas várias concentrações da amostra de eluato para cada teste 

de toxicidade, conforme se indica na Tabela 4.10. 

Tabela 4.10 - Concentrações da amostra de eluato testadas para cada bioindicador 

 Designação 
Concentração da 
amostra em cada 

solução (%) 

Bactéria 
V. fischeri 

(série 1:2) 

Crustáceo D. 
magna (série 

1:1) 

Levedura 
S.cerevisiae 

(série 1:1) 

Amostra 
não diluída 

C1 100  ✓ ✓ 

Série de 
diluições em água 

desionizada da 
amostra 

C2 75   ✓ 

C3 50 ✓ ✓ ✓ 

C4 25 ✓ ✓ ✓ 

C5 12,5 ✓ ✓ ✓ 

C6 6,25 ✓ ✓ ✓ 

C7 3,125 ✓  ✓ 

 Bactéria Vibrio fischeri 

A bactéria Vibrio fischeri é uma bactéria marinha, bioluminescente que é preservada a -18 ºC sob a 

forma liofilizada e é representativa de microrganismos que se encontram na base de cadeias tróficas 

em ecossistemas aquáticos marinhos. A bioluminescência é um processo bioquímico que resulta na 

emissão de luz pela bactéria e reflete a sua relação com as características do meio onde se encontra. 

A presença de tóxicos em concentrações significativas inibe esta reação, que resulta na redução da 

luminescência, que é quantificada através de um sistema fotomultiplicador e um fotómetro. 

No presente trabalho, os ensaios com a bactéria Vibrio fischeri decorreram de acordo com a 

metodologia preconizada na norma ISO 11348-3 (ISO, 2007), utilizando o sistema ToxTracer®, da 

marca SKALAR (Figura 4.4a e Figura 4.4b). Este sistema permite a determinação da toxicidade de uma 

determinada amostra em contacto com uma população de células da bactéria luminescente. O grau de 

toxicidade da amostra é determinado pela diferença entre a quantidade de luz emitida pelas bactérias 

quando em contacto com a amostra ou com uma solução controlo não-tóxica, que se reflete na inibição 

metabólica dos organismos. Com base na magnitude dessa diferença, é calculado um valor para o 
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parâmetro EC50 que representa a concentração da amostra que reduz em 50% a emissão de luz emitida 

pela população de células expostas às amostras-teste relativamente à da população de células controlo 

(exposta à solução não-tóxica), durante um período que varia entre 15 e 30 minutos. Na eventualidade 

de não ocorrer um decréscimo na luminescência, tal significa que a amostra não provoca um efeito 

tóxico no organismo-teste. 

O procedimento experimental seguido nos testes de toxicidade com a bactéria Vibrio fischeri foi o 

seguinte: 

1. Descongelou-se as bactérias liofilizadas de Vibrio fischeri, 15 minutos antes de realizar o teste; 

2. Preparou-se a amostra através do ajustamento osmótico (adicionou-se 100 µL de concentrado de 

sal (22% NaCl) a 1 mL de amostra), uma vez que as bactérias V. fischeri são halofílicas; 

3. Preparou-se uma série de 5 diluições da amostra em água destilada (C3, C4, C5, C6 e C7) (Figura 

4.4c), que correspondem às concentrações da amostra em cada solução diluída definidas na Tabela 

4.10; 

4. Adicionou-se às soluções diluídas da amostra cloreto de sódio a 2%; 

5. Adicionou-se as soluções diluídas da amostra e uma solução controlo não-tóxica às bactérias; 

6. Após 30 minutos de incubação a temperatura controlada (15 ± 1 ºC), mediu-se a produção de luz 

no luminómetro ToxTracer® e registou-se a emissão de luz; 

7. Determinou-se o valor de EC50. 

É importante referir que foram testadas duas réplicas de cada concentração da amostra (Figura 4.4c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 Crustáceo Daphnia magna 

O microcrustáceo Daphnia magna é um organismo dulciaquícola que representa o 2º nível trófico da 

cadeia alimentar de muitos ecossistemas aquáticos e se caracteriza por possuir mobilidade própria, 

que pode ser inibida ou reduzida na presença de substâncias tóxicas (Barbosa, 2005). Esta inibição é 

avaliada através da exposição dos organismos a diferentes concentrações de uma determinada 

Figura 4.4 - (a) luminómetro ToxTracer; (b) bloco de arrefecimento; (c) representação das 5 diluições efetuadas e 
da solução de controlo 

a 

b 

c 

Série de  

diluições 

Solução de controlo 

não-tóxica 
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substância, e permite determinar a concentração dessa substância que provoca a morte ou a 

imobilidade de pelo menos 50% dos organismos expostos (EC50), durante um período de 24 a 48 h. 

Os ensaios com o microcrustáceo Daphnia magna decorreram de acordo com os pressupostos 

estabelecidos na norma ISO 6341:2012, com recurso ao Daphtoxkit F™ magna (Figura 4.5a), 

comercializado pela empresa MicroBioTests Inc. Este kit inclui as “ephippias” (ovos a partir dos quais 

eclodem os organismos, após um determinado período de incubação - Figura 4.5b). 

O teste de toxicidade que emprega este organismo desenvolve-se na placa que se ilustra na Figura 

4.6, e que é constituída por uma matriz com 30 poços, divididos em 6 linhas e 5 colunas. Na primeira 

linha (X), é colocada uma solução controlo não-tóxica, constituída apenas por água desionizada; na 

linha seguinte, coloca-se a amostra (concentração de 100% (C1)); nas linhas seguintes, é colocada 

uma série de diluições em água desionizada da amostra inicial (concentrações de eluato: 50% (C3), 

25% (C4), 12,5% (C5) e 6,25% (C6)). A primeira coluna designa-se por PL (poços de lavagem) e 

corresponde aos poços onde são colocados os organismos-teste após terem sido incubados e que 

posteriormente são colocados nos poços das colunas A, B, C e D; o objetivo é reduzir a probabilidade 

de contaminação do recipiente no qual se vai desenrolar a incubação. 

O procedimento experimental seguido para a determinação da ecotoxicidade com o organismo-teste 

Daphnia magna foi o seguinte: 

1. Colocou-se as “ephippias” a eclodir 72 h antes de efetuar o teste de ecotoxicidade, a uma 

temperatura de 20 ± 2 ºC e em condições de luz permanente; 

2. Após 72 h, colocou-se os microcrustáceos numa suspensão de microalgas desidratadas incluídas 

no kit, durante 2 h (Figura 4.5c); 

3. Transferiu-se 20 microcrustáceos para cada poço de lavagem (PL); 

4. A partir dos PL, transferiu-se 5 microcrustáceos para cada poço de cada linha; 

5. Colocou-se a placa com múltiplos poços numa incubadora a 20 ± 2 ºC; 

6. Após 24 e 48 h de incubação, registou-se o número total de organismos mortos ou imobilizados 

para cada concentração, calculou-se a média, e determinou-se o valor de EC50. 

É importante referir que foram testadas quatro repetições para cada concentração da amostra (Figura 

4.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 - (a) Daphtoxkit F™ magna; (b) Ephippias Daphnia magna; (c) estado de 

pós-eclosão das “ephippias” em solução de algas desidratadas 

a 

b 

c 
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Figura 4.6 - Placa de teste onde se desenvolve o teste de toxicidade 

 

 

 

 

 

 

  

 Levedura Saccharomyces cerevisiae 

A levedura Saccharomyces cerevisiae é um organismo eucariota, unicelular, com um tempo de 

multiplicação muito curto (entre 1,5 e 2,5 horas, dependendo das condições ambientais em que é 

cultivada), de fácil manutenção em laboratório e com um custo muito reduzido. Estas células de 

levedura têm vários processos celulares e fisiológicos comuns a outros organismos eucariotas 

microbianos (por exemplo, diversos fungos, protozoários, entre outros) ou animais, o que significa que 

resultados toxicológicos neste organismo podem ter uma grande relevância em organismos de 

ecossistemas terrestres e aquáticos (Gil et al., 2015). Os processos celulares básicos destes 

organismos são idênticos aos processos biológicos de eucariotas superiores, o que significa que os 

resultados toxicológicos obtidos com base no modelo eucariótico podem ter relevância para eucariotas 

superiores de ecossistemas terrestres e aquáticos (Gil et al., 2015). 

Para o estudo da ecotoxicidade das amostras dos eluatos, utilizou-se a estirpe laboratorial da levedura 

Saccharomyces cerevisiae BY4741. Mediu-se a diminuição da capacidade proliferativa de células 

viáveis da levedura (ou inibição do crescimento celular) causada numa suspensão padronizada de 

células de levedura, em resultado da exposição destas na presença da amostra de eluato e/ou 

respetivas soluções diluídas. O grau de toxicidade da amostra e das soluções diluídas é expresso em 

% de inibição do crescimento relativamente a uma solução-controlo não-tóxica. O valor EC50 a ser 

estimado representa a concentração de eluato que inibe o crescimento da cultura de levedura em 50%. 

No presente trabalho, a avaliação toxicológica dos eluatos com células de levedura baseou-se no teste 

em formato de microplaca previamente desenvolvido no grupo de investigação em Ciências Biológicas 

do iBB (Papaefthimiou et al. 2004, Pereira et al. 2009, Gil et al. 2015), com adaptações. 

O procedimento experimental para a determinação da ecotoxicidade com a levedura Saccharomyces 

cerevisiae foi o seguinte: 

1. Células da estirpe S. cerevisiae BY4741 armazenadas a -80 ºC num ultra-congelador foram 

ressuscitadas por incubação em meio de crescimento YPD (composição: 10 g/L Bacto-peptona, 5 

g/L extrato de levedura, 20 g/L glucose; pH 6.5) solidificado (com 20 g/L agar-agar); 

2. Para obter a cultura padronizada de células viáveis de levedura a usar no teste de toxicidade, foram 

realizados os seguintes passos: (i) inoculação de 20 ml de meio líquido YPD com uma colónia obtida 

como descrito acima e incubação num agitador orbital (200 rpm) a 30 ºC, durante a noite (Figura 
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Figura 4.7 - (a) preparação da cultura padronizada de células viáveis de levedura a usar no teste de 
toxicidade (incubação a 30 ºC em meio de cultura com YPD, num agitador orbital); (b) microplaca de 96 

poços usada no teste de toxicidade. 

 

4.7a); (ii) inoculação de meio líquido YPD fresco com a suspensão de células obtida em (i) de modo 

a obter uma cultura com densidade celular inicial (densidade ótica medida num espectrofotómetro 

com comprimento de onda 640 nm, DO640) aproximadamente igual a 0,05; (iii) incubação da cultura 

num agitador orbital (200 rpm) a 30 ºC até DO640 = 0,550,05 correspondente a uma cultura 

padronizada de células viáveis da levedura na fase exponencial do crescimento; 

3. Volumes adequados da cultura padronizada de levedura foram centrifugados (10000 rpm, 4 ºC, 5 

min) e os sedimentos de células ressuspendidos em 4 ml de amostra de eluato (concentração de 

eluato: 100% (C1)) ou desta amostra diluída em água desionizada (concentrações de eluato: 75% 

(C2), 50% (C3), 25% (C4), 12,5% (C5), 6,25% (C6) e 3,125% (C7)); 

4. As suspensões de células obtidas foram imediatamente misturadas com YPD25x (25x concentrado) 

na proporção 144:6, de modo a obter DO640 = 0,05  0,01 em meio YPD1x; 150 µL de cada mistura 

(em triplicado) foram colocados em cada poço de uma microplaca esterilizada de poliestireno com 

96 poços (Figura 4.7b). Poços contendo misturas idênticas mas preparadas com água desionizada 

em vez de amostra-teste (solução controlo não-tóxica) ou com solução aquosa de dimetilsulfóxido 

a 6% v/v (solução controlo tóxica; inibição do crescimento esperada ~ 60%) foram também incluídos 

em cada microplaca, assim como poços contendo as amostras e as respetivas soluções diluídas 

misturadas com YPD25x (na proporção indicada acima) mas sem células de levedura para servirem 

como branco (controlo) na leitura da DO640 (ponto 6.); 

5. A microplaca foi selada com “breathseal”, tapada com uma tampa de poliestireno e incubada a 30 

ºC durante 16 h e com agitação constante; 

6. Monitorizou-se o crescimento da população de células de levedura atingida após 16 h de incubação, 

por medição da DO640 em cada poço, com recurso a um leitor de microplacas SpectrostarNano (BMG 

Labtech); 

7. A percentagem de inibição do crescimento da levedura causada por cada amostra / solução diluída 

foi determinada com base na equação (4.1): 

𝐷𝑂0−𝐷𝑂𝑋

𝐷𝑂0 ×10      (4.1) 

onde 𝐷𝑂𝑋 e 𝐷𝑂0 representam os valores de DO640 atingidos na presença de cada amostra/solução 

diluída e da solução controlo não-tóxica, respetivamente; 

8. O grau de toxicidade de cada eluato foi determinado com base na estimação do valor EC50 que 

corresponde à concentração de amostra que inibe o crescimento da levedura em 50%. 
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 Análise ecotoxicológica 

O sistema TCS (Toxicity Classification System) surgiu com o intuito de agregar os resultados obtidos 

em vários testes ecotoxicológicos que empregam diferentes bioindicadores, e transformá-los num único 

valor global que permita determinar e ordenar as amostras em função do seu nível de ecotoxicidade 

(Persoone et al., 2003), à semelhança do feito para a análise química. 

A aplicação do sistema TCS aos resultados obtidos com os testes ecotoxicológicos envolveu os 

seguintes passos: 

1. Os resultados obtidos para cada ensaio são transformados em unidades de toxicidade (TU), de 

acordo com a equação (4.2): 

𝑇𝑈 =
100

𝐸𝐶50
      (4.2) 

2. Cada valor de TU, obtido para cada ensaio biológico, é classificado numa das cinco classes de 

ecotoxicidade definidas por Persoone et al. (2003) no sistema TCS ( Tabela 4.11); 

3. A cada TU deve ser atribuída uma pontuação (peso - W), de acordo com a informação que consta 

na  Tabela 4.11; 

4. O nível de ecotoxicidade (𝑁𝐸) deve ser determinado de acordo com a equação (4.3): 

𝑁𝐸 =
∑ 𝑊𝑛

𝑚=1

𝑛
      (4.3) 

onde W representa as pontuações (W) obtidas, para cada amostra, nos 𝑛 testes ecotoxicológicos 

realizados. Quanto maior for o valor obtido a partir desta expressão, maior será o nível 

ecotoxicológico (NE) da amostra para a qual esse valor foi determinado; 

5. O nível de variabilidade das respostas biológicas (𝑁𝐸′), deve ser determinado através da equação 

(4.4): 

𝑁𝐸′ =
𝑁𝐸

𝑀á𝑥 𝑊
×100     (4.4) 

onde 𝑀á𝑥 𝑊 representa o maior valor de W obtido para cada amostra. Quanto mais próximo de 

100% se encontrar o valor de 𝑁𝐸′, menor será a variabilidade dos resultados obtidos nos testes de 

toxicidade, para uma dada amostra. 

É importante salientar que, analogamente à simplificação que foi feita no estudo de Lapa et al. (2004), 

nos casos em que os valores de EC50 foram superiores a 95%, considerou-se que estes limites de 

deteção eram equivalentes ao valor de 100% e, por isso, considerou-se, nesses casos, TU ≤ 1,0. 

 Tabela 4.11 - Classes de ecotoxicidade definidas no sistema TCS (Persoone et al., 2003) 

TU W Classe Toxicidade Símbolo 

≤ 0,4 0 I Sem toxicidade aguda ☺ 
0,4 < TU ≤ 1,0 1 II Baixa toxicidade aguda  
1,0 < TU ≤ 10 2 III Toxicidade aguda  

10 < TU < 100 3 IV Toxicidade aguda elevada  

TU ≥ 100 4 V Toxicidade aguda muito elevada  

TU - Unidades de toxicidade (Toxicity Units) 
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4.3.4. Ensaio de massa volúmica e absorção de água (aplicado a agregados) 

O ensaio de absorção de água permite determinar a quantidade de água que os agregados podem 

reter e, dessa forma, compreender a estrutura interna do material. A determinação deste valor é 

particularmente relevante para os AR e irrelevante no caso dos AN. 

Este ensaio permite determinar vários tipos de massa volúmica: (i) massa volúmica dos agregados 

saturados com a superfície seca (ρsss), que resulta do quociente entre a sua massa e o volume absoluto 

do material mais o de todos os seus poros (volume exterior das partículas); (ii) massa volúmica das 

partículas secas (ρrd), que é a relação entre a massa do material seco e a soma dos seus volumes 

exteriores; (iii) massa volúmica do material impermeável (ρa), que corresponde à relação entre a massa 

do material seco e o volume absoluto do material mais o dos poros deste nos quais a água não penetrou 

ao fim do tempo de imersão (Coutinho, 1988). Geralmente os AR apresentam uma massa volúmica 

inferior à dos AN, devido à pasta de cimento aderida aos AR. 

