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Resumo 

À subida da população mundial a partir de meados do século XX, está associado um 

aumento simultâneo do património edificado. Este crescimento contribuiu para o aumento na 

exploração de matérias-primas virgens, usadas na indústria da construção civil. 

A taxa de reposição natural dessas matérias-primas é no entanto vastamente inferior à atual 

taxa de exploração, e verifica-se um fenómeno interessante no ciclo de vida desses recursos. 

Numa extremidade verifica-se o progressivo esgotamento na disponibilidade, e, na outra verifica-

se o acumular de resíduos resultantes dos processos de final de vida. Este fenómeno vai-se 

agravando, e é progressivamente mais crucial fechar o ciclo de vida. 

Este trabalho pretende desenvolver um modelo que sistematize os estudos necessários 

para implementar uma simbiose industrial usando resíduos da produção, construção e 

demolição, reduzindo o consumo de recursos virgens, e as quantidades de resíduos. 

O estudo focou-se na identificação das áreas essenciais num estudo de viabilidade para 

implementar uma simbiose industrial na indústria dos materiais de construção, e na organização 

sequencial das mesmas, na forma de um fluxograma, que modela a decisão na identificação 

para implementação de simbioses. 

O objetivo de elaboração de um modelo de apoio à tomada de decisão sobre a incorporação 

de um resíduo como matéria-prima alternativa foi alcançado, e o processo de validação junto de 

entidades relevantes, nomeadamente empresas produtoras de revestimentos, contribuiu com 

iterações valiosas ao modelo, melhorando-o e moldando-o à realidade industrial portuguesa. 

A abordagem proposta tem oportunidades de desenvolvimento e de melhoria, já que, tanto 

a elaboração do modelo inicial, como o processo de validação, basearam-se em casos já 

realizados. Recomenda-se assim o desenvolvimento futuro de mais estudos de implementação 

direta do modelo para que a sua aplicabilidade seja melhorada. 
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Abstract 

The increase of the world’s population since mid-XXth century has brought with it an increase 

in the construction industry’s activity. That increase has contributed to the growth in the 

exploration of virgin raw materials used. 

However, the rate of natural replenishment of those raw materials is vastly inferior to the 

current rate of exploration, which has created an interesting phenomenon in the life cycle of those 

resources. At one extremity there’s a progressive depletion in their availability and, in the other, 

there’s an excessive accumulation of waste resulting from the end of life processes. As this 

phenomenon aggravates, it becomes increasingly crucial to close the life cycle. 

This work’s goal is to develop a model that will streamline the studies necessary to implement 

an industrial symbiosis using production, construction and demolition waste, reducing the 

consumption of virgin resources, and the quantities of waste without useful destination. 

The bulk of the work was on identifying the essential focus areas for a viability study to 

implement an industrial symbiosis in construction materials industry, and on the ordering of those 

areas in the form of a flowchart that models the decision of identifying worthwhile symbiosis. 

The goal of creating a model to aid in the decision making of incorporating a waste as an 

alternative raw-material was reached, and the validation process in collaboration with relevant 

entities, namely companies that produce coating and claddings, provided valuable input for the 

iteration of the model, to improve it, and to shape it according to the Portuguese industrial reality. 

However, both the draft model and the validation process were based on prior cases, so further 

studies with direct application are necessary to fully understand the applicability of the model. 
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1 Enquadramento e objetivos 

1.1 Introdução 

Os últimos 200 anos corresponderam a um desenvolvimento da atividade humana sem 

paralelo em qualquer outro período da história. A revolução industrial gerou um novo mundo, 

incluindo toda a tecnologia que catapultou novas indústrias e inovações. Mas com todos estes 

benefícios vieram as consequências. A quantidade de poluentes devolvidos ao meio ambiente 

passou a ser muito superior à capacidade deste para os processar, e este foi um problema 

“escondido” durante décadas. Com as manifestações das consequências, foi necessária uma 

mudança de mentalidade, de uma corretiva para uma preventiva (Pinheiro, 2014).  