Relativamente à absorção de água, esta é uma das propriedades mais relevantes que distinguem os 

AR dos AN, já que os AN têm uma porosidade muito baixa e, consequentemente, menor capacidade 

de absorção de água. 

O ensaio foi realizado de acordo com os procedimentos que constam na norma NP EN 1097-6 (IPQ, 

2003). Os procedimentos de ensaio definidos variam de acordo com a dimensão das partículas dos 

agregados: 

a) Para partículas de agregado com dimensão entre 0,063 e 4 milímetros (agregados finos): 

1. Selecionar as partículas com dimensão entre 0,063 e 4 milímetros, com recurso à peneiração; 

2. Imergir 1 kg de agregado num picnómetro com água a 22 ± 3 ºC e eliminar o ar ocluído através de 

agitação e rotação do picnómetro em posição inclinada (Figura 4.8a); 

3. Manter a temperatura do picnómetro constante durante 24 ± 0,5 horas (Figura 4.8b); 

4. Eliminar de novo o ar ocluído, encher o picnómetro com água, para não permitir a entrada de ar, 

pesar e registar a massa como M2, e medir a temperatura da água nesse instante; 

5. Decantar, cuidadosamente, toda a água que cobre o agregado e se encontra no interior do 

picnómetro, e colocar a restante, juntamente com o agregado, sobre um tabuleiro; 

6. Expor o tabuleiro a uma corrente de ar que permita a evaporação da humidade superficial do 

agregado e ir remexendo o agregado em intervalos frequentes de forma a que este processo ocorra 

de forma uniforme; 

7. Colocar o molde troncocónico metálico como se indica na Figura 4.8c, encher o molde com o 

agregado e apiloar a superfície com 25 pancadas, através da abertura superior do molde; 

8. Retirar o molde e observar se a forma troncocónica se mantém (Figura 4.8d) e, nesse caso, 

continuar o processo de secagem até que o agregado se deforme quando o molde é retirado (Figura 

4.8e e Figura 4.8f); 

9. Pesar o agregado saturado com superfície seca e registar a sua massa como M1; 

10. Encher o picnómetro apenas com água, pesar e registar a sua massa como M3, e medir a 

temperatura da água nesse instante (não deve ultrapassar em 2 ºC a temperatura registada em 4.); 

11. Colocar o tabuleiro com o agregado saturado com superfície seca na estufa ventilada a 110 ± 5 ºC, 

até o agregado adquirir massa constante (aproximadamente 24 horas) (Figura 4.8g); 

12. Pesar o provete seco em estufa e registar a sua massa como M4. 
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b) Para partículas de agregado com dimensão entre 4 e 31,5 milímetros (agregados grossos): 

1. Selecionar as partículas com dimensão entre 4 e 31,5 milímetros; 

2. Imergir 1 kg de agregado num picnómetro com água a 22 ± 3 ºC e eliminar o ar ocluído através de 

agitação e rotação do picnómetro em posição inclinada (Figura 4.9a);  

3. Manter a temperatura do picnómetro constante durante 24 ± 0,5 horas (Figura 4.9b); 

4. Eliminar de novo o ar ocluído, encher o picnómetro com água, para não permitira entrada de ar, 

pesar e registar a massa como M2, e medir a temperatura da água nesse instante; 

5. Decantar, cuidadosamente, toda a água que cobre o agregado e se encontra no interior do 

picnómetro; 

6. Secar a superfície das partículas do agregado com um pano absorvente, até não se verificar 

películas visíveis de água, mas o agregado apresentar um aspeto húmido (Figura 4.9c); 

7. Pesar o agregado saturado com superfície seca e registar a sua massa como M1; 

8. Encher o picnómetro apenas com água, pesar e registar a sua massa como M3, e medir a 

temperatura da água nesse instante (não deve ultrapassar em 2 ºC a temperatura registada em 4.); 

9. Colocar o agregado saturado com a superfície seca na estufa ventilada a 110 ± 5 ºC, até o agregado 

adquirir massa constante (aproximadamente 24 horas) (Figura 4.9d); 

10. Pesar o provete seco em estufa e registar a sua massa como M4. 

c) Determinação da absorção de água (WA24), segundo a equação (4.5): 

𝑊𝐴24 =  
100 𝑥 (𝑀1−𝑀4)

𝑀4
      (4.5) 

d) Determinação da massa volúmica do material impermeável (ρa), em kg/m3, sendo ρw a massa 

volúmica da água (kg/m3), segundo a equação (4.6): 

𝜌𝑎 =  
𝑀4

[𝑀4−(𝑀2−𝑀3)]/𝜌𝑤
      (4.6) 

e) Determinação da massa volúmica das partículas secas (ρrd), em kg/m3, de acordo com a equação 

(4.7): 

𝜌𝑟𝑑 =  
𝑀4

[𝑀1−(𝑀2−𝑀3)]/𝜌𝑤
      (4.7) 

f) Determinação da massa volúmica dos agregados saturados com a superfície seca (ρsss), em kg/m3, 

segundo a equação (4.8): 

𝜌𝑠𝑠𝑑 =  
𝑀1

[𝑀1−(𝑀2−𝑀3)]/𝜌𝑤
      (4.8) 
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Figura 4.8 - (a) imersão do agregado em água e eliminação do ar ocluído; (b) aparência do picnómetro após 24 
h; (c) teste ao agregado, através do molde troncocónico; (d) agregado com forma troncocónica; (e) agregado 

deformado após retirar o molde; (f) pormenor do agregado após retirar o molde; (g) aspeto do agregado após 24 
h em estufa  
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4.4. Síntese do capítulo 

Nos casos em que exista a necessidade de classificar os materiais recorrendo a ensaios de lixiviação, 

análises químicas e testes de toxicidade, deve ser feita uma primeira estimativa do risco ambiental com 

base na análise química e uma análise ecotoxicológica que permita classificar os materiais segundo o 

sistema TCS, com o objetivo de validar os resultados obtidos nas caracterizações química e 

ecotoxicológica. Esta análise de risco ambiental permitirá validar os resultados obtidos e, deste modo, 

classificar os materiais segundo o método mais condicionante (Figura 4.10). Para além disso, esta 

análise poderá ser um fator determinante na escolha das matérias-primas para a formulação de um 

novo material de construção. No capítulo 5, apresenta-se e analisa-se os resultados obtidos com a 

aplicação da metodologia definida no capítulo 3 aos materiais apresentados neste capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 - (a) imersão do agregado em água e eliminação do ar ocluído; (b) aparência do picnómetro após 24 
h; (c) secagem da superfície das partículas com um pano absorvente; (d) aparência do agregado após 24 h em 

estufa 

a b c d 

Figura 4.10 - Análise de risco ambiental dos materiais 
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5. Resultados e discussão 

5.1. Considerações gerais 

No presente capítulo, é aplicada e validada a metodologia global de avaliação do potencial de 

ecotoxicidade proposta, aos materiais apresentados no capítulo 4, pela comparação dos resultados 

obtidos com: trabalhos de investigação de outros autores; resultados da estimativa de risco ambiental 

com base na análise química e resultados segundo o sistema TCS. 

Em primeiro lugar, é feita a classificação das matérias-primas já caracterizadas (agregados naturais 

(AN), cimento, agregados reciclados de betão (AR) e cinzas volantes (CV)) e, posteriormente, são 

classificados os materiais de construção também já caracterizados (betão de referência (B1), betão 

com incorporação de 60% de CV e 100% de AN (B2), e betão com incorporação de 60% de CV e 100% 

de AR (B3)). Essa classificação é feita quanto ao potencial de ecotoxicidade e, nos casos em que existe 

a necessidade de realizar ensaios de lixiviação, análises químicas e testes de toxicidade, para 

classificar os materiais, estes também são classificados quanto à deposição em aterro. 

Relativamente à caracterização química, os resultados obtidos são apresentados e analisa-se os 

parâmetros metálicos e não metálicos dos eluatos; esses resultados são comparados com os valores 

limite de lixiviação definidos na Diretiva n.º 1999/31/CE e no documento da proposta francesa CEMWE 

(ADEME, 1998). Os materiais são classificados quanto à deposição em aterro e, no caso de 

ultrapassarem os valores limite definidos no documento francês, são classificados quanto ao potencial 

de ecotoxicidade. Finalmente são calculados os índices de perigosidade potencial e os materiais são 

ordenados em função do seu nível de perigosidade potencial. 

Quanto à caracterização ecotoxicológica, os resultados obtidos são apresentados e comparados com 

os valores limite definidos no documento da proposta francesa CEMWE (ADEME, 1998) (à exceção 

dos resultados obtidos com a levedura Saccharomyces cerevisiae), e os materiais são classificados 

quanto ao potencial de ecotoxicidade. Por último, os materiais são ordenados em função do seu nível 

de ecotoxicidade e classificados segundo o sistema TCS. 

Para além disso, é importante salientar que os materiais de construção são caracterizados quanto à 

massa volúmica e à capacidade de absorção de água. 

Por fim, discute-se globalmente os resultados obtidos e sugere-se critérios de seleção na escolha das 

matérias-primas para a produção de novos materiais de construção, com o objetivo de chegar a 

conclusões acerca da relação que poderá existir entre os níveis de perigosidade potencial e de 

ecotoxicidade, em relação aos materiais de construção e às matérias-primas nestes incorporadas. 

Sempre que possível, os resultados são comparados com os já obtidos por outros autores. 
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5.2. Matérias-primas 

5.2.1. Agregados naturais, finos e grossos 

Como referido, os AN são considerados matérias-primas virgens, o que significa que apenas foram 

submetidos a alterações físicas (processamento mecânico e eventual lavagem). A aplicação da 

metodologia MPV (Figura 3.2) permite concluir que todas as matérias-primas virgens são não 

ecotóxicas, o que implica que os AN, finos e grossos, são matérias-primas não ecotóxicas. 

A consistência deste resultado pode ser apoiada pelo estudo realizado por Barbudo et al. (2012), que 

revela que a concentração de metais pesados resultantes do processo de lixiviação, segundo a EN 

12457-3 (CEN, 2002), de dois agregados pétreos (de origem calcária) 100% naturais (AN1 e AN2) é 

extremamente reduzida. Os resultados desse estudo e a comparação com os valores limite 

estabelecidos na Diretiva n.º 1999/31/CE e no documento CEMWE são apresentados na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 - Concentração de metais no eluato de agregados 100% naturais (AN1 e AN2) 

 
Concentração (mg/kg) dos parâmetros metálicos no eluato 

(Barbudo et al., 2012) 
Classificação 

 As Ba Cr Cu Mo Ni Sb Se Zn 
Diretiva n.º 
1999/31/CE 

CEMWE 
(ADEME, 1998) 

AN1 0,035 1,411 0 0,012 0,022 0,004 0,007 0,003 0,058 Inerte n.p. 

AN2 0,006 0,021 0,014 0,001 0,014 0,013 0,002 0 0,003 Inerte n.p. 

n.p. - não é possível classificar segundo o documento CEMWE, por falta de informação. 

A análise da Tabela 5.1 permite constatar que, de facto, as concentrações de metais nas amostras de 

eluato de AN1 e AN2 são muito reduzidas, pelo que, de acordo com os valores limite estabelecidos na 

Diretiva n.º 1999/31/CE, é possível classificá-los como resíduos inertes. A classificação quanto ao 

potencial de ecotoxicidade, de acordo com os limites definidos no documento CEMWE, não é possível, 

uma vez que neste estudo não foram feitos testes de toxicidade às amostras de AN1 e AN2, e a 

concentração dos parâmetros metálicos é muito inferior aos limites definidos nessa proposta. 

5.2.2. Cimento 

Segundo o regulamento REACH, o cimento Portland é considerado uma mistura (Tabela A4.1 - Anexo 

A4, ponto 03.) bem definida de várias substâncias que, à exceção do clínquer que não tem 

obrigatoriedade de registo, se encontram registadas, pelo que se aplica a metodologia MPRS (Figura 

3.4). Dessa aplicação, contata-se que as misturas não estão sujeitas às obrigações de registo do 

Regulamento REACH, pelo que revelam maior preocupação ambiental. A existência de uma Ficha de 

Dados de Segurança (FDS) para o cimento Portland (Secil, 2015) revela que a mistura cumpre os 

critérios de classificação de substâncias perigosas estabelecidos no Regulamento CLP. 

Com efeito, após a análise dessa FDS cuja informação relevante para este trabalho se encontra 

sumarizada na Tabela A4.1 (Anexo A4), é possível constatar que a mistura não se encontra classificada 

como perigosa para o ambiente aquático (ponto 02. Identificação dos perigos), surgindo apenas a 

advertência de que a adição de elevadas quantidades de cimento à água pode causar o aumento do 

seu pH e tornar-se prejudicial para o ecossistema aquático em determinadas circunstâncias. Mais, no 

ponto 14 dessa FDS, é referido que, além deste produto não ser perigoso para o ambiente, os testes 
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de toxicidade realizados com Daphnia magna e Selesnastrum cóli mostraram baixo impacte 

toxicológico (Tabela A4.1 - Anexo A4). Assim, é possível concluir que o cimento Portland utilizado neste 

trabalho é classificado como uma matéria-prima não ecotóxica. 

Este resultado é consistente com os estudos de Hillier et al. (1999), onde se verifica que o cimento 

Portland utilizado nesse estudo apresenta concentrações elevadas de metais pesados como As (19,9 

mg/kg), Cr (72,7 mg/kg), Pb (75,3 mg/kg) e Ni (72,0 mg/kg). No entanto, esses metais não são 

detetados no eluato de cimento Portland, pelo que se comprova que não existe correspondência entre 

a composição química de um determinado material e o eluato que esse material origina. 

Para além disso, o estudo de Gwenzi et al. (2016) determina a concentração de metais pesados 

presentes nos eluatos de cimento Portland (pH=12,5), em condições ácidas (pH 4,0 e 5,0) e em 

condições alcalinas (pH 7,0 e 9,0). Em condições ácidas, para pH=5,0, é lixiviada uma concentração 

de Pb de 1,70 mg/kg e de Zn de 0,2 mg/kg; em condições alcalinas, para pH=7,0, é lixiviada uma 

concentração de Pb de 1,60 mg/kg, e de Zn de 0,3 mg/kg. Para estes parâmetros metálicos, em ambas 

as situações, os valores limite definidos na Diretiva n.º 1999/31/CE para resíduos não perigosos e no 

documento CEMWE não são atingidos (são lixiviadas concentrações de metais pesados muito 

reduzidas), pelo que o cimento Portland também seria classificado como uma matéria-prima não 

ecotóxica. 

5.2.3. Agregados reciclados de betão (AR), finos e grossos 

Os AR pertencem ao grupo de matérias-primas recicladas e subprodutos, pelo que a sua classificação 

quanto à ecotoxicidade potencial deverá ser feita a partir da metodologia MPRS (Figura 3.4). 

Tipicamente, os AR são considerados agregados recuperados no âmbito do REACH e, 

consequentemente, artigos, uma vez que, regularmente, para a sua função (agregados em materiais 

de base cimentícia) é mais importante a forma, a superfície ou o desenho, do que a composição química 

(Regulamento (CE) n.º 1907/2006). Por este motivo, encontram-se isentos de registo no REACH, o que 

implica que seja feita a caracterização química e ecotoxicológica aos seus eluatos, conforme proposto 

na metodologia MPRS. 

No entanto, a origem destes AR não é desconhecida. Têm como constituintes principais as seguintes 

matérias-primas: água, AN e cimento CEM II / A-L 42,5R, que já foram classificadas. Portanto, perante 

este caso particular em que os AR foram obtidos a partir da trituração de betão produzido em fábrica, 

com as características desejadas, com uma composição totalmente conhecida, esta matéria-prima 

pode ser classificada a partir da metodologia MC definida para os materiais de construção. 

Assim, no âmbito desta dissertação, assume-se que a classificação desta matéria-prima pode ser feita 

a partir dos resultados obtidos para os eluatos dos agregados produzidos a partir do betão de referência 

(B1), uma vez que a composição é idêntica, e tanto o cimento CEM II / A-L 42,5R como o cimento CEM 

I 42,5R são regulados pela mesma FDS (Tabela A4.1, Anexo A4).  
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5.2.4. Cinzas volantes 

A classificação das cinzas volantes (CV) quanto à ecotoxicidade pressupõe a aplicação da metodologia 

MPRS proposta anteriormente, uma vez que esta matéria-prima tem origem em subprodutos 

industriais. 

No âmbito do regulamento REACH, as CV são agregados recuperados que resultam em substâncias 

UVCB, e não em artigos, uma vez que: por um lado, para desempenharem a sua função, quando são 

utilizadas em substituição parcial do cimento no fabrico de betão, a composição química adquire maior 

relevância do que a forma, a superfície ou o desenho; por outro, devido à variabilidade inerente à sua 

composição química (Tabela 4.5 / Figura 4.1), suscitam elevada preocupação ambiental. 

Após contactar o fabricante, constatou-se que não existe FDS (ponto 3.2. da metodologia MPRS), 

porque a substância é considerada não perigosa; existe uma Ficha de Informação do Produto (FIP) 

(EDP, 2012), onde constam algumas informações idênticas às da FDS, que se encontram resumidas 

na Tabela A5.1 (Anexo A5). Uma vez que a matéria-prima está registada (N.º de Registo REACH: 01-

2119491179-27-0012) e não existe FDS, significa que a matéria-prima não é considerada ecotóxica 

(Figura 3.4). Mais, nessa FIP, no ponto 12, existe a informação de que a substância não é perigosa e 

não apresenta toxicidade para o ambiente aquático. Porém, apesar de as CV utilizadas neste trabalho 

serem uma matéria-prima considerada não ecotóxica, para o estudo em causa é importante que seja 

feita a classificação desta matéria-prima (Figura 3.6). A classificação da amostra de eluato de CV foi 

feita com base nos métodos de ensaio definidos no subcapítulo 4.3. 

5.2.5. Caracterização química dos eluatos de AR e CV 

Os resultados da análise química às amostras de AR e CV encontram-se resumidos nas Tabelas 5.2 e 

5.3. A análise química incidiu em 19 parâmetros considerados na Diretiva n.º 1999/31/CE para a 

avaliação da deposição dos resíduos em aterro, dos quais 8 também constam no documento da 

proposta francesa CEMWE. Os valores indicados foram obtidos a partir de ensaios de lixiviação de 

acordo com a norma EN12457-4 (CEN, 2002), e representam a massa lixiviável de cada um dos 

parâmetros químicos, por quilograma de massa seca. 

Tabela 5.2 - Resultados dos parâmetros não metálicos obtidos a partir das amostras de AR e CV 
 Parâmetros não metálicos 

Matéria-prima 
pH 

a 22 ºC 
Condutividade elétrica 

µS/cm 
COD 
mg/kg 

SDT 
mg/kg 

Cloreto 
mg/kg 

Fluoreto 
mg/kg 

Sulfato 
mg/kg 

AR (1) 12,5 6950 88 17000 15 < 10 < 30 
CV 11,8 1672 23 6450 < 30 < 10 4400 

(1) Os valores indicados para AR correspondem aos obtidos para a amostra de A1 
 

Tabela 5.3 - Resultados dos parâmetros metálicos obtidos a partir das amostras de AR e CV 

(1) Os valores indicados para AR correspondem aos obtidos para a amostra de A1 

 Parâmetros metálicos (mg/kg) 

Matéria-prima As Ba Cd Cr Cu Hg Mo Ni Pb Sb Se Zn 

AR (1) < 0,4 4,0 < 0,1 < 0,5 < 1,0 < 0,2 < 0,3 < 0,4 < 0,5 < 0,4 < 0,2 < 0,5 

CV < 0,4 4,6 < 0,1 2,5 < 0,5 < 0,2 10 < 0,4 < 0,5 < 0,4 4 < 0,5 
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 Parâmetros não metálicos 

Dos parâmetros não metálicos analisados (pH, condutividade elétrica, COD, SDT, cloreto, fluoreto e 

sulfato), verifica-se que os valores de pH e condutividade elétrica são superiores na amostra de AR, 

comparativamente com a amostra de CV; o pH é de 11,8 no caso da amostra de CV, e de 12,5 no caso 

da amostra de AR, pelo que as amostras em estudo são extremamente alcalinas; a condutividade 

elétrica é de 1672 µS/cm no caso da amostra de CV, e de 6950 µS/cm, no caso da amostra de AR. 

Estes resultados indicam que ambos poderão ter capacidade de alcalinizar as águas naturais onde 

sejam diluídos os eluatos formados (por exemplo, a partir de um aterro), e isso poderá causar danos 

ambientais (Gwenzi e Mupatsi, 2016). 

O valor de pH obtido para a amostra de CV (Tabela 5.2) foi comparado com os resultados de Moreno 

et al. (2005) e de Tsiridis et al. (2006). Constata-se que o valor de pH obtido para a amostra de CV está 

mais próximo do valor médio dos resultados do trabalho de Tsiridis et al. (2006), possivelmente porque 

os eluatos foram produzidos com base na mesma norma europeia (CEN, 2002) (Figura 5.1). Estes 

elevados valores de pH são característicos deste tipo de material e devem-se à presença de óxidos e 

hidróxidos que se formam durante o processo de combustão do carvão (Lapa et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores de condutividade elétrica obtidos para a amostra de CV também foram comparados com os 

resultados de Moreno et al. (2005) e de Tsiridis et al. (2006). Constata-se, de novo, que o valor de 

condutividade elétrica obtido para a amostra de CV está mais próximo do valor médio dos resultados 

do trabalho de Tsiridis et al. (2006), possivelmente porque os eluatos foram produzidos com base na 

mesma norma europeia (CEN, 2002) (Figura 5.2). 

A reduzida concentração de carbono orgânico dissolvido (COD) indica que tanto os AR (88 mg/kg) 

como as CV (23 mg/kg) se encontram praticamente desprovidos de matéria orgânica. A concentração 

de COD na amostra de CV é inferior à de AR, uma vez que as CV resultaram de um processo de 

combustão que provoca a redução dos teores de carbono orgânico que poderiam estar presentes. 

Figura 5.1 - Valor de pH da amostra de CV em estudo, em comparação com os valores de outros autores 
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Figura 5.2 - Valor de condutividade elétrica da amostra de CV em estudo, em comparação com os valores de 
outros autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em ambas as amostras, a concentração de cloretos foi inferior ao limite de deteção (< 30 mg/kg), o que 

indica uma reduzida concentração nos eluatos. 

A concentração de fluoretos analisada nas amostras de AR e CV não permite identificar se a sua 

presença é nula ou bastante reduzida, uma vez que o limite de deteção não foi atingido. Este resultado 

faz sentido, uma vez que estas matérias-primas não apresentam resíduos que contenham flúor na sua 

constituição. 

Relativamente à concentração de sulfatos nas amostras de AR e CV, verifica-se, no primeiro caso, que 

essa concentração é muito reduzida, uma vez que a concentração detetada foi inferior ao limite de 

deteção (< 30 mg/kg); no segundo caso, essa concentração é elevada (4.400 mg/kg). 

  Parâmetros metálicos 

Dos parâmetros metálicos analisados (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se e Zn), quatro 

pertencem à lista de substâncias prioritárias no domínio da política da água (Cd, Hg, Ni e Pb), isto é, à 

Diretiva n.º 2008/105/CE; entre esses, o Cd e o Hg são considerados substâncias perigosas prioritárias. 

Deste conjunto de metais avaliados na amostra de AR, apenas o Ba (4,0 mg/kg) apresentou uma 

concentração superior ao limite de deteção. 

Relativamente ao conjunto de metais que foram avaliados na amostra de CV, os elementos Ba (4,6 

mg/kg), Cr (2,5 mg/kg), Mo (10 mg/kg) e Se (4,0 mg/kg) foram detetados em concentrações superiores 

aos limites de deteção. Comparando os resultados obtidos com o estudo de Moreno et al. (2005), é 

possível constatar que os valores de concentração dos parâmetros metálicos dos eluatos de CV se 

encontram próximos da concentração média (determinada com base numa amostra de 23 CV de 

origens distintas), como é possível observar na Figura 5.3. 
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 Classificação do perigo potencial com base na análise química 

Os resultados obtidos da análise química às amostras de AR e CV foram comparados com os limites 

máximos estabelecidos na Diretiva n.º 1999/31/CE (Tabela 2.7) e no documento CEMWE (Tabela 2.9), 

o que permitiu classificar os resíduos em relação à deposição em aterro e quanto à potencial 

ecotoxicidade, respetivamente. No segundo caso, existiu a necessidade de converter as unidades de 

concentração de mg/kg de matéria seca, para mg/l, o que foi feito com base na razão líquido / sólido 

de 10 l/kg, utilizada no ensaio de lixiviação. 

Relativamente à amostra de AR, a comparação dos resultados obtidos com os documentos referidos 

permitiu verificar que estes AR não podem ser considerados resíduos inertes, uma vez que o valor 

limite de lixiviação de SDT registado (17.000 mg/kg), ultrapassa o valor limite estabelecido (4.000 

mg/kg) (Tabela 2.7); para além disso, também os valores registados para Cd, Hg, Sb e Se sugerem 

que os limites definidos não são ultrapassados (não é possível medir estes parâmetros, pelo facto de 

a concentração não atingir o limite mínimo de deteção). Assim, os AR podem ser considerados resíduos 

não perigosos e, consequentemente, serem depositados em aterros para resíduos não perigosos, uma 

vez que os valores de concentração dos parâmetros não metálicos e metálicos analisados se 

encontram abaixo dos valores limite definidos na Diretiva n.º1999/31/CE, para resíduos não perigosos. 

Estes resultados também se encontram abaixo dos limites definidos na proposta francesa CEMWE, 

pelo que não existe evidência para classificar esta matéria-prima com risco ecológico relevante. 

Figura 5.3 - Comparação dos resultados obtidos neste estudo e no estudo de Moreno et al. (2005) 
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Quanto à amostra de CV, é possível mencionar que estes resíduos não podem ser considerados não 

perigosos, porque a concentração de Se (4 mg/kg) ultrapassa o valor máximo admissível (0,5 mg/kg); 

assim, estes resíduos são classificados como perigosos e podem ser depositados em aterros para 

resíduos perigosos. Os limites definidos no documento CEMWE são cumpridos, o que não permite 

classificar as CV com risco ecológico relevante. 

Apesar de, com base unicamente na análise química dos eluatos, ambas as matérias-primas não 

parecerem implicar um risco ambiental relevante, é importante ordenar estas matérias-primas em 

função dos seus níveis de perigosidade potencial (Figura 4.10). 

 Ordenação dos eluatos em função dos níveis de perigosidade potencial (NPPs) 

Na Tabela 5.4, são apresentados os NPPs para as amostras de eluato de AR e de CV, de acordo com 

os limites máximos definidos para resíduos que possam ser depositados em aterros para resíduos 

perigosos, definidos na Diretiva n.º 1999/31/CE (Tabela 2.7). 

Tabela 5.4 - Determinação dos NPP das amostras de eluato de CV e AR 

Parâmetros 
químicos  

(metálicos) 

Limite máximo 
Diretiva n.º 1999/31/CE 

(perigosos) (mg/kg) 

Equivalente de 
perigosidade potencial 

(EPP) 

Perigosidade relativa 
(PR) 

CV AR 

Hg 2 1,00 0 < 0,2000 0 < 0,2000 

Cd 5 0,40 0 < 0,0400 0 < 0,0400 

Sb 5 0,40 0 < 0,1600 0 < 0,1600 

Se 7 0,29 1,1429 1,1429 0 < 0,0571 

As 25 0,08 0 < 0,0320 0 < 0,0320 

Mo 30 0,07 0,6667 0,6667 0 < 0,0200 

Ni 40 0,05 0 < 0,0200 0 < 0,0200 

Pb 50 0,04 0 < 0,0200 0 < 0,0200 

Cr 70 0,03 0,0714 0,0714 0 < 0,0143 

Cu 100 0,02 0 < 0,0100 0 < 0,0200 

Zn 200 0,01 0 < 0,0050 0 < 0,0050 

Ba 300 0,01 0,0307 0,0307 0,0267 0,0267 

Níveis de perigosidade potencial (mg/kg) 
MinNPP MáxNPP MinNPP MáxNPP 

1,9116 < 2,3986 0,0267 < 0,6151 

 

Da análise da Tabela 5.4 baseada meramente na análise química dos eluatos, resulta que a amostra 

de eluato de CV apresenta NPP muito elevados (MinNPP = 1,9116 e MáxNPP < 2,3986), em 

comparação com os NPP da amostra de eluato de AR (MinNPP = 0,0267 e MáxNPP < 0,6151). Os 

valores elevados de NPP para a amostra de CV devem-se à concentração elevada dos elementos Ba, 

Cr, Mo e Se, presentes no eluato, que surgem na seguinte ordem: Cr < Se < Ba < Mo. 

Na Figura 5.4, são ordenados, por ordem crescente dos NPP, as amostras de eluato das matérias-

primas em estudo: AR e CV. Com base nos resultados obtidos nos estudos de Barbudo et al. (2012) e 

de Hillier et al. (1999), considera-se que as amostras de AN e de cimento Portland apresentam níveis 

de perigo potencial muito próximos de zero. 
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Deste modo, os resultados que constam nas Tabelas 5.2 e 5.3 permitem concluir que, por um lado, os 

AR de betão podem ser depositados em aterros para resíduos não perigosos e, por outro, as CV podem 

ser depositadas em aterros para resíduos perigosos (Tabela 2.7). Para além disso, uma vez que os 

valores medidos nos eluatos de AR e CV não atingem limites definidos no documento da proposta 

francesa CEMWE (Tabela 2.9), é possível constatar que em principio não existe um risco ecológico 

relevante associado a estas matérias-primas; se estas matérias-primas são ou não ecotóxicas, 

somente se pode concluir a partir dos resultados dos testes de toxicidade, que em seguida se 

apresenta. 

5.2.6. Caracterização ecotoxicológica dos eluatos de AR e CV 

Os resultados da caracterização ecotoxicológica às amostras dos eluatos de AR e CV são 

apresentados na Tabela 5.5.  

Tabela 5.5 - Caracterização ecotoxicológica das amostras de eluato de AR e CV 

Matéria-prima pH 
Vibrio fischeri  

EC50 (%) [30 min] 

Daphnia magna Saccharomyces cerevisiae 

EC50 (%) [24 h] EC50 (%) [48 h] EC50 (%) [16 h] 

AR (1) 12,5 > 100 18,8 14,6 19,8 

CV 11,8 49,3 30,8 30,8 > 100 
(1) Os valores indicados para AR correspondem aos obtidos para a amostra de A1 

Estes resultados foram obtidos através do contacto de amostras de eluato de AR e CV com três 

organismos-teste, representativos de diferentes níveis tróficos da cadeia alimentar do ecossistema 

aquático, e representam a percentagem de concentração de amostra de eluato necessária que provoca 

um efeito negativo a pelo menos 50% dos organismos-teste em contacto com esse eluato (EC50) ou 

que reduz a resposta normal de um organismo-teste ou população de organismos-teste em 50%. Os 

valores obtidos foram comparados com os valores limite estabelecidos no documento da proposta 

francesa CEMWE, à exceção dos valores registados para a levedura Saccharomyces cerevisiae, para 

a qual esses limites não são definidos. É importante referir que não foram efetuadas correções ao pH 

Figura 5.4 - Ordenação das amostras de eluato AN, cimento Portland, AR e de CV, em função do nível crescente 

de perigosidade potencial 
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das amostras testadas, uma vez que se pretendia simular condições de exposição ambiental próximas 

das reais. Por conseguinte, os índices de ecotoxicidade obtidos (Tabela 5.5) combinam os contributos 

de possíveis efeitos nocivos associados não só aos componentes químicos presentes nas amostras de 

eluato, mas também ao pH alcalino destas. 

A amostra de eluato de AR não provocou a inibição da luminescência da bactéria Vibrio fischeri (EC50 

[30 min] > 100%). Comparativamente, a toxicidade da mesma amostra para os organismos-teste 

Daphnia magna e Saccharomyces cerevisiae foi consideravelmente elevada (EC50 [48 h] = 14,6%, para 

D. magna e EC50 [16 h] = 19,8%, para S. cerevisiae). Estes resultados sugerem que a bactéria 

bioluminescente não se mostrou sensível ao contacto com a amostra de AR; já o microcrustáceo e a 

levedura apresentaram resultados consistentes e próximos entre si, sugerindo, portanto, idêntica 

sensibilidade à presença da amostra de AR, como é possível observar na Figura 5.5. 

Deste modo, perante os resultados obtidos para a V. fischeri e a D. magna, não existe evidência para 

classificar a amostra de eluato de AR como ecotóxica, segundo os limites definidos no documento da 

proposta francesa CEMWE (Tabela 2.9). 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

Relativamente à amostra de eluato de CV, perante os resultados obtidos (Tabela 5.5), é possível afirmar 

que a bactéria V. fischeri e o microcrustáceo D. magna se mostraram afetados por esta amostra. No 

primeiro caso, obteve-se um valor de toxicidade ligeiramente inferior (EC50 [30 min] =49,3%) ao do 

segundo (EC50 [48 h] = 30,8%). A levedura S. cerevisiae não se mostrou tão sensível ao contacto com 

esta amostra, e o valor de ecotoxicidade foi muito reduzido (EC50 [16 h] > 100%). Neste caso, a bactéria 

e o microcrustáceo apresentaram resultados próximos e consistentes entre si e a levedura não revelou 

tanta sensibilidade a esta amostra, como é possível observar na Figura 5.6. 