A indústria da construção foi uma das que, embora se tenha desenvolvido, trouxe consigo 

resultados nefastos. O crescimento da população mundial tem obrigado à constante expansão 

do património edificado, e um aspeto deste crescimento, que foi durante muito tempo ignorado, 

foi a quantidade de resíduos que eram criados durante todos as fases do ciclo de vida de um 

edifício (Kibert, 2007; Solís-Guzmán et al., 2009).  

Atualmente, os resíduos produzidos no decorrer das atividades relacionadas com a 

construção são descartados, muitas vezes ilegalmente, sem qualquer tentativa de valorização 

(Katz & Baum, 2011). Estes resíduos são o resultado de um fluxo unidirecional de materiais, 

desde o seu estado como matéria-prima, passando pelos processos transformativos, até serem 

utilizados, altura em que deixam de ter aplicação, ou vida útil. 

1.2 O problema 

As matérias-primas que são geralmente usadas no processo de fabrico de materiais de 

construção não regeneram tão rapidamente como são extraídas e consumidas (Graedel, 1996). 

Assim, e dado o fluxo unidirecional, com o crescente ritmo da indústria da construção cria-se um 

fenómeno onde existe um esgotamento de matéria-prima numa das extremidades do fluxo de 

matéria, e a acumulação de resíduos – materiais sem valor – no extremo oposto (Rao et al., 

2007). Este fenómeno tem-se acentuado desde sempre, estando agora a chegar a um ponto 

crítico, tornando a necessidade de encontrar soluções cada vez mais prioritária. 

Assim o problema é a lógica linear que existe atualmente, isto é, em que as matérias-primas 

são consumidas em muitos processos, levando depois à produção de resíduos que nem sempre 

são aproveitados. Assim, é necessário criar uma lógica circular, onde estes resíduos podem ser 

aproveitados com vantagens para quem os produziu e para quem os vai reutilizar, criando assim 

uma lógica simbiótica. Este caso é particularmente relevante no setor da construção, pelo que o 

problema abordado neste trabalho tem esse foco, pretendendo-se identificar oportunidades para 

simbioses industriais na indústria da construção nacional. 
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1.3 Objetivos 

Com esta Dissertação pretende-se estudar um conjunto de possíveis soluções para o 

problema da quantidade de resíduos produzidos pelas várias indústrias, tendo como foco a 

indústria da construção. Pretende-se criar uma ferramenta que permita encontrar formas de se 

passar de fluxos unidirecionais de matérias, para fluxos cíclicos e uma lógica circular, onde 

chegado o final de vida de um produto, este possa ser incorporado como matéria-prima na 

produção de outro, conseguindo assim valorizar o que seria de outra forma um mero resíduo. 

Com a incorporação deste ciclo de valorização reduz-se a dependência pela matéria-prima 

natural, e a acumulação de resíduos no final do fluxo (Silvestre et al., 2014).  

A ferramenta a desenvolver será um modelo com uma sequência ordenada de pontos de 

estudo indispensáveis na tomada de decisão sobre a viabilidade de criar um fluxo circular, 

usando um resíduo de um processo produtivo como elemento fundamental. O resíduo poderá 

originar num conjunto de fontes, mas a aplicação será na produção de materiais de construção. 

Como os processos de produção de materiais de construção são bastante variados, 

pretende-se criar um modelo de aplicação dinâmica, que abranja o máximo de processos de 

produção possível. Para que seja possível uma aplicação horizontal, é necessário que o modelo 

seja mais generalista, e se concentre nos passos principais (pouco exaustivo) para reduzir a 

complexidade e maximizar o potencial de adoção e aplicação.  

1.4 Metodologia 

Cimren et al. (2011) investigaram vários modelos matemáticos que pretendiam quantificar os 

benefícios económicos e ecológicos do estabelecimento de redes de sinergias de subprodutos, 

mas concluíram que, embora existam inúmeros métodos de quantificação, poucos abordam 

ambas as questões em simultâneo, e os que abordam são complexos e de difícil compreensão. 

Concluíram ainda que os modelos existentes não são úteis para a diversidade de sinergias 

potenciais entre subprodutos. Esta é uma das razões para o modelo manter um foco global, de 

aplicação diversificada. As áreas a abordar serão macroscópicas, com a análise microscópica 

específica do material de construção em estudo a ficar a cargo de entidades encarregues do 

estudo. 