Os resultados obtidos no estudo de Tsiridis et al. (2006; 2012) também indicam que o organismo-teste 

mais sensível na avaliação da ecotoxicidade das amostras de eluato de CV é o microcrustáceo Daphnia 

magna; os autores atribuíram esse resultado à menor tolerância do organismo à presença de 

concentrações elevadas de Cr nas amostras (Tsiridis et al., 2012). O estudo de Tsiridis et al. (2012) 

revelou que a presença de Cu, Ni e Zn nas amostras de eluato provocou uma inibição significativa na 

Figura 5.5 - Efeito observado nos organismos-teste, quando em contacto com 
diferentes concentrações da amostra de eluato de AR 

Daphnia magna (24h) 

Daphnia magna (48h) 

Vibrio fischeri 

Saccharomyces cerevisiae 
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bioluminescência de Vibrio fischeri; no presente estudo, as concentrações destes metais são bastante 

reduzidas, daí, possivelmente, o efeito provocado não ter sido tão significativo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Assim, de acordo com estes resultados obtidos para V. fischeri e D. magna, e comparando com os 

valores limite estabelecidos no documento CEMWE (Tabela 2.9), não existe evidência para classificar 

a amostra de eluato de CV como ecotóxica, uma vez que os resultados das caracterizações química e 

ecotoxicológica cumprem os valores limite estabelecidos no documento da proposta francesa CEMWE. 

 Ordenação dos eluatos em função do seu nível de ecotoxicidade 

À semelhança do que foi feito para a caracterização química dos eluatos de AR e CV, também é 

importante compreender a existência de diferentes níveis de ecotoxicidade para cada amostra de eluato 

estudada, pelo que se opta por ordenar as matérias-primas em função do seu nível de ecotoxicidade. 

Recorre-se, para esse efeito, ao sistema TCS já descrito, que permite integrar os três valores de EC50 

para cada amostra num mesmo índice de toxicidade e, a partir daí, classificar a amostra quanto à 

ecotoxicidade potencial (Figura 4.10). 

Os resultados obtidos com a aplicação do sistema TCS às amostras de eluato de AR e CV encontram-

se na Tabela 5.6 e permitem constatar que estas amostras de eluato pertencem à Classe III (Toxicidade 

aguda -  Tabela 4.11) do sistema TCS, exibem o mesmo nível de ecotoxicidade (𝑁𝐸 = 1,67) e 

apresentam o mesmo nível de variabilidade das respostas biológicas (𝑁𝐸′ = 83,3%). O facto de a 

variabilidade dos resultados obtidos ser extremamente próxima de 100% indica que as amostras de 

AR e CV apresentam toxicidade aguda para as três espécies usadas como organismo-teste. 

Globalmente, os resultados obtidos sugerem a possibilidade de existência de algum grau de risco 

ecológico no caso de ocorrer a contaminação de ambientes aquáticos com eluatos deste tipo de 

materiais. 

 

 

Figura 5.6 - Efeito provocado nos organismos-teste, quando em contacto com diferentes 
concentrações da amostra de eluato de CV 

Daphnia magna (24h) 

Daphnia magna (48h) 

Vibrio fischeri 

Saccharomyces cerevisiae 
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Figura 5.7 - Processo de fragmentação: (a) britador de mandíbulas; (b) agregado A; (c) agregado 
B; (d) agregado C 

Tabela 5.6 - Resultados da aplicação do sistema TCS aos resultados ecotoxicológicos obtidos para as amostras 
de CV e AR (Lapa et al., 2002; Lapa et al., 2007; Persoone et al., 2003) 

Organismo-teste 
Parâmetro ecotoxicológico 

considerado 
Parâmetro 

TCS 

Matérias-
primas 

CV AR 

Vibrio fischeri EC50 (%) [30 min] 
TU 2 < 1 

W 2 1 

Daphnia magna EC50 (%) [48 h] 
TU 3 7 

W 2 2 

Saccharomyces 
cerevisiae 

EC50 (%) [16 h] 
TU < 1 5 

W 1 2 

Nível de ecotoxicidade das amostras (NE) 1,67 1,67 

Nível de variabilidade das respostas biológicas (NE') [%] 83,3 83,3 

Classe III III 

TU - Unidades de toxicidade; W - Pontuação (peso) 

5.3. Materiais de construção 

5.3.1. Betão 

A classificação das amostras de materiais de construção quanto à potencial ecotoxicidade pressupõe 

a aplicação da metodologia MC (Figura 3.5). 

Os provetes de betão (B1, B2 e B3), produzidos com as características já mencionadas e após 28 dias 

de cura em câmara seca, foram fragmentados através de um britador de mandíbulas (Figura 5.7a); 

consequentemente, obtiveram-se os agregados A (Figura 5.7b), B (Figura 5.7c) e C (Figura 5.7d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os agregados obtidos por fragmentação foram peneirados, com o objetivo de selecionar as partículas 

de dimensão inferior a 10 mm. Para isso, recorreu-se a um peneiro de malha com abertura de 10 mm, 
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da série 2 de peneiros (NP EN 12620 (IPQ, 2002)) (Figura 5.8a). Desse processo resultaram os 

agregados A1 (Figura 5.8b), A2 (Figura 5.8c) e A3 (Figura 5.8d). 

Para classificar os agregados A1, A2 e A3 quanto ao possível risco ecotoxicológico, à semelhança do 

que foi feito com as CV, houve necessidade de fazer a sua caracterização química e ecotoxicológica 

(Figura 3.7), recorrendo aos métodos de ensaio descritos no capítulo 4 e aplicando a metodologia de 

classificação proposta para os materiais de construção (Figura 3.6). 

 

 

 

 

 

 

  

5.3.2. Caracterização química dos eluatos de A1, A2 e A3 

A caracterização química das amostras de eluato dos agregados A1, A2 e A3, à semelhança da análise 

à amostra de eluato de CV, incidiu nos parâmetros metálicos e não metálicos já considerados. Nas 

Tabelas 5.7 e 5.8, encontram-se os resultados da análise química às amostras de eluato de A1, A2 e 

A3 obtidos pela aplicação da norma europeia EN 12457-4 (CEN, 2002). A análise química incidiu nos 

parâmetros considerados na Diretiva n.º 1999/31/CE, à semelhança da caracterização química das 

amostras das matérias-primas. 

Tabela 5.7 - Resultados dos parâmetros não metálicos obtidos a partir das amostras de A1, A2 e A3 

 Parâmetros não metálicos 

Materiais 
pH 

a 22 ºC 
Condutividade elétrica 

µS/cm 
COD 
mg/kg 

SDT 
mg/kg 

Cloreto 
mg/kg 

Fluoreto 
mg/kg 

Sulfato 
mg/kg 

A1 12,5 6950 88 17000 15 < 10 < 30 

A2 12,4 4300 11 12000 19 < 10 < 30 

A3 12,1 3560 100 9200 34 < 10 37 

 

Tabela 5.8 - Resultados dos parâmetros metálicos obtidos a partir das amostras de A1, A2 e A3 

 Parâmetros não metálicos 

Analisou-se os seguintes parâmetros não metálicos: pH, condutividade elétrica, COD, SDT, cloreto, 

fluoreto e sulfato. Verificou-se que os valores de pH de todas as amostras são extremamente alcalinos 

e evoluem na seguinte ordem: A3 (pH=12,1) < A2 (pH=12,4) < A1 (pH=12,5). Estes valores de pH são 

 Parâmetros metálicos (mg/kg) 

Materiais As Ba Cd Cr Cu Hg Mo Ni Pb Sb Se Zn 

A1 < 0,4 4,0 < 0,1 < 0,5 < 1,0 < 0,2 < 0,3 < 0,4 < 0,5 < 0,4 < 0,2 < 0,5 
A2 < 0,4 9 < 0,1 0,5 < 1,0 < 0,2 0,6 < 0,4 < 0,5 < 0,4 < 0,2 < 0,5 
A3 < 0,4 8 < 0,1 0,7 < 1,0 < 0,2 1,0 < 0,4 < 0,5 < 0,4 < 0,2 < 0,5 

Figura 5.8 - (a) peneiração dos agregados; (b) agregado A1; (c) agregado A2; (d) agregado A3 
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característicos deste tipo de materiais (o pH do betão é aproximadamente 12,5 (Newman, 2003)) e 

sugerem que a introdução de CV e AR no betão provocam a diminuição do seu pH. Em comparação 

com o valor de pH registado para a amostra de CV (pH=11,8), registaram-se valores mais elevados de 

pH em todas as amostras de eluato de A1, A2 e A3. 

Os valores de condutividade elétrica evoluem na mesma ordem do que o pH: 3560 µS/cm para a 

amostra A3, 4300 µS/cm para a amostra A2 e 6950 µS/cm para a amostra A1 (Tabela 5.7). Estes 

resultados indicam a elevada capacidade que as amostras poderão ter de alcalinizar as águas naturais 

onde possam ser diluídos os eluatos formados (por exemplo a partir de um aterro), e isso poderá causar 

danos ambientais (Gwenzi e Mupatsi, 2016). Em comparação com os resultados obtidos para a amostra 

de CV, verificou-se um aumento significativo deste valor, registado para todas as amostras. 

Os resultados obtidos para a concentração de COD são relativamente baixos; a concentração de COD 

é mais elevada na amostra de A3 (100 mg/kg), seguindo-se a amostra de A1 (88 mg/kg) e, por fim, a 

amostra A2 (11 mg/kg). Estes resultados apresentam uma grande variabilidade entre si e indicam que 

as amostras de eluato se encontram praticamente isentas de matéria orgânica (Tabela 5.7). Neste 

caso, apenas a amostra de A2 registou uma concentração de COD inferior à das amostras de AR e 

CV. 

Os valores de pH e COD registados para a amostra A3 são consistentes entre si, uma vez que o 

aumento de COD provoca um aumento de acidez da água que, consequentemente, provoca a redução 

do seu pH. 

Na amostra de A1 foi detetada uma concentração de cloreto de 15 mg/kg, na amostra de A2 de 19 

mg/kg e na amostra de A3 de 34 mg/kg. Ainda assim, os valores de concentração de cloretos obtidos 

para as três amostras de eluato são muito reduzidos, quando comparados com os limites máximos 

estabelecidos (Tabela 2.7). 

Já a concentração de fluoreto não atingiu os limites de deteção nas três amostras de eluato, pelo que 

não é possível identificar se a sua presença é nula ou muito reduzida. À semelhança das amostras de 

AR e CV, este resultado corrobora a ausência de resíduos que contenham flúor na sua constituição. 

A concentração de sulfato, apesar de muito reduzida em comparação com a registada para as amostras 

de AR e CV, é superior ao limite de deteção apenas na amostra de A3 (37 mg/kg); as restantes 

apresentam concentração inferior ao limite de deteção (Tabela 5.7). 

 Parâmetros metálicos 

Do conjunto de parâmetros metálicos analisados (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se e Zn), 

apenas o Ba, o Cr e o Mo, em algumas amostras, registaram concentrações acima do limite mínimo de 

deteção (Tabela 5.8). 

A amostra de A1 apresentou uma concentração de Ba (4,0 mg/kg) inferior à registada para a amostra 

de CV (4,6 mg/kg); os restantes parâmetros metálicos apresentaram concentrações nulas ou inferiores 

ao limite de deteção (Tabela 2.7). 
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Quanto à amostra A2, a concentração de Ba (9,0 mg/kg) é aproximadamente o dobro da registada para 

as amostras de AR e CV. As concentrações de Cr (0,5 mg/kg) e Mo (0,6 mg/kg) são próximas das 

registadas para A1 e registam decréscimos de 80% e 94%, respetivamente, em comparação com as 

da amostra de CV. 

Em relação à amostra de A3, a concentração de Ba (8,0 mg/kg) é próxima da registada para a amostra 

de A2 e muito superior à das amostras de AR e CV. As concentrações de Cr (0,7 mg/kg) e de Mo (1,0 

mg/kg), apesar de ligeiramente superiores às das amostras de A1 e A2, registam decréscimos de 72% 

e de 90%, respetivamente, comparativamente com as concentrações registadas para a amostra de CV. 

É importante referir que a concentração de Se, para as três amostras, registou valores nulos ou abaixo 

do limite mínimo de deteção. A concentração deste parâmetro diminuiu entre 95% e 100%, em 

comparação com a amostra de CV. 

Neste estudo, tanto as amostras de CV como as de AR, A1, A2 e A3 apresentam um pH extremamente 

elevado, que indica a existência de elevada capacidade de alcalinizar as águas naturais onde possam 

ser diluídos os eluatos formados (por exemplo a partir de um aterro) e isso poderá causar danos 

ambientais (Gwenzi e Mupatsi, 2016). 

 Classificação do perigo potencial com base na análise química 

Os resultados obtidos da análise às amostras de A1, A2 e A3 foram comparados com os limites 

máximos estabelecidos na Diretiva n.º 1999/31/CE (Tabela 2.7) e no documento CEMWE (Tabela 2.9), 

o que permitiu classificar os resíduos em relação à deposição em aterro e à potencial ecotoxicidade, 

respetivamente. No segundo caso, existiu a necessidade de converter as unidades de concentração 

de mg/kg de matéria seca, para mg/l, o que foi feito com base na razão L/S de 10 L/kg, utilizada no 

ensaio de lixiviação. 

A comparação dos resultados obtidos com os documentos referidos permitiu constatar que os 

agregados A1 não podem ser considerados resíduos inertes, uma vez que a concentração de SDT 

registada (17.000 mg/kg) ultrapassa o valor limite estabelecido (4.000 mg/kg) para resíduos inertes 

(Tabela 2.7). Também os valores registados para Cd, Hg, Sb e Se, como não atingem o valor limite 

mínimo de deteção, não permitem concluir se se cumprem os valores limite definidos para resíduos 

inertes. Deste modo, os agregados A1 podem ser considerados resíduos não perigosos e, como tal, 

serem depositados em aterros para resíduos não perigosos. Comparando os resultados obtidos com 

os definidos na proposta francesa CEMWE (Tabela 2.9) conclui-se que não existe evidência para 

classificar este material com risco ecológico relevante. 

Relativamente à amostra de A2, estes materiais não podem ser considerados resíduos inertes, porque 

os valores de concentração registados para SDT (12.000 mg/kg) e Mo (0,6 mg/kg) ultrapassam os 

valores limite de lixiviação definidos para resíduos inertes. À semelhança da amostra A1, os valores de 

concentração registados para Cd, Hg, Sb e Se não atingem o limite mínimo de deteção, pelo que não 

é possível aferir se estes parâmetros respeitam os valores limite estabelecidos para resíduos inertes. 

Posto isto, é possível classificar os agregados A2 como resíduos não perigosos e, como tal, podem ser 

depositados em aterros para resíduos não perigosos. A comparação dos resultados obtidos com os 
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limites máximos definidos na proposta francesa CEMWE (Tabela 2.9) não permite classificar os A2 

como materiais com risco ecológico relevante. 

Quando à amostra de A3, e à semelhança das anteriores, não é possível classificar estes materiais 

como resíduos inertes, uma vez que os valores de concentração registados para SDT (9.200 mg/kg), 

Cr (0,7 mg/kg) e Mo (1,0 mg/kg) ultrapassam os valores máximos de lixiviação definidos para resíduos 

inertes. Também neste caso não é possível concluir acerca dos parâmetros metálicos Cd, Hg, Sb e Se, 

uma vez que os valores limite de deteção não são atingidos. Assim, os agregados A3 classificam-se 

como resíduos não perigosos e, como tal, podem ser depositados em aterro para resíduos não 

perigosos. Os resultados obtidos para esta amostra, à semelhança dos anteriores, também não 

permitem classificar os A3 como materiais que apresentem risco ecológico relevante. 

Apesar de, com base unicamente na análise química dos eluatos, os materiais A1, A2 e A3 não 

parecerem implicar um risco ambiental relevante, é importante ordenar estes materiais em função dos 

seus níveis de perigosidade potencial. 

 Ordenação dos eluatos em função dos níveis de perigosidade potencial (NPPs) 

Na Tabela 5.9, são apresentados os níveis de perigosidade potencial das amostras de eluato de A1, 

A2 e A3, de acordo com os valores limite de lixiviação definidos na Diretiva n.º 1999/31/CE, para a 

deposição de resíduos em aterros para resíduos não perigosos (Tabela 2.7). Não é possível comparar 

diretamente os valores de NPP obtidos para as matérias-primas e para os materiais de construção, 

uma vez que os valores limite de lixiviação de parâmetros metálicos considerados no caso das 

matérias-primas e dos materiais de construção são distintos. 

Tabela 5.9 - Determinação dos NPP das amostras de eluato de A1, A2 e A3 

Parâmetros 
químicos 

(metálicos) 

Limite máximo 
Diretiva n.º 1999/31/CE 
(não perigosos) (mg/kg) 

Equivalente de 
perigosidade 

potencial (EPP) 

Perigosidade Relativa 
(PR) 

A1 A2 A3 

Hg 0,2 1,00 0 < 0,2000 0 < 0,2000 0 < 0,2000 

Se 0,5 0,40 0 < 0,0800 0 < 0,0800 0 < 0,0800 

Sb 0,7 0,29 0 < 0,1143 0 < 0,1143 0 < 0,1143 

Cd 1 0,20 0 < 0,0200 0 < 0,0200 0 < 0,0200 

As 2 0,10 0 < 0,0400 0 < 0,0400 0 < 0,0400 

Mo 10 0,02 0 < 0,0060 0,0120 0,0120 0,0200 0,0200 

Ni 10 0,02 0 < 0,0080 0 < 0,0080 0 < 0,0080 

Pb 10 0,02 0 < 0,0100 0 < 0,0100 0 < 0,0100 

Cr 10 0,02 0 < 0,0100 0,0100 0,0100 0,0140 0,0140 

Cu 50 0,00 0 < 0,0040 0 < 0,0040 0 < 0,0040 

Zn 50 0,00 0 < 0,0020 0 < 0,0020 0 < 0,0020 

Ba 100 0,00 0,0080 0,0080 0,0180 0,0180 0,0160 0,0160 

Níveis de perigosidade potencial (mg/kg) 
MinNPP MáxNPP MinNPP MáxNPP MinNPP MáxNPP 

0,0080 < 0,5023 0,04 < 0,5183 0,050 < 0,5283 

Da análise da Tabela 5.9 resulta que a amostra de eluato de A1 apresenta os níveis de perigosidade 

potencial mais baixos (MinNPP = 0,0080 e MáxNPP < 0,5023), em comparação com os níveis de 
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Figura 5.9 - Ordenação das amostras de eluato A1, A2 e A3, em função do nível crescente de perigosidade 
potencial 

perigosidade potencial obtidos para as amostras de eluato A2 (MinNPP = 0,04 e MáxNPP < 0,5183) e 

A3 (MinNPP = 0,050 e MáxNPP < 0,5283). 

Na Figura 5.9, são ordenados por níveis crescentes de perigosidade potencial, as amostras de eluato 

de A1, A2 e A3 e constata-se que a amostra A3 apresenta os valores mais elevados de NPP. Também 

é possível constatar que os níveis de perigosidade potencial das amostras de eluato de A1, A2 e A3 se 

encontram em gamas de valores muito próximos. Os valores elevados de NPP para a amostra A3 

devem-se à concentração elevada dos elementos Ba, Cr e Mo presentes no eluato, que surgem na 

seguinte ordem: Cr < Mo < Ba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, os resultados que constam nas Tabelas 5.7 e 5.8 permitem concluir que, por um lado, os 

materiais A1, A2 e A3 podem ser depositados em aterros para resíduos não perigosos (Tabela 2.7) e, 

por outro, que não existe um risco ecológico relevante associado aos mesmos, quando os valores 

medidos nos eluatos são comparados com os valores limite estabelecidos no documento da proposta 

francesa CEMWE (Tabela 2.9). Se estes materiais são ou não potencialmente ecotóxicos, somente se 

pode concluir a partir dos resultados dos testes de toxicidade, que serão apresentados em seguida. 

5.3.3. Caracterização ecotoxicológica dos eluatos de A1, A2 e A3 

Os resultados da caracterização ecotoxicológica às amostras dos eluatos de A1, A2 e A3 foram obtidos 

nas mesmas condições do que os resultados para as amostras de AR e CV e são apresentados na 

Tabela 5.10. Os valores obtidos foram comparados com os valores limite mínimos estabelecidos no 

documento da proposta francesa CEMWE, à exceção dos registados para a levedura Saccaharomyces 

cerevisiae. Os organismos-teste foram colocados em contacto com as amostras de eluato de A1, A2 e 

A3, sem efetuar alterações ao pH das amostras testadas. É importante referir que os resultados obtidos 

para A1 são iguais aos de AR, cuja caracterização ecotoxicológica já foi realizada (Tabela 5.5 e Figura 

5.5).  
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Figura 5.10 - Efeito provocado nos organismos-teste, quando em contacto com a amostra de A2 

As amostras de eluato de A1, A2 e A3 não provocaram a inibição da luminescência da bactéria Vibrio 

fischeri (EC50 [30 min] > 100%). 

Tabela 5.10 - Caracterização ecotoxicológica das amostras de A1, A2 e A3 

Materiais pH 
Vibrio fischeri  

EC50 (%) [30 min] 

Daphnia magna Saccharomyces cerevisiae 

EC50 (%) [24 h] EC50 (%) [48 h] EC50 (%) [16 h] 

A1 12,5 > 100 18,8 14,6 19,8 

A2 12,4 > 100 6,8 5,5 30,2 

A3 12,1 > 100 13,6 7,7 40,7 
 

Quanto à amostra de eluato de A2, de acordo com os resultados obtidos, é possível afirmar que tanto 

o microcrustáceo como a levedura se mostraram afetados por esta amostra. No primeiro caso, obteve-

se um valor de ecotoxicidade extremamente elevado para D. magna (EC50 [48 h] = 5,5%), quando 

comparado com os valores obtidos para A1. Em relação ao segundo, obteve-se um resultado que indica 

menor ecotoxicidade para S. cerevisiae (EC50 [16 h] = 30,2%), em comparação com o obtido para a 

amostra de A1. A observação da Figura 5.10 ilustra que o microcrustáceo D. magna é o organismo-

teste mais sensível ao contacto com a amostra de eluato de A2. 

Estes resultados permitem classificar este material como ecotóxico, uma vez que o valor mínimo 

definido na proposta francesa CEMWE (Tabela 2.9) para D. magna não é cumprido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A amostra de eluato de A3, quando em contacto com o microcrustáceo e com a levedura, provoca 

efeitos nocivos nestes bioindicadores. Para D. magna, obteve-se um resultado de ecotoxicidade de 

EC50 [48 h] = 7,7%, superior ao provocado pela amostra de A1, mas inferior ao da amostra A2. Para S. 

cerevisiae, obteve-se um resultado de ecotoxicidade de EC50 [16 h] = 40,7%, bastante inferior aos 

obtidos para as amostras de A1 e de A2. Na Figura 5.11, observa-se que o microcrustáceo D. magna 

foi o organismo-teste mais sensível ao contacto com a amostra de eluato de A3. 

De acordo com estes resultados, e em comparação com os valores limite estabelecidos no documento 

da proposta francesa CEMWE (Tabela 2.9), a amostra de A3 classifica-se como ecotóxica. 

 

Daphnia magna (24h) 

Daphnia magna (48h) 

Vibrio fischeri 

Saccharomyces cerevisiae 
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A análise dos resultados da Tabela 5.10 permite notar que o pH alcalino dos eluatos de A1, A2 e A3 

poderá contribuir para os níveis de ecotoxicidade observados relativamente aos efeitos causados quer 

no microcrustáceo Daphnia magna, quer na levedura Saccharomyces cerevisiae. No entanto, constata-

se que este não é o único fator responsável pelos efeitos nocivos que as amostras provocam nos 

organismos-teste. Este resultado é consistente com os obtidos no estudo de Choi et al. (2013) onde se 

verifica que, apesar do elevado valor de pH para a sobrevivência de D. magna, este não é o único fator 

que lhe provoca efeitos nocivos (Choi et al., 2013). 

 Ordenação dos materiais em função do seu nível de ecotoxicidade 

À semelhança da análise que foi feita à caracterização química dos eluatos de A1, A2 e A3, também é 

importante comparar os resultados ecotoxicológicos das amostras de AR e CV, com as amostras de 

A1, A2 e A3. Para isso, determina-se os níveis de ecotoxicidade globais de cada amostra de eluato 

estudada e ordena-se os materiais produzidos em função do seu nível de ecotoxicidade, recorrendo, 

para o efeito, ao sistema TCS, que foi descrito e permite integrar os três valores de EC50 para cada 

amostra num mesmo índice de toxicidade e, assim, classificar a amostra quanto à ecotoxicidade 

potencial. 

Com a aplicação do sistema TCS às amostras de eluato de A1, A2 e A3, obtém-se os resultados que 

constam na Tabela 5.11. A amostra A1 pertence à Classe III (Toxicidade aguda -  Tabela 4.11) do 

sistema TCS, com um nível de ecotoxicidade de 1,67 e uma variabilidade das respostas biológicas de 

83,3% (quanto mais próximo NE’ for de 100%, menor a variabilidade dos resultados obtidos para cada 

organismo-teste). 

As amostras A2 e A3 pertencem à Classe IV (Toxicidade aguda elevada -  Tabela 4.11) do sistema 

TCS e manifestam os mesmos níveis de ecotoxicidade (𝑁𝐸 = 2,00) e de variabilidade das respostas 

biológicas (𝑁𝐸′ = 66,7%). Estes resultados indicam que as amostras A2 e A3 são mais ecotóxicas do 

que A1, mas a variabilidade dos resultados obtidos é maior. 

 

Figura 5.11 - Efeito provocado nos organismos-teste, quando em contacto com a amostra de A3 

Daphnia magna (24h) 

Daphnia magna (48h) 

Vibrio fischeri 

Saccharomyces cerevisiae 
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Tabela 5.11 - Resultados da aplicação do sistema TCS aos resultados ecotoxicológicos obtidos para as 
amostras de A1, A2 e A3 

5.3.4. Massa volúmica e absorção de água 

O ensaio da massa volúmica foi realizado segundo a norma NP EN 1097-6 (IPQ, 2003), com o objetivo 

de avaliar a capacidade de absorção de água dos agregados A1, A2 e A3, e relacioná-la com o seu 

potencial de lixiviação. Os resultados deste ensaio são apresentados na Tabela 5.12. 

É importante referir que os valores médios de percentagem de absorção de água às 24 h são 

extremamente elevados quando comparados com os da  Tabela 4.2 para AN. Os resultados indicam 

que estes agregados apresentam uma elevada porosidade, que pode justificar a capacidade de 

lixiviação dos materiais que pertencem à sua estrutura interna. De facto, este valor aumenta com o 

aumento do nível de perigosidade potencial e de ecotoxicidade das amostras de eluato dos materiais 

A1, A2 e A3. 

Tabela 5.12 - Resultados do ensaio da massa volúmica aos agregados A1, A2 e A3 

Agregado 
ρa 

(kg/m3) 
ρsss 

(kg/m3) 
ρrd 

(kg/m3) 
WA24 

 (%) 
Valor médio de WA24 

(%) 

A1 finos 2659 2381 2214 7,6 
6,7 

A1 grossos 2681 2456 2322 5,8 

A2 finos 2414 2184 2022 8 
7,3 

A2 grossos 10223 6533 6133 6,5 

A3 finos 2378 2133 1956 9,1 
10,3 

A3 grossos 2625 2246 2013 11,6 

ρa - massa volúmica do material impermeável das partículas; ρsss - massa volúmica dos agregados saturados 

com a superfície seca; ρrd - massa volúmica das partículas secas; WA24 - Absorção de água durante 24 h 

5.4. Discussão global dos resultados 

Na Tabela 5.13, compara-se os níveis de perigosidade potencial das matérias-primas (AR e CV) e dos 

materiais de construção em estudo, após fragmentados e peneirados (A1, A2 e A3), utilizando, para 

isso, os valores limite de lixiviação definidos na Diretiva n.º 1999/31/CE para a deposição em aterro de 

resíduos perigosos, uma vez que todos os materiais em estudo cumprem esses valores limite (Tabela 

2.7). 

 

Indicador 
ecotoxicológico Parâmetro ecotoxicológico considerado Parâmetro TCS 

Materiais 

A1 A2 A3 

Vibrio fischeri EC50 (%) [30 min] 
TU < 1 < 1 < 1 

W 1 1 1 

Daphnia magna EC50 (%) [48 h] 
TU 7 18 13 

W 2 3 3 

Saccharomyces cerevisiae EC50 (%) [16 h] 
TU 5 3 2 

W 2 2 2 

Nível de ecotoxicidade das amostras (NE) 1,67 2,00 2,00 

Nível de variabilidade das respostas biológicas (NE') [%] 83,3 66,7 66,7 

Classe III IV IV 
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Tabela 5.13 - Determinação do NPP das amostras de eluato de AR, CV, A1, A2 e A3 

Da análise da Tabela 5.13, é possível constatar que as amostras de AR e A1 (iguais) registam os níveis 

de perigosidade potencial mais baixos, seguindo-se a amostra A2, a A3 e, por fim, a amostra de CV é 

a que regista um nível de perigosidade potencial mais elevado. 

Portanto, seria de esperar que a amostra de eluato de A1, constituída por 100% de cimento (não lixivia 

metais pesados que possam fazer parte da sua constituição (Hillier et al., 1999)) e 100% de AN (nível 

de perigosidade potencial nulo ou quase nulo (Barbudo et al., 2012)), apresentasse um nível de 

perigosidade potencial inferior às amostras de eluato de A2 e A3. Consequentemente, sendo a amostra 

A2 constituída por 60% de CV (NPPCV > NPPA3 > NPPA2 > NPPAR = NPPA1), 40% de cimento e 100% 

de AN, seria de esperar que apresentasse um nível de perigosidade potencial superior ao da amostra 

de A1 e inferior ao da amostra de A3. Finalmente, previa-se que a amostra A3 apresentasse um nível 

de perigosidade potencial superior ao das amostras de A1 e de A2, uma vez que, na sua composição, 

para além de 60% de CV e 40% de cimento, contém 100% de AR (NPPAR > NPPAN). De facto, os 

resultados obtidos neste estudo encontram-se de acordo com o que seria expectável. A substituição 

de 60% da quantidade de cimento por CV aumenta o nível de perigosidade potencial dos eluatos 

obtidos; também a substituição total de AN por AR provoca um incremento a esse NPP. Este aumento 

que ocorre, no primeiro caso, da introdução de CV na matriz cimentícia, e no segundo, da introdução 

de AR para além das CV, não é linear, ou seja, os níveis de perigosidade potencial nos materiais não 

aumentam nas mesmas proporções dos níveis de perigosidade potencial das matérias-primas, o que 

pode ser justificado pela capacidade que os materiais de base cimentícia têm de “encapsular” os metais 

pesados (Gwenzi e Mupatsi, 2016). 

 

Parâmetros  
químicos 

Limite 
 máximo 

Diretiva n.º 
1999/31/CE 

(mg/kg) 

Equivalente 
de  

perigosidade 
(EPP) 

Perigosidade relativa (PR) 

AR = A1 CV A2 A3 

Hg 2 1,00 0 < 0,2000 0 < 0,2000 0 < 0,2000 0 < 0,2000 

Cd 5 0,40 0 < 0,0400 0 < 0,0400 0 < 0,0400 0 < 0,0400 

Sb 5 0,40 0 < 0,1600 0 < 0,1600 0 < 0,1600 0 < 0,1600 

Se 7 0,29 0 < 0,0571 1,1429 1,1429 0 < 0,0571 0 < 0,0571 

As 25 0,08 0 < 0,0320 0 < 0,0320 0 < 0,0320 0 < 0,0320 

Mo 30 0,07 0 < 0,0200 0,6667 0,6667 0,0400 0,0400 0,0667 0,0667 

Ni 40 0,05 0 < 0,0200 0 < 0,0200 0 < 0,0200 0 < 0,0200 

Pb 50 0,04 0 < 0,0200 0 < 0,0200 0 < 0,0200 0 < 0,0200 

Cr 70 0,03 0 < 0,0143 0,0714 0,0714 0,0143 0,0143 0,0200 0,0200 

Cu 100 0,02 0 < 0,0200 0 < 0,0100 0 < 0,0200 0 < 0,0200 

Zn 200 0,01 0 < 0,0050 0 < 0,0050 0 < 0,0050 0 < 0,0050 

Ba 300 0,01 0,0267 0,0267 0,0307 0,0307 0,0600 0,0600 0,0533 0,0533 

Nível de perigosidade potencial (mg/kg) 
MinNPP MáxNPP MinNPP MáxNPP MinNPP MáxNPP MinNPP MáxNPP 

0,0267 < 0,6151 1,9116 < 2,3986 0,1143 < 0,6684 0,1400 0,6941 
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Figura 5.12 - Ordenação das amostras de eluato de CV, AR, A1, A2 e A3, em função do nível de ecotoxicidade 

Na Figura 5.12, ordena-se as amostras de eluato de AR, CV, A1, A2 e A3, por ordem crescente do 

nível de ecotoxicidade, com base nos resultados das Tabelas 5.6Tabela 5.6 e 5.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A análise desta figura permite constatar que a incorporação de matérias-primas que tenham um nível 

de ecotoxicidade não desprezável (NE > 0) em materiais de construção pode provocar um aumento 

considerável do nível de ecotoxicidade desses materiais.  

O material A1, constituído por 100% de AN e 100% de cimento, apresenta um nível de ecotoxicidade 

inferior ao dos materiais A2 e A3. Isto justifica-se uma vez que não fazem parte da sua composição 

matérias-primas consideradas ecotóxicas, o que lhe confere um carácter não ecotóxico também.  