Pretende-se que o modelo seja aplicável sobre qualquer simbiose que promova fluxos de 

entrada na indústria da construção. Ou seja, independentemente da troca que uma empresa está 

a considerar implementar, desde que esta tenha como base simbioses que contribuam para a 

produção de materiais de construção, a metodologia poderá ser aplicada. Assim, cada passo 

não poderá ser excessivamente exaustivo ao ponto de restringir a utilização do modelo. 

A realização desta dissertação terá como base estudos realizados em 15 fábricas nacionais 

de produção de materiais de construção civil (ver Tabela 1) para a determinação dos impactes 

ambientais nos seus ciclos de vidas (Silvestre, 2012), e simbioses industriais existentes e 

potenciais na indústria da construção nacional identificadas na revisão da literatura. 
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Tabela 1: Empresas a considerar para determinar as possíveis simbioses industriais 

Grupo de Materiais Material Empresa 

Elementos da Estrutura 
da Parede 

Blocos de betão leve Artebel 

Painéis prefabricados de betão reforçado com 
fibras de vidro 

Pavicentro 

Argamassa estabilizada Betão-Liz 

Isolamentos Térmicos 

Agregados leves de argila expandida Argex 

Poliestireno expandido extrudido Fibran 

Poliestireno expandido moldado Esferovite 

Placas rígidas de poliuretano Masterblock 

Aglomerado de cortiça expandida Amorim Isolamentos 

Revestimentos 
Exteriores e Interiores 

Monomassa Saint-Gobain Weber 

Revestimentos cerâmicos Recer 

Reboco de cal com cortiça Fradical 

Placas compósitas de madeira e plásticos 
reciclados 

EPW 

Estuque Sival 

Adesivo bi-componente Topeca 

Placas de gesso laminado Gyptec 

Para alcançar o objetivo já enunciado, iniciou-se uma revisão de literatura relevante para 

estabelecer uma base de conhecimentos sólida sobre os procedimentos inerentes às simbioses 

industriais (SI). É estudada a ecologia industrial (EI), e prossegue-se com uma análise das SI 

que são uma estratégica da EI. 

Do estudo global da EI e das SI, o estudo centra-se na indústria da construção civil. Foi 

desenvolvido um modelo representativo das várias formas como um resíduo pode ser integrado 

nos processos produtivos de materiais de construção. Esta análise é feita para que seja 

percetível o quão amplo é o potencial leque de origens de resíduos. 

De seguida é abordada a forma como as SI e a utilização de RCD se realizam no contexto 

nacional. As iniciativas de sustentabilidade estão sujeitas a restrições e/ou incentivos externos, 

e cada país é distinto neste aspeto. É por isso necessário compreender a situação nacional. 

É feito um levantamento dos pontos de estudo essenciais para a viabilização de uma SI. 

Esse levantamento é feito com recuso a publicações internacionais que descrevem os processos 

seguidos em SI implementadas. Recolhendo informação é possível identificar fatores de análise 

constantes, que são o ponto de partida para a construção do modelo, pois representam a base 

da análise, os pontos que devem em qualquer situação ser estudados. 
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Com esta base de estudos recolhida, foi realizado um reagrupamento dos fatores em áreas 

de foco, de uma forma lógica, e esses são depois priorizados para apresentarem uma sequência, 

que representa a primeira versão do modelo. A sequência representa a ordem pela qual os 

estudos das diferentes áreas devem ser iniciados. Como o modelo pretende ser uma guia geral, 

esta sequência é indicativa, podendo situações particulares requerer uma sequência distinta. A 

versão inicial do modelo foi depois validada junto de entidades relevantes (de entre as 

identificadas na Tabela 1, às quais se acrescentaram mais algumas). Nesse processo de 

validação são identificados alguns pontos de melhoria para o modelo. A análise das opiniões 

recolhidas sobre o modelo foi processada de forma a iterar sobre o mesmo, mantendo o objetivo 

global. Os pontos de melhoria são implementados, e é apresentada uma versão final do modelo. 

À versão final, e ao trabalho como um todo, foi por fim feita uma análise crítica e são recolhidas 

sugestões para desenvolvimentos futuros. 

1.5 Estrutura 

Esta dissertação é composta por seis capítulos. Os primeiros três são focados na recolha de 

informação relevante e necessária para a construção do modelo, e nos restantes é apresentada 

a elaboração do modelo e as conclusões da dissertação. 

 Capítulo 1 – Enquadramento e objetivos. É feita a introdução ao tema e explicam-se as 

principais motivações para a realização desta dissertação de mestrado. Conclui-se com a 

especificação dos objetivos, a metodologia do trabalho, e a estrutura da dissertação; 

 Capítulo 2 – Simbioses Industriais. É feita uma apresentação detalhada do tema das 

simbioses industriais, primeiro de uma forma geral, incluindo as origens e a evolução, e 

depois de uma forma mais específica, relacionada com a indústria da construção civil; 

 Capítulo 3 – Identificação e caracterização das simbioses industriais na indústria da 

construção civil. Neste capítulo é descrita a situação nacional relativa às simbioses 

industriais na indústria da construção civil. Abordam-se os principais RCD, os seus destinos 

finais, e as simbioses já existentes em Portugal; 

 Capítulo 4 – Modelo de avaliação da possibilidade de implementação de simbioses 

industriais. No quarto capítulo são apresentados todos os passos efetuados na elaboração 

da primeira versão do modelo. Desde o estabelecimento dos fatores essenciais, ao 

reagrupamento em áreas de foco e à ordenação dos mesmos; 

 Capítulo 5 – Validação do modelo e discussão dos resultados. É o capítulo dedicado à 

validação da proposta inicial. São apresentados os objetivos do processo de validação, e a 

metodologia escolhida para o processo. Segue-se a apresentação da segmentação das 

entidades a contactar para a validação, e depois da análise das respostas recolhidas. O 

capítulo termina com a apresentação dos pontos a serem alterados no modelo, com a 

exposição das alterações implementadas, e com uma análise crítica do processo; 

 Capítulo 6 – Conclusões. No último capítulo são apresentadas as conclusões desta 

dissertação, assim como uma compilação de sugestões de desenvolvimentos futuros. Inclui 

ainda os anexos com os inquéritos e proposta de um guia para o modelo de decisão.  
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2 Simbioses Industriais 

2.1 Ecologia Industrial 

A ‘Ecologia Industrial’ expressa a relação entre o ambiente, de ecologia, que é o estudo dos 

seres vivos, a sua distribuição e as suas interações, e o trabalho humano, de industrial, que neste 

caso é sinónimo dos processos desenvolvidos por estes (Ferrão, 2009). 

A ecologia industrial é, portanto, um ramo da ciência que visa estudar os sistemas industriais, 

tendo como base o sistema ambiental, analisando as interações entre os dois. Isto leva a que a 

construção de infraestruturas tenha a ecologia industrial em mente, para atingir não só os 

benefícios económicos, mas também ambientais e sociais. 

Para fomentar as interações entre o meio ambiente e a indústria, a ecologia industrial 

pretende que os produtos, processos, serviços e operações sejam produtores de resíduos, mas 

não desperdícios. Para tal define que os processos produtivos devem ser concebidos de tal forma 

que os seus resíduos sejam passíveis de ser integrados na manufatura de outros produtos. A 

ecologia industrial (EI) sublinha ainda que devemos, a todo o custo, evitar utilizar materiais com 

componentes tóxicos e que devemos, sempre que possível, usar materiais reciclados ou 

provenientes de resíduos em detrimento de matérias-primas virgens (Allenby, 1999). A EI é uma 

ciência objetiva, cujo desenvolvimento e progresso é apenas limitado pelo conhecimento, quer 

científico, quer tecnológico (Pinto, 2011). 

O aparecimento do conceito de ecossistemas industriais surgiu por volta de 1989 quando 

aconteceram dois eventos chave (Chertow, 2008). O primeiro foi a publicação de um artigo por 

(Frosch & Gallopoulos, 1989) no Scientific American onde visionaram ‘ecossistemas industriais’, 

onde “o consumo de energia e materiais é otimizado e os efluentes de um processo servem de 

matéria-prima para outros processos. O segundo acontecimento chave foi a descoberta, na 

Dinamarca, de um conjunto de empresas de diferentes indústrias que estavam a partilhar os seus 

recursos de forma eficiente que, de certa forma validou a teoria visionada por Frosch e 

Gallopoulos. Este conjunto de empresas localiza-se na cidade de Kalundborg (Knight, 1990; 

Barnes, 1992). 