O material A2, constituído por 100% de AN, 60% de CV e 40% de cimento, incorpora na sua 

composição CV; apesar de esta matéria-prima não apresentar evidência para ser classificada como 

ecotóxica, quando incorporada em materiais de construção em determinadas quantidades, confere-

lhes um carácter ecotóxico. Este resultado poderá estar relacionado com o nível de perigosidade 

potencial elevado que a amostra de CV indica, proveniente da elevada capacidade de lixiviação de 

metais pesados da sua constituição, o que não acontece com o cimento Portland (Hillier et al., 1999). 

O material A3, constituído por 100% de AR, 60% de CV e 40% de cimento, incorpora na sua 

composição CV, matéria-prima que não é classificada como ecotóxica, mas que apresenta níveis de 

ecotoxicidade diferentes de zero, e não desprezáveis, e AR, matéria-prima cujo nível de ecotoxicidade 

é igual ao das CV, e que também não é classificada como ecotóxica. No entanto, a incorporação destas 

matérias-primas, cujo nível de perigosidade potencial não é desprezável, em materiais de construção, 

confere-lhes um carácter ecotóxico. 

É importante referir que estes resultados sugerem que o nível de perigosidade potencial dos materiais 

de construção é inferior ao das matérias-primas que lhes são incorporadas. Já os níveis de 

ecotoxicidade medidos nos eluatos dos materiais de construção são maiores do que os das matérias-

primas que fazem parte da sua constituição. 
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Na Tabela 5.14, resume-se a classificação que foi obtida com a aplicação das metodologias definidas 

no capítulo 3, os parâmetros responsáveis por essa classificação e os resultados obtidos com a 

aplicação do sistema TCS. 

Tabela 5.14 - Classificação das matérias-primas e dos materiais de acordo com a Diretiva n.º1999/31/CE e com 
o documento da proposta francesa CEMWE 

Amostras 
Diretiva n.º1999/31/CE CEMWE Sistema 

TCS Classificação Parâmetro Classificação Parâmetro 

NA Inerte - Sem evidências de ecotoxicidade n.a. n. a. 
Cimento - - Sem evidências de ecotoxicidade n.a. n. a. 

AR Não perigoso SDT Sem evidências de ecotoxicidade n.a. Classe III 
CV Perigoso Se Sem evidências de ecotoxicidade n.a. Classe III 
A1 Não perigoso SDT Sem evidências de ecotoxicidade n.a. Classe III 
A2 Não perigoso SDT, Mo Ecotóxico D. magna Classe IV 

A3 Não perigoso 
SDT, Cr, 

Mo 
Ecotóxico D. magna 

Classe IV 

n.a.- não aplicável; Classe III - Toxicidade aguda; Classe IV - Toxicidade aguda elevada 

De facto, os resultados obtidos com base na aplicação do sistema TCS que integram três valores de 

EC50 para cada amostra (Tabela 5.6 e Tabela 5.11) são contraditórios com os obtidos com base nas 

metodologias propostas no capítulo 3, cuja classificação depende dos valores limite definidos no 

CEMWE. Isto indica que a metodologia de classificação de ecotoxicidade proposta por Persoone et al. 

(2003) através do Sistema TCS é mais conservativa do que a proposta nesta dissertação e que tem 

por base os critérios que constam no documento da proposta francesa CEMWE. 

O Decreto-Lei n.º 236/98 estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade da água, com o objetivo 

de proteger o ecossistema aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais 

usos. Por isso, define requisitos para águas de consumo humano, águas para suporte de vida aquícola, 

entre outros, assim como normas de descarga de águas residuais na água e no solo. Este Decreto-Lei 

estabelece que o valor do pH para a descarga de águas residuais deve variar entre 6,0 e 9,0, e, no 

máximo, poderá atingir valores entre 5,0 e 10,0. As amostras de eluato obtidas nesta campanha 

experimental apresentam valores entre 11,8 e 12,5, o que poderá constituir um grave problema 

ambiental. 

5.5. Critérios na escolha das matérias-primas para a produção de novos 

materiais 

A campanha experimental desta dissertação de mestrado permitiu definir orientações na escolha das 

matérias-primas a incorporar em materiais de construção de base cimentícia, de forma a que sejam 

produzidos materiais o mais sustentáveis possível, que contribuam para a redução do impacte 

ambiental do setor da construção. 

Após a escolha das matérias-primas a incorporar nos novos materiais de construção com base em 

critérios técnicos, deve ser aplicada a metodologia proposta nesta dissertação (Figuras 3.7 e 3.8). 

Depois de serem classificadas em relação ao tipo de resíduos (inertes, não perigosos e perigosos), e 

quanto à ecotoxicidade, devem ser organizadas em função dos seus níveis de perigosidade potencial 

e de ecotoxicidade (Figura 4.10). 
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Um elevado nível de perigosidade potencial para uma determinada matéria-prima significa que a 

concentração de metais pesados presentes na amostra de eluato da mesma é elevada, o que implica 

um maior nível de perigosidade potencial dos materiais de construção formulados com essas matérias-

primas. Deste modo, devem ser escolhidas matérias-primas com reduzidos níveis de perigosidade 

potencial. É certo que os níveis de perigosidade potencial e de ecotoxicidade de um material de 

construção dependem dos níveis de perigosidade potencial e de ecotoxicidade das matérias-primas 

que fazem parte da sua constituição, e da sua percentagem de incorporação. Com base nos resultados 

obtidos neste estudo, constata-se que o nível de perigosidade potencial do eluato do material de 

construção produzido é inferior ao nível de perigosidade potencial do eluato das matérias-primas que 

fazem parte da sua constituição. Comprova-se também que os níveis de ecotoxicidade dos materiais 

de construção são superiores aos das matérias-primas que fazem parte da sua constituição.  

Um elevado nível de ecotoxicidade das matérias-primas significa um maior efeito nocivo nos 

organismos-teste e, portanto, um maior nível de ecotoxicidade dos materiais. Assim, devem-se escolher 

matérias-primas com reduzido nível de ecotoxicidade e elevado nível de variabilidade das respostas 

biológicas. 

Deste modo, devem ser escolhidas matérias-primas que impliquem o menor risco ecológico possível, 

para que os materiais de construção com elas produzidos conduzam ao menor impacte ambiental 

possível. 

Para além disso, o ensaio de massa volúmica e absorção de água pode ser um bom indicador 

preliminar de capacidade de lixiviação dos materiais, uma vez que quanto menor a absorção de água 

às 24 h, menor o potencial de lixiviação dos materiais e, portanto devem ser realizados ensaios de 

massa volúmica e absorção de água aos materiais fragmentados e peneirados. 

Portanto, sob o ponto de vista ambiental e visando a redução das emissões de CO2, poderá ser 

vantajosa a incorporação de CV em materiais de construção de base cimentícia, em vez de serem 

depositadas em aterros para resíduos perigosos. Sob o ponto de vista químico, idem, uma vez que os 

NPP das matérias-primas são superiores aos dos materiais que as incorporam. Quanto ao ponto de 

vista ecotoxicológico, é importante estudar uma percentagem de incorporação de CV no betão que 

permita obter materiais de construção sem evidências de ecotoxicidade. 

Relativamente à incorporação de AR no betão, sob o ponto de vista ecotoxicológico, a substituição de 

AN por AR não incrementa o nível de ecotoxicidade do betão e reduz a ecotoxicidade para D. magna 

e S. cerevisiae, pelo que a sua incorporação é vantajosa. Para além disso, a incorporação de agregados 

reciclados de betão, finos e grossos, em betão contribui para a redução da extração de recursos 

naturais e, assim, contribui para a sustentabilidade do setor da construção. 
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6. Conclusões e desenvolvimentos futuros  

6.1. Considerações finais 

A presente dissertação teve como principais objetivos o desenvolvimento, a aplicação e a validação de 

uma metodologia de avaliação de risco ambiental de matérias-primas e materiais de construção. Esta 

metodologia foi baseada na legislação existente, relacionada com a temática em estudo, de forma a 

relacionar as classificações atribuídas aos materiais e propor critérios a considerar na escolha das 

matérias-primas para a produção de novos materiais. 

A metodologia proposta foi testada e validada, através da realização de ensaios de lixiviação, análises 

químicas, testes de ecotoxicidade e ensaios de massa volúmica e absorção de água, que permitiram a 

classificação dos materiais quanto à deposição em aterro e ao potencial de ecotoxicidade, e a sua 

ordenação consoante os níveis de perigosidade potencial e de ecotoxicidade. Para além disso, sempre 

que possível, os resultados obtidos foram comparados com os obtidos em trabalhos de investigação 

anteriores. As conclusões desta campanha experimental são apresentadas na secção seguinte. 

6.2. Conclusões gerais 

A metodologia proposta de avaliação do risco ambiental de materiais de construção (Figuras 3.7 e 3.8) 

poderá ser um forte contributo para o aumento da sustentabilidade do setor da construção, porque permite 

compreender os riscos associados à utilização de determinados materiais. Por se seguir uma abordagem 

conservativa, representativa do fim do ciclo de vida dos materiais, e representar um cenário mais 

pessimista de contaminação ambiental, os resultados da sua aplicação permitem escolher a melhor opção 

relativamente aos materiais a incorporar nas construções. O carácter inovador desta dissertação está 

relacionado com a inexistência de uma metodologia que permita avaliar o potencial de ecotoxicidade 

dos materiais de construção e das matérias-primas neles incorporadas, e que permita concluir acerca 

do risco ambiental proveniente da utilização de novos materiais de construção, tendo por base a 

legislação aplicável como o REACH, o CLP, a Diretiva n.º 1999/31/CE e a proposta francesa CEMWE 

(ADEME, 1998). 

A metodologia proposta foi aplicada a três composições de betão distintas, e respetivas matérias-primas: 

B1 - betão de referência (100% de agregados naturais e 100% de cimento Portland); B2 - betão com 

incorporação de subprodutos industriais (60% de cinzas volantes e 40% de cimento, e 100% de 

agregados naturais); B3 - betão com incorporação de subprodutos industriais e agregados reciclados 

de betão finos e grossos (100% de agregados reciclados de betão, 60% de cinzas volantes e 40% de 

cimento). Dessa aplicação, e relativamente às matérias-primas, resultou que os agregados naturais 

(resíduos inertes), o cimento Portland, os agregados reciclados de betão (classificados como resíduos 

não perigosos) e as cinzas volantes (classificadas como resíduos perigosos), não apresentam 

evidências de ecotoxicidade; contudo, a aplicação do sistema TCS aos agregados reciclados de betão 

e às cinzas volantes, classifica-as como matérias-primas de Classe III (Toxicidade aguda). Quanto aos 

materiais de construção, a amostra de A1 (relativa ao betão B1, e classificada como resíduo não 

perigoso) não apresenta evidências de ecotoxicidade, mas a aplicação do sistema de classificação 
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TCS classifica-a segundo a Classe III (toxicidade aguda); as amostras de A2 e A3 (relativas aos betões 

B2 e B3, respetivamente, e classificadas como resíduos não perigosos) são classificadas como 

ecotóxicas e, segundo o sistema TCS, pertencem à Classe IV (toxicidade aguda elevada). 

Os resultados obtidos meramente com base na caracterização química indicam que materiais 

formulados com matérias-primas classificadas como perigosas, podem não ser classificados como 

perigosos, como é o caso de A2 e A3. Contudo, em resultado da caracterização ecotoxicológica obteve-

se que, a partir de matérias-primas sem evidências de ecotoxicidade, podem ser formulados materiais 

com elevado potencial de ecotoxicidade, nomeadamente A2 e A3, que são compostos por matérias-

primas sem evidências de ecotoxicidade (cinzas volantes e agregados reciclados de betão). Este 

resultado é corroborado pelo sistema TCS que mostra que o grau de ecotoxicidade de materiais de 

construção formulados com matérias-primas ecotóxicas é maior do que o das respetivas matérias-

primas, dado que ocorre um incremento de toxicidade entre as matérias-primas (Classe III) e os 

materiais de construção (Classe IV). Deste modo, é possível concluir que a incorporação de 100% de 

agregados reciclados de betão em substituição dos agregados naturais, e 60% de cinzas volantes em 

substituição do cimento Portland, pode resultar num efeito nocivo para a saúde humana e o meio 

ambiente. 

As limitações económicas associadas à campanha experimental desta investigação limitaram o número 

de parâmetros químicos analisados, o número de bioindicadores e o tipo de testes de toxicidade 

considerados neste estudo. A caracterização química incidiu em 19 parâmetros, 12 dos quais 

metálicos, que permitiram classificar os materiais quanto à deposição em aterro; contudo, dos 12 

parâmetros metálicos analisados em todas as amostras, apenas 33% foram detetados em 

concentração superior ao limite de deteção, no caso da amostra de cinzas volantes, apenas 8,3% nas 

amostras de AR e A1 e apenas 25% nas amostras de A2 e de A3. Esta redução da lixiviação de metais 

pesados entre as amostras de CV, A2 e A3 poderá estar relacionada com a capacidade do cimento 

para solubilizar / estabilizar as concentrações de metais pesados, devido a processos de retenção 

química por incorporação dos elementos na matriz do cimento e retenção física por encapsulação. A 

caracterização ecotoxicológica foi feita recorrendo a testes de toxicidade aguda e permitiu concluir que, 

dos três organismos-teste selecionados para os testes de ecotoxicidade (Vibrio fischeri, Daphnia 

magna e Saccharomyces cerevisiae), o mais sensível na avaliação da ecotoxicidade de matérias-

primas e materiais de construção de base cimentícia é o microcrustáceo Daphnia magna, que 

manifestou os níveis mais elevados de ecotoxicidade e sensibilidade em todas as amostras testadas. 

A bactéria bioluminescente apresenta sensibilidade ao contacto com a amostra de cinzas volantes, mas 

não apresenta sensibilidade ao contacto com amostras de agregados. A levedura Saccharomyces 

cerevisiae, ao contrário da bactéria bioluminescente, manifesta sensibilidade ao contacto com todas 

amostras de eluatos dos agregados, mas não apresenta sensibilidade ao contacto com a amostra de 

eluato das cinzas volantes. Neste estudo recorreu-se, pela primeira vez, à utilização da levedura 

Saccharomyces cerevisiae como organismo-teste na avaliação da ecotoxicidade de matérias-primas e 

materiais de construção (teste simples, de rápida execução e baixo custo) e foi possível concluir que a 

levedura pode ser utilizada para a avaliação preliminar da ecotoxicidade deste tipo de materiais porque, 

ao contrário da bactéria bioluminescente, é um bom indicador de toxicidade para a Daphnia magna. 
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Também se constatou que a ordenação das matérias-primas e dos materiais, consoante os seus níveis 

de perigosidade potencial e de ecotoxicidade, constitui um critério importante na avaliação do risco 

ecológico das matérias-primas e dos materiais de construção, porque a classificação das amostras de 

eluato segundo o sistema TCS conduz a resultados mais conservativos. De facto, quando matérias-

primas que têm um elevado nível de perigosidade potencial (como é o caso das cinzas volantes) são 

incorporadas em materiais e construção, os níveis de perigosidade potencial desses materiais 

diminuem, devido à capacidade que os materiais de base cimentícia têm de “encapsular” os metais 

pesados. 

O ensaio de massa volúmica, que permitiu compreender a estrutura interna em termos de porosidade 

e capacidade de absorção de água dos agregados, poderá ser um bom indicador do potencial de 

lixiviação dos materiais de construção, pelo que devem ser realizados mais estudos neste sentido. 

A aplicação de cinzas volantes no betão, em substituição parcial do cimento Portland, conduz a 

materiais de construção de baixo custo, contribui para a redução da pegada de carbono decorrente da 

produção de cimento e evita a deposição de resíduos em aterro. Assim, é importante que continuem a 

ser feitos estudos relativos à incorporação de quantidades elevadas de cinzas volantes na produção 

de betão, para que esta matéria-prima proveniente de subprodutos industriais seja utilizada, e 

incorporada na maior percentagem possível. Com esta investigação, também foi possível concluir que 

a incorporação de elevadas quantidades de cinzas volantes, com uma concentração de sulfato 

extremamente elevada (4.400 mg/kg), no betão reduz este parâmetro para valores na ordem dos 30 

mg/kg para as amostras A1, A2 e A3, pelo que não contribui para o aumento da probabilidade da 

formação de etringite, que poderá dar origem ao empolamento do betão. Relativamente à concentração 

de cloretos, que nas cinzas volantes é baixa, aumenta ligeiramente quando estas são incorporadas no 

betão. Devem ser feitos estudos neste sentido, para mitigar o risco do ataque de sulfatos e cloretos, e 

não se colocarem problemas de durabilidade das estruturas. 

Conclui-se, portanto, que a incorporação de agregados reciclados de betão e cinzas volantes em 

materiais de construção de base cimentícia, em substituição de agregados naturais e cimento Portland, 

poderá ter benefícios sob o ponto de vista ambiental porque, por um lado, contribui para a redução das 

emissões de CO2 do setor da construção e, por outro, evita a deposição em aterro de resíduos 

considerados perigosos, no caso das cinzas volantes. 

Quanto aos critérios a ter em conta na escolha das matérias-primas para a produção de novos materiais 

o mais sustentáveis possível, é importante referir que, às matérias-primas selecionadas com base em 

critérios técnicos, deve ser aplicada a metodologia proposta nesta dissertação. Posteriormente à 

classificação quanto ao tipo de resíduos (inertes, não perigosos e perigosos) e quanto à ecotoxicidade, 

devem ser organizadas em função dos seus níveis de perigosidade potencial e de ecotoxicidade. Um 

elevado nível de perigosidade potencial para uma determinada matéria-prima significa que a 

concentração de metais pesados presentes na amostra de eluato da mesma é elevada, pelo que devem 

ser escolhidas matérias-primas com um baixo nível de perigosidade potencial. Se o nível de 

ecotoxicidade de matérias-primas (determinado com base no sistema TCS) não for considerado 

desprezável (NE>0), não devem ser formulados materiais de construção com essas matérias-primas, 
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uma vez que os resultados obtidos sugerem um aumento do nível de ecotoxicidade desses materiais. 

Ainda assim, e por uma avaliação de risco ambiental, aos materiais de construção formulados, após a 

escolha das matérias-primas, deverá ser aplicada a metodologia proposta nesta dissertação. 

Assim, tendo em conta estes critérios, será possível produzir materiais de construção que impliquem o 

menor risco ecológico possível.  

6.3. Propostas de desenvolvimentos futuros 

Tendo em conta a investigação desenvolvida e as conclusões obtidas, é notória a necessidade de 

desenvolvimento de novos estudos que possam complementar e aprofundar a presente dissertação. 

Nesse sentido são propostos os seguintes desenvolvimentos: 

• analisar várias percentagens de incorporação de CV no betão (entre 30 e 60%), em substituição do 

cimento Portland, de forma a estabelecer uma percentagem máxima de incorporação, até à qual será 

possível obter betões sustentáveis, com boas características mecânicas, térmicas e ambientais. 

Nesse estudo, também é importante que seja avaliado o teor em sais (cloretos e sulfatos), para que 

não existam problemas de durabilidade no betão. A presença de teores de cloretos elevados poderá 

provocar a corrosão das armaduras, e teores elevados de sulfatos poderão conduzir à formação de 

etringite e dar origem ao empolamento do betão; como consequência, coloca-se o problema da 

durabilidade das estruturas, que deixam de ser sustentáveis; 

• analisar o potencial de lixiviação dos materiais de construção a longo prazo e, nesse sentido, devem 

ser desenvolvidos estudos que simulem o comportamento dos materiais em cenários reais, evitando 

a fragmentação das matrizes cimentícias que potencia a lixiviação de metais pesados devido à maior 

superfície de contacto com o agente lixiviante; para esta situação, será interessante realizar, para 

além de testes de toxicidade aguda, testes de toxicidade crónica; 

• avaliar o risco de contaminação de utilizadores de edifícios construídos com materiais de construção 

não tradicionais, através de estudos epidemiológicos, experimentais e casos clínicos, de forma a 

garantir-se que destas aplicações não resultam riscos para a saúde humana (toxicologia 

ocupacional).  
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n.d. - não descrito no CLP; C - carcinogénico; R - tóxico para reprodução; PBT - persistente bioacumulável e tóxica 

Anexo A1 - Efeitos dos metais pesados no Homem 

Tabela A1.1 - Efeitos dos metais pesados no Homem quando se encontram presentes na água destinada ao 
consumo humano (Barbosa, 2005; ECHA, 2016) 

Elemento 
Número 

CAS 
Classificação CLP Preocupação 

Efeitos potenciais no 
Homem 

Fontes de 
contaminação 

Antimónio  
(Sb) 

7440-
36-0 

Carcinogénico e nocivo para 
o ambiente aquático 

n.d. 

Exposição aguda: 
alterações 

gastrointestinais, 
dificuldades respiratórias, 

morte 
Exposição crónica: 

problemas no sistema 
circulatório 

Ingestão de água 
(canalizações de 

bronze) ou 
alimentos 

contaminados 

Arsénio  
(As) 

7440-
38-2 

Tóxico se ingerido, tóxico se 
inalado, muito tóxico para os 

organismos aquáticos 
n.d. 

Lesões na pele, 
problemas no sistema 

circulatório, 
carcinogénico 

Cadeia alimentar, 
combustão de 

carvão 

Bário  
(Ba) 

7440-
39-3 

Perigoso se for inalado e 
ingerido, provoca irritação, 

queimaduras na pele e lesões 
oculares graves, em contacto 

com a água liberta gases 
inflamáveis 

n.d. 
Problemas no sistema 
circulatório e nervoso 

Atividades 
industriais 

Cádmio  
(Cd) 

7440-
43-9 

Fatal se inalado, muito tóxico 
para organismos aquáticos, 

carcinogénico, provoca danos 
nos órgãos através da 
exposição repetida ou 

prolongada, pode causar 
defeitos genéticos, pode 

afetar a fertilidade 

C 

Carcinogénico, lesões no 
fígado, problemas 
gastrointestinais, 

problemas respiratórios 

Cadeia alimentar, 
combustão de 

carvão, corrosão de 
tubos galvanizados, 

incineração de 
resíduos, etc. 

Crómio  
(Cr) 

7440-
47-3 

Não há riscos classificados n.d. 
Alguns compostos no 
estado de oxidação Cr 

(+6) são carcinogénicos 

Incineração de 
resíduos, etc. 

Cobre  
(Cu) 

7440-
50-8 

Nocivo se ingerido, muito 
tóxico para os organismos 

aquáticos 
n.d. 

Exposição por períodos 
curtos conduz a 

perturbações gastro-
intestinais, exposição por 
períodos longos provoca 

lesões no fígado e/ou 
rins 

Corrosão de 
sistemas de 

abastecimento de 
água, etc. 

Chumbo  
(Pb) 

7439-
92-1 

Perigoso se inalado, muito 
tóxico para os organismos 
aquáticos, pode afetar a 

fertilidade, provoca danos nos 
órgãos através da exposição 

repetida ou prolongada 

R 
PBT 

Alterações graves no 
sistema nervoso central 

Corrosão de 
sistemas de 

abastecimento de 
água, combustão de 
carvão, incineração 

de resíduos, etc. 

Mercúrio  
(Hg) 

7439-
97-6 

Fatal se inalado, muito tóxico 
para os organismos 

aquáticos, provoca danos nos 
órgãos através da exposição 
repetida ou prolongada, pode 

afetar a fertilidade 

R 
Alterações renais e no 

sistema nervoso central 
Cadeia alimentar 

Molibdénio  
(Mo) 

7439-
98-7 

Não há riscos classificados n.d. - - 

Níquel  
(Ni) 

7440-
02-0 

Provoca danos nos órgãos 
através da exposição repetida 

ou prolongada, pode ser 
carcinogénico, pode provocar 
reações alérgicas quando em 

contacto com a pele, pode 
provocar sintomas de alergia, 

asma, ou dificuldades 
respiratórias 

C Cancerígeno 
Ingestão alimentos e 
água contaminados 

Selénio  
(Se) 

7782-
49-2 

Tóxico se ingerido e inalado, 
nocivo para o ambiente 

aquático 
n.d. 

Lesões no aparelhos 
respiratório e pulmonar 

Atividades 
industriais 

Zinco  
(Zn) 

7440-
66-6 

Muito tóxico para organismos 
aquáticos 

n.d.   
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Anexo A2 - Características dos resíduos perigosos 

Tabela A2.1 - Características dos resíduos que os tornam perigosos de acordo com o Anexo III da Diretiva n.º 
2008/98/CE 

Código Característica de perigosidade 

H 1 “Explosivo” - substâncias e preparações que podem explodir sob o efeito de uma chama ou ser 
mais sensíveis ao choque e à fricção do que o dinitrobenzeno.  

H 2 “Comburente” - substâncias e preparações que, em contacto com outras substâncias, 
nomeadamente com substâncias inflamáveis, apresentam uma reação fortemente exotérmica.  

H 3-A “Facilmente inflamável” - substâncias e preparações no estado líquido cujo ponto de inflamação é 
inferior a 21 °C (incluindo os líquidos extremamente inflamáveis); substâncias e preparações que 
podem aquecer até ao ponto de inflamação em contacto com o ar a uma temperatura normal, sem 
emprego de energia;  substâncias e preparações no estado sólido que se podem inflamar 
facilmente por breve contacto com uma fonte de inflamação e que continuam a arder ou a consumir-
se após a retirada da fonte de inflamação; substâncias e preparações gasosas, inflamáveis em 
contacto com o ar à pressão normal; substâncias e preparações que, em contacto com a água ou 
o ar húmido, libertam gases facilmente inflamáveis em quantidades perigosas.  

H 3-B “Inflamável” - substâncias e preparações líquidas cujo ponto de inflamação é igual ou superior a 21 
°C e inferior ou igual a 55 °C.  

H 4 “Irritante” - Substâncias e preparações não corrosivas que, por contacto imediato, prolongado ou 
repetido com a pele ou as mucosas, podem provocar uma reação inflamatória. 

H 5 “Nocivo” - substâncias e preparações cuja inalação, ingestão ou penetração cutânea pode 
representar um risco, limitado, para a saúde.  

H 6 “Tóxico” - substâncias e preparações (incluindo as substâncias e preparações muito tóxicas) cuja 
inalação, ingestão ou penetração cutânea pode representar um risco grave, agudo ou crónico para 
a saúde e inclusivamente causar a morte.  

H 7 “Cancerígeno” - substâncias e preparações cuja inalação, ingestão ou penetração cutânea pode 
provocar cancro ou aumentar a sua ocorrência. 

H 8 “Corrosivo” - substâncias e preparações que podem destruir tecidos vivos por contacto.  

H 9 “Infecioso” - substâncias e preparações que contêm microrganismos viáveis ou suas toxinas, em 
relação aos quais se sabe ou há́ boas razões para crer que causam doenças nos seres humanos 
ou noutros organismos vivos.  

H 10 “Tóxico para reprodução” - substâncias e preparações cuja inalação, ingestão ou penetração 
cutânea pode induzir malformações congénitas não hereditárias ou aumentar a sua ocorrência.  

H 11 “Mutagénico” - substâncias e preparações cuja inalação, ingestão ou penetração cutânea pode 
induzir defeitos genéticos hereditários ou aumentar a sua ocorrência.  

H 12 Resíduos que, em contacto com a água, o ar ou um ácido, libertam gases tóxicos ou muito tóxicos. 

H 13 (*) “Sensibilizante” - substâncias e preparações cuja inalação ou penetração cutânea pode causar uma 
reação de hipersensibilização tal que uma exposição posterior à substância ou à preparação 
produza efeitos nefastos característicos. 

H 14 “Ecotóxico” - resíduos que representam ou podem representar um risco imediato ou diferido para 
um ou vários sectores do ambiente. 

H 15 Resíduos suscetíveis de, após a sua eliminação, darem origem, por qualquer meio, a outra 
substância, por exemplo um eluato, que possua uma das características acima enumeradas. 

(*) Na medida em que estejam disponíveis os métodos de ensaio. 
Notas: 
A atribuição de algumas características de perigosidade é feita com base nos critérios estabelecidos no Anexo VI 
da Diretiva 67/548/CEE do Conselho, de 27 de junho de 1967, relativa à aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem das substâncias perigosas. 
 



I.4 

 

Anexo A3 - Lista Europeia de Resíduos 

Tabela A3.1 - Lista Europeia de Resíduos, adaptada ao presente trabalho (Diretiva n.º 2008/98/CE, de 19 de 
novembro de 2008) 

Código LER Descrição 

01 
Resíduos da prospeção e exploração de minas e pedreiras, bem como de tratamentos 
físicos e químicos das matérias extraídas 

01 01 Resíduos da extração de minérios 

01 01 01 Resíduos da extração de minérios metálicos 

01 01 02 Resíduos da extração de minérios não metálicos 

01 04 Resíduos da transformação física e química de minérios não metálicos 

01 04 07* 
Resíduos contendo substâncias perigosas, resultantes da transformação física e química de 
minérios não metálicos 

01 04 08 Gravilhas e fragmentos de rocha, não abrangidos em 010407 

01 04 09 Areias e argilas 

10 Resíduos de processos térmicos 

10 01 Resíduos de centrais elétricas e de outras instalações de combustão 

10 01 01 
Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras (excluindo as poeiras de caldeiras abrangidas em 
100104) 

10 01 02 Cinzas volantes da combustão de carvão 

10 01 03 Cinzas volantes da combustão de turfa ou de madeira não tratada 

10 01 14* Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras de coincineração, contendo substâncias perigosas 

10 01 15 Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras de coincineração, não abrangidas em 10 01 14 

10 01 16* Cinzas volantes de coincineração contendo substâncias perigosas 

10 02 Resíduos da indústria do ferro e do aço 

10 02 01 Resíduos do processamento de escórias 

10 02 02 Escórias não processadas 

10 11 Resíduos do fabrico de vidro e de produtos de vidro 

10 11 11* Resíduos de vidro em pequenas partículas e em pó de vidro, contendo metais pesados 

10 12 Resíduos do fabrico de peças cerâmicas, tijolos, ladrilhos, telhas e produtos de construção 

10 12 08 
Resíduos do fabrico de peças cerâmicas, tijolos, ladrilhos, telhas e produtos de construção 
(após o processo térmico) 

10 12 11* Resíduos de vitrificação, contendo metais pesados 

10 13 Resíduos do fabrico de cimento, cal e gesso e de artigos e produtos fabricados a partir deles 

17 
Resíduos de construção e demolição (incluindo solos escavados de locais 
contaminados) 

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

17 01 01 Betão 

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

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

17 09 Outros resíduos da construção e demolição 

17 09 01* Resíduos de construção e demolição contendo mercúrio 

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

19 
Resíduos de instalações de gestão de resíduos, de estações ex situ de tratamento de 
águas residuais e da preparação de água para consumo humano e de água para 
consumo industrial 

19 01 Resíduos da incineração ou da pirólise de resíduos 

19 01 11* Cinzas e escórias, contendo substâncias perigosas 

19 01 13* Cinzas volantes contendo substâncias perigosas 

19 07 Eluatos de aterros 

19 07 02* Eluatos de aterros, contendo substâncias perigosas 

19 07 03 Eluatos de aterros, não abrangidos em 190702 

19 12 
Resíduos do tratamento mecânico de resíduos (por exemplo triagem, trituração, 
compactação, peletização), sem outras especificações 

19 12 11* 
Outros resíduos (incluindo misturas de materiais) do tratamento mecânico de resíduos, 
contendo substâncias perigosas 
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Anexo A4 - Ficha de dados de segurança: Cimento Portland - CEM I 42,5R 

Tabela A4.1 - Resumo da ficha de dados de segurança do cimento Portland do tipo CEM I 42,5R, utilizado neste 
trabalho (Secil, 2015) 

 

01. Identificação da mistura 

Nome Clínquer para cimentos Portland 

CAS 65997-15-1 

EINECS 266-043-4(1) 

Nº de Registo REACH O Clínquer para cimentos Portland está isento de registo REACH 

Designação comercial  
(segundo a  

NP EN 197-1 (IPQ, 2012) 

Cimento Portland CEMI52,5R e CEMI42,5R 
Cimento Portland de Calcário CEM II/A-L 42,5R 
Cimento Portland de Calcário CEM II/B-L 42,5R e CEM II/B-L 32,5N 
Cimento Pozolânico CEM IV/A (V) 32,5R - SR e CEM IV/B (V) 32,5R - SR 
Cimento Portland Branco CEM I 52,5R (br) 
Cimento Branco Portland de Calcário CEM II/A-L 52,5N (br) 
Cimento Branco Portland de Calcário CEM II/B-L 32,5R (br) 

(1)O código atribuído ao cimento Portland mas que também descreve o clínquer para cimentos Portland. 

02. Identificação dos perigos 

Classificação da mistura 
De acordo com Regulamento (CE) 

1272/2008 a mistura não é classificada como perigosa para o ambiente aquático 

03. Composição /Informação sobre os componentes - Mistura 

Substâncias: 

Clínquer de cimento 
Portland 

45-100% (CAS: 65997-15-1; EINECS: 266-043-4) 

Calcário 0-35% (CAS: 1317-65-3; EINECS: 215-279-6) 

Cinza volante 0-55% (CAS: 68131-74-8; EINECS: 931-322-8) 

“Flue dust” 0-5% (CAS: 68475-76-3; EINECS: 270-659-9) 

09. Propriedades físicas e químicas 

pH (T=20ºC, relação 
água:sólido 1:2) 

11,0 - 13,5 

Solubilidade em água Ligeira (0,1 - 1,5 g/l) 

13. Considerações relativas à eliminação 

Código LER 

Produto - Após adição de água, endurecimento: 

10 13 14 - resíduos da produção de cimento - resíduos de betão ou sedimentos de 
betão 
17 01 01 - resíduos da construção e demolição - betão 

14. Informação ecológica 

Toxicidade 

O produto não é perigoso para o ambiente. Testes de toxicidade com cimento Portland 
em Daphnia magna e Selesnastrum cóli mostraram baixo impacte toxicológico. 
Entretanto os valores de LC50 e EC50, não foram determinados. A adição de grandes 
quantidades de cimento à água pode, contudo, causar um aumento do pH e pode 
assim tornar-se tóxico para a vida aquática em determinadas circunstâncias. 