Com o início do estudo de ecossistemas industriais, surgiu a necessidade de um estudo mais 

aprofundado sobre os fluxos de materiais. Num estudo publicado por (Graedel, 1996) foi feita a 

distinção entre três tipos de ecossistemas, do Tipo I, II e III. Esta sequência tem como base o 

tempo. Com o aparecimento dos sistemas biológicos primitivos, a quantidade de matéria 

disponível era tão maior que esses sistemas, que o impacte destes na quantidade de recursos 

disponíveis era praticamente nulo. Assim, o fluxo era unidirecional, desde o consumo até aos 

desperdícios. Com o desenvolvimento da vida, e a multiplicação das formas de vida, o consumo 

de recursos começou a tornar-se significativo, e surgiram os loops, ou ciclos fechados de fluxo 

de materiais, entre diferentes formas de vida que solucionavam a questão do aumento dos 

desperdícios. Apareceu assim o Tipo II. No entanto, embora mais eficientes, os ecossistemas do 
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Tipo II só têm ciclos fechados de alguns recursos, e a longo prazo, os restantes continuam 

unidirecionais e têm as mesmas consequências que os do Tipo I. A evolução seguinte acontece 

quando o ecossistema biológico global evoluiu até um ponto onde deixou de haver distinção 

entre recurso e desperdício, pois o desperdício de um componente passou a ser o recurso de 

outro, e assim consegue-se um sistema completamente fechado, um ecossistema do tipo III. 

Este último é o objetivo que as simbioses industriais pretendem refletir. 

2.2 Simbioses Industriais 

Desde a sua proposta em 1989, o conceito de ‘ecossistemas industriais’ evoluiu para aquele 

que é utilizado atualmente: ‘simbioses industriais’. Hoje, o termo é definido como uma forma de 

“explorar indústrias tradicionalmente separadas numa abordagem coletiva para atingir vantagens 

competitivas envolvendo a troca física de materiais, energia, água e resíduos. A chave para as 

simbioses industriais é a colaboração e as possibilidades sinérgicas oferecidas pela proximidade 

geográfica” (Chertow, 2000). 

Esta definição apresentada por Chertow é, de certa forma, geral, por isso a autora sugere 

mais tarde uma forma de distinguir simbioses industriais de outros tipos de trocas, por isso sugere 

a ‘heurística 3-2’ como critério mínimo (Chertow, 2008). O que esta heurística obriga é que exista, 

no mínimo, três entidades distintas a trocar pelo menos dois recursos diferentes, sendo que 

nenhuma das entidades tenha como principal função a reciclagem (ver Figura 1). 

 

Figura 1: Exemplo de uma simbiose 3-2 que envolve 3 entidades e a troca de 2 recursos (Chertow, 2008) 

Para comparar simbioses industriais com outros tipos de cooperações que podem surgir por 

proximidade geográfica, três métodos distintos de partilha foram observados (Chertow et al., 

2008), e resumem-se a: 

 Partilha de utilidades/infraestruturas – a utilização comum e gestão de recursos, tais como 

vapor, água, eletricidade e águas residuais. Funções geralmente cobertas pelos municípios 

ou empresas dedicadas; 

 Provisão conjunta de serviços – envolve empresas unirem-se para colmatar as necessidades 

que não fazem parte dos seus core businesses. Segurança, limpeza e gestão de águas 

residuais são exemplos de serviços auxiliares que têm implicações ambientais; 

 Troca de subprodutos – a utilização de materiais tradicionalmente descartados como 

substitutos para produtos comerciais ou matéria-prima. Esta troca de subprodutos trás um 

acréscimo ao valor económico dos mesmos, e a passagem de um processo linear para 

circular do fluxo de material atinge um dos objetivos fundamentais da ecologia industrial. 
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Existem muitas motivações para que as simbioses industriais sejam exploradas. As principais 

são: a redução de custos ou o aumento dos lucros conseguidos; a segurança a longo-prazo 

sobre o fornecimento de recursos críticos; e pelos benefícios conseguidos com o cumprimento 

de requisitos estabelecidos por certas entidades. 