15. Considerações relativas à eliminação 

Métodos de tratamento e 
resíduos 

Não deitar resíduos de cimento em águas superficiais ou em redes de drenagem 
pluviais ou esgotos. 
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Anexo A5 - Ficha de informação de produto das cinzas volantes utilizadas 

neste estudo 

Tabela A5.1 - Resumo da ficha de informação de produto das cinzas volantes utilizadas neste estudo (EDP, 2012) 

 

Anexo A6 - Organismos aquáticos e respetivos níveis tróficos 

 1º Nível trófico (produtores primários) - Algas e plantas 

As algas são muito sensíveis a alterações que ocorrem no meio ambiente e, dado o seu curto ciclo de 

vida, é possível observar facilmente os efeitos tóxicos que ocorrem. O controlo de crescimento das 

algas na presença da substância ou amostra ambiental a ser testada, é feito num intervalo de tempo 

que varia entre 3 e 4 dias e é comparado com o efeito que é provocado no seu crescimento, quando 

em contacto com uma solução de controlo negativo (Magalhães e Ferrão-Filho, 2008).  

Os testes de toxicidade com algas permitem classificar as substâncias químicas quanto à sua 

toxicidade ambiental, contribuindo assim para a avaliação do risco para os ecossistemas (Gomes, 

2007). 

As algas verdes e unicelulares de água doce (Chlorella vulgaris, Scenedesmus subspicatus e 

Selenastrum capricornutum) são as mais utilizadas em testes de toxicidade, devido à sua rápida 

velocidade de crescimento (Shaw e Chadwick, 1998). Estes testes de toxicidade avaliam a toxicidade 

04. Identificação da substância 

Nome Cinzas volantes provenientes da combustão do carvão 

CAS 68131-74-8 

Nº de Registo REACH 01-2119491179-27-0012 

Sinónimos Cinza Volante (Pulverized Fuel Ash-PFA) 

05. Identificação dos perigos 

Classificação da substância 
ou mistura 

De acordo com a Diretiva 67/548/CEE e o Regulamento (CE) 
1272/2008 a substância é classificada como não perigosa. 

06. Composição /Informação sobre os componentes 

Substância: 

Pureza 100% UVCB 

Natureza química da 
preparação 

SiO2, Al2O3, Fe2O3 e CaO 

10. Propriedades físicas e químicas 

Ph < 12,5 

Solubilidade em água 0,1-1,5 g/l 

12. Informação ecológica 

Toxicidade 
A substância não é perigosa. Não apresenta toxicidade na água nem nas 

estações de tratamento. 

13. Considerações relativas à eliminação 

Métodos de  
tratamento de  

resíduos 

As cinzas que não puderem ser utilizadas pela indústria, podem ser 
depositadas em aterro de resíduos não perigosos. Não é necessário outro 

tratamento adicional. 

Código LER 

10 Resíduos de processos térmicos 

10 01 Resíduos de centrais termoelétricas e de outras instalações de 
combustão 

10 01 02 Cinzas volantes da combustão de carvão 

16. Outras informações 

“No caso da mistura do produto com outros produtos (…), as informações desta ficha não são 
necessariamente válidas para o novo material produzido.” 
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crónica, em que os organismos-teste são expostos a diferentes concentrações da substância ou 

diferentes diluições da amostra ambiental ou eluato, e é avaliada a redução da taxa de crescimento em 

comparação com uma solução de controlo (Barbosa, 2005).  

Relativamente às plantas, a espécie Lemma spp é muito utilizada como representante dos produtores 

primários. No entanto, a sua capacidade em acumular substâncias tóxicas confere-lhe menor 

sensibilidade a esses efeitos, o que constitui uma desvantagem na sua utilização como organismo-

teste (Gomes, 2007). 

 2º Nivel trófico (consumidores primários) - Crustáceos 

Para o ecossistema aquático de água doce, os crustáceos da ordem Cladocera e do género Daphnia, 

vulgarmente conhecidos como pulgas d’água (Daphnia magna), são também muito utilizados em testes 

de toxicidade, dada a sua importância nas cadeias alimentares. À semelhança das algas, também 

possuem um ciclo de vida muito curto, são facilmente cultivados em laboratório e são sensíveis a vários 

contaminantes ambientais (Magalhães e Ferrão-Filho, 2008). Apesar de existirem várias espécies 

Daphnia, a mais utilizada para a avaliação da toxicidade de uma amostra é a Daphnia magna (Shaw e 

Chadwick, 1998). 

Em relação ao ecossistema aquático de água salgada, o crustáceo usado nos testes de toxicidade é a 

Artemia salina, dada a sua peculiaridade em relação aos ovos, que têm a capacidade de se manterem 

armazenados por longos períodos de tempo. Após serem colocados em água, estes eclodem no 

período de tempo entre 1 e 2 dias e ficam aptos para ser utilizados em testes. O uso deste crustáceo 

é interessante na avaliação da ecotoxicidade de efluentes com elevada salinidade, uma vez que as 

espécies de água doce não resistem a esse meio (Shaw e Chadwick, 1998).  

A medição do efeito agudo em organismos-teste que pertençam ao grupo dos microcrustáceos é feito 

a partir da sua exposição a diferentes concentrações ou diluições da amostra ambiental tomando como 

endpoint a imobilidade e/ou mortalidade dos organismos-teste, uma vez que a sua reduzida dimensão 

dificulta a avaliação da letalidade (Barbosa, 2005; Magalhães e Ferrão-Filho, 2008). 

 3º Nivel trófico (consumidores secundários) 

Os organismos que representam o 3º nível trófico (por exemplo a aranha d’água) não podem ser 

empregues em testes de toxicidade ambiental, devido à sua morfologia e às respostas serem idênticas 

às dos organismos pertencentes ao 4º nível trófico (Shaw e Chadwick, 1998). 

 4º Nivel trófico (consumidores terciários) - Peixes 

O 4º nível trófico é representado pelos peixes, que têm um ciclo de vida e um período reprodutivo 

longos (em comparação com outras espécies), que permitem monitorizar a mortalidade (nos testes de 

toxicidade aguda). Existem várias espécies utilizadas em testes de ecotoxicologia, nomeadamente: 

Brachidanio rerio (peixe zebra), Cyprinus carpio (carpa), Salmo gairdneri (truta arco-íris) (Shaw e 

Chadwick, 1998; Gomes, 2007). 
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Figura A7.1 - Seleção das substâncias químicas mais sustentáveis e seguras para incorporar na produção (Golsteijn, 2015) 

A utilização dos peixes em bioensaios adquire extrema importância, uma vez que são considerados 

um importante recurso alimentar e podem ser a principal via de contaminação de metais pesados para 

os seres humanos (Gomes, 2007). 

 5º Nivel trófico (consumidores quaternários) - Aves 

O topo da cadeia alimentar é constituído pelos consumidores quaternários, que são as espécies em 

maior risco face aos efeitos negativos dos contaminantes no meio ambiente. As espécies que 

representam este nível trófico são, normalmente, espécie raras como o falcão peregrino (Falco 

peregrinus), pelo que não podem ser usadas em testes de toxicidade. Consequentemente, usam-se 

espécies da mesma família, mas pertencentes a outro nível trófico, para representarem o nível trófico 

5 (Shaw e Chadwick, 1998). 

Anexo A7 - Seleção das substâncias químicas mais sustentáveis e 

seguras para incorporar na produção 
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Glossário  

Artigos (REACH) - Um objeto ao qual, durante a produção, é dada uma forma, superfície ou desenho 

específico que é mais determinante para a sua utilização final do que a sua composição química. 

Bioensaios - são sistemas experimentais laboratoriais que podem envolver o recurso a animais, 

plantas, microrganismos, células ou tecidos, que são expostos a um gradiente de doses ou 

concentrações de uma substância ou mistura de substâncias, para medir os efeitos da(s) substância(s) 

nos organismos- ou células-teste. Constituem uma ferramenta muito importante na previsão da 

sensibilidade de organismos aquáticos a poluentes e medicamentos, e são baseados em testes de 

toxicidade aguda e crónica (Walker et al., 1997). 

Biomarcadores - são alterações biológicas indicativas da exposição a concentrações de poluentes 

ambientais, detetadas a nível molecular, celular e fisiológico. 

Biossensores - dispositivos capazes de interpretar mudanças químicas produzidas na presença de um 

determinado composto biológico. 

Concentração Letal 50% (LC50, lethal concentration 50%) - concentração de agente que provoca a 

morte de 50% dos organismos submetidos ao teste. 

Concentração Efetiva 50% (EC50, efective concentration 50%) - concentração de agente que causa um 

efeito (imobilidade, por exemplo) a 50% dos organismos submetidos ao teste, ou que reduz a resposta 

normal de um organismo-teste ou população em 50%. A obternção deste resultado é feita a partir da 

curva de dose-resposta e não a partir de testes estatísticos. 

Concentração de Efeito Não Observado (NOEC, no observed effect concentration) - maior 

concentração de agente que não causa um efeito nocivo estatisticamente significativo nos organismos 

submetidos ao teste. 

Concentração de Efeito Observado (OEC, observed effect concentration) - menor concentração de 

agente que causa um efeito nocivo estatisticamente significativo nos organismos submetidos ao teste. 

Controlo negativo (CN) - condição em que o organismo-teste não é exposto a uma amostra, pelo que 

não se espera que ocorra um efeito tóxico (usado para determinar a resposta normal do organismo-

teste). bioensaio que avalia o desenvolvimento dos organismos-teste na ausência da amostra. 

Controlo positivo - condição em que o organismo-teste é exposto a avaliação da resposta tóxica de 

uma substância de referência para a qual se conhece a magnitude do efeito tóxico, que é utilizado para 

controlar a sensibilidade dos organismos-teste. 

Dose Letal 50% (LD50, lethal dose 50%) - dose de uma substância química que causa mortalidade de 

50% dos organismos submetidos ao teste. 

Ecotoxicidade - estudo dos efeitos nefastos das substâncias químicas sobre os ecossistemas. 

Ecotoxicologia ou Toxicologia ambiental - ramo da toxicologia que estuda os efeitos tóxicos provocados 

por determinadas substâncias no ecossistema. 
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Efeito final (endpoint) - efeito observado/medido no final de cada tipo de bioensaio (Por exemplo, 

redução da bioluminescência, inibição da mobilidade). 

Eluatos - soluções obtidas nos ensaios de lixiviação. 

Ensaios de lixiviação estáticos - ensaios realizados em materiais granulares, com o mesmo agente de 

lixiviação do início ao fim do ensaio. 

Ensaios de lixiviação dinâmicos - ensaios realizados em materiais granulares ou monolíticos e, durante 

este processo, o agente de lixiviação é renovado, para que a dinâmica da libertação de substâncias 

seja avaliada. 

Ficha de dados de segurança (FDS) - documento que fornece informações sobre uma substância ou 

mistura utilizada num ambiente profissional ou industrial. É uma fonte de informação sobre perigos para 

a saúde pública e para o meio ambiente, e sobre precauções de segurança. A sua obrigatoriedade 

cinge-se às substâncias ou misturas que cumprem os critérios de classificação como substâncias 

perigosas previstos no Regulamento CLP (Regulamento CE n.º1272/2008) (ECHA, 2015b). 

Mistura (REACH) - Uma mistura ou solução composta por duas ou mais substâncias (exemplos: tintas, 

vernizes, etc.). As obrigações definidas no REACH aplicam-se individualmente a cada substância que 

faz parte da mistura. 

Monitorização ambiental - avaliação à exposição externa dos trabalhadores a agentes xenobióticos, 

desenvolvida para implantar medidas corretivas sempre que necessário. 

Monitorização biológica - avaliação do risco à saúde do trabalhador exposto a substâncias químicas 

que penetram no organismo do indivíduo. 

Organismos-teste - espécies mantidas em laboratório e cujos conhecimentos da sua biologia são 

suficientes para que possam ser utilizados como indicadores de toxicidade de amostras. 

Propriedades hidráulicas latentes - Os materiais que têm capacidade de reagir diretamente com a água 

e que necessitam apenas de um meio alcalino (pH superior a 12) para desencadear as reações 

químicas de forma mais rápida consideram-se materiais com propriedades hidráulicas latentes, como 

é o caso da escória de alto forno, da cinza volante calcária, e do xisto cozido (Gomes et al., 2013). 

Resíduo - “quaisquer substâncias ou objetos abrangidos pelas categorias fixadas no anexo I [da 

Diretiva 2006/12/CE] de que o detentor se desfaz ou tem a intenção ou a obrigação de se desfazer” 

(Diretiva 2006/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril  de 2006). 

Resíduos inertes - o resíduo que não sofre transformações físicas, químicas ou biológicas importantes 

e, em consequência, não pode ser solúvel nem inflamável, nem ter qualquer outro tipo de reação física 

ou química, e não pode ser biodegradável, nem afetar negativamente outras substâncias com as quais 

entre em contacto de forma suscetível de aumentar a poluição do ambiente ou prejudicar a saúde 

humana, e cujos lixiviabilidade total, conteúdo poluente e ecotoxicidade do eluato são insignificantes e, 

em especial, não poem em perigo a qualidade das águas superficiais e ou subterrâneas (citado no 

artigo 3º do Decreto-Lei n.º 178/2006). 
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Resíduos monolíticos - os materiais que apresentem caraterísticas físicas e mecânicas que assegurem 

a sua integridade por um certo período de tempo” (Decreto-lei n.º 183/2009). 

Resíduos perigosos - resíduos que apresentam uma ou mais das características de perigosidade 

enumeradas no Anexo III (citado no artigo 3º da Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 19 de novembro de 2008). 

Subprodutos - “uma substância ou objeto resultante de um processo de produção cujo principal objetivo 

não seja a produção desse item só pode ser considerado um subproduto” (Diretiva 2008/98/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008). 

Substâncias bem definidas (REACH) - cuja composição pode ser bem definida por um constituinte 

principal (≥ 80% - substâncias monocomponentes) ou vários constituintes principais (cada constituinte 

≥ 10% e < 80% - substâncias multicomponentes), sendo que o último conceito apenas se aplica em 

circunstâncias muito específicas. 

Substâncias perigosas - segundo a Decisão 2014/955/EU de 18 de Dezembro , qualquer substância 

classificada de perigosa por preencher os critérios estabelecidos no anexo I, pontos 2 a 5, do 

Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (Decisão 2014/955/UE de 18 de Dezembro  de 2014). 

Substâncias prioritárias - as substâncias que representam risco significativo para o ambiente aquático 

ou por seu intermédio, sendo a sua identificação feita através de procedimentos de avaliação de risco 

legalmente previstos ou, por razões de calendário, através de avaliações de risco simplificadas.” 

(Diretiva 2008/105/CE) 

Substâncias puras (REACH) - Elemento químico e seus compostos, no estado natural ou obtidos por 

qualquer processo de fabrico, incluindo qualquer aditivo necessário para preservar a sua estabilidade 

e qualquer impureza que derive do processo utilizado, mas excluindo qualquer solvente que possa ser 

separado sem afetar a estabilidade da substância nem modificar a sua composição. 

Substâncias UVCB - substâncias de composição desconhecida ou variável, produtos de reação 

complexos ou materiais biológicos. São compostas por vários constituintes diferentes, alguns dos quais 

possivelmente de origem desconhecida. A composição pode ser variável ou difícil de prever. 

Teste de Toxicidade Aguda - Teste que determina os efeitos observados ao fim de um curto espaço de 

tempo (por exemplo: 15min, 24h, 96h). 

Teste de Toxicidade Crónica - Teste que determina os efeitos observados ao fim de um espaço de 

tempo prolongado. 

Testes de Toxicidade ou Bioensaios ou Testes de toxicidade - testes utilizados para avaliar os efeitos 

de uma substância química nos organismos vivos. 

Toxicidade - propriedade relativa que mede os danos provocados nos organismos vivos por uma 

substância química, com recurso a testes de toxicidade. 

Tóxico - agente que pode induzir um efeito adverso num sistema biológico, causando danos estruturais, 

funcionais ou até mesmo mortais. 
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Toxicologia - ciência multidisciplinar que engloba vários campos de especialização, nomeadamente a 

toxicologia ambiental ou ecotoxicologia. 

Valorização de resíduos - o artigo 6.º, n.º1 da Diretiva n.º 2008/98/CE, de 19 de novembro de 2008 

estabelece que “determinados resíduos específicos deixam de ser resíduos [...] caso tenham sido 

submetidos a uma operação de valorização, incluindo a reciclagem [...]”. 