Alguns benefícios foram explorados num estudo a um sistema de gestão de resíduos em 

Portugal (SIGRE) (Ferrão et al., 2014). Em 2011 foi possível evitar a emissão de 116 kt CO2 

equiv. – o equivalente em  emissões de carbono do consumo energético de 124.000 habitações. 

Foi também descoberto que as atividades da SIGRE criaram entre 2000 a 3000 empregos, e que 

por cada euro de valor adicionado pelo sistema, 1.25€ é acrescentado ao resto da economia do 

país. Este estudo provou que políticas de reciclagem e reaproveitamento de resíduos originam 

benefícios ambientais, assim como impulsionam a economia e criam empregos.  

Podemos continuar a explorar estas motivações através do caso do Guintang Group, uma 

empresa produtora de açúcar, na China, que cresceu quando procurou na cadeia de 

abastecimento formas possíveis para reduzir o impacte causado pela refinaria e formas de criar 

novos empregos na região, através da criação de novas empresas (Zhu et al., 2008). Esta 

refinaria de açúcar deu assim origem a uma empresa cimenteira, uma fábrica de papel, uma 

fábrica de fertilizantes, e várias outras. 

Em Narrogin na Australia, agricultores plantaram eucaliptos para que esses, com as suas 

raízes profundas, absorvessem as águas salgadas que existem em profundidade, para que 

essas águas não tornassem essa terra arável em terra degradada (Barton, 2000). Estas 

plantações deram origem a uma central de energia renovável, 700 toneladas cúbicas de óleo de 

eucalipto por ano, e 200 toneladas de carvão vegetal que pôde ser usado como substituto de 

carvão em reatores metalúrgicos. 

Num estudo para avaliar e comparar as quantidades, a escala, e os benefícios económicos 

e financeiros conseguidos com atividades de simbioses industriais na indústria da fabricação de 

ferro/aço foram analisadas as práticas em dois locais na China (Liuzhou e Jinan) e um local no 

Japão (Kawasaki) (Dong et al., 2013). Encontraram em Liuzhou três ligações simbióticas 

estabelecidas, principalmente relacionadas com a troca de materiais e energia. Escórias 

produzidas no fabrico de ferro e aço são usadas pelas fábricas de cimento, e subprodutos do 

processo de dessulfurização são utilizados na produção de fertilizantes. Estas ligações têm 

originado grandes progressos na conservação de energia e na redução de emissões. Em Jinan 

foram identificadas 9 ligações simbióticas, com mais 3 a serem estudadas. Das 9, 7 são ligações 

entre indústrias, e 2 são trocas de aço utilizado e águas residuais da comunidade, incorporadas 

no funcionamento da fábrica. Os materiais trocados entre as indústrias são de vários tipos, desde 

resíduos de aço, escórias e águas residuais, até gás, vapor e lamas. As principais ligações 

simbióticas em Kawasaki são a troca de escórias para as fábricas de cimento, a receção de ferro 

e metais não ferrosos das instalações de reciclagem como substitutos de matéria-prima de aço, 

e as escórias de alto-forno da manufatura de aço são usadas no fabrico de cimento. Com estas 

trocas simbióticas entre empresas são conseguidos inúmeros benefícios, dos quais se destacam 
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os económicos e ambientais. Em Liuzhou poupam-se anualmente cerca de 2 milhões de 

toneladas de matérias-primas virgens, reduzindo a poluição do ar em 4 kton/ano e a poluição 

dos solos em 2,5 Mton/ano. Em Jinan trocam-se cerca de 8 milhões de toneladas de materiais 

por ano, conseguindo ganhos na ordem dos 158 milhões de dólares, e em Kawasaki trocam-se 

cerca de 500 kton/ano de materiais e conseguem benefícios económicos na ordem dos 50 

milhões de dólares. Os benefícios económicos foram determinados através da receita 

conseguida, ou custos evitados, com a troca de materiais em detrimento da aquisição de 

matérias-primas virgens e pela reutilização e reciclagem dos subprodutos e resíduos produzidos. 

Pelos casos anteriores é possível concluir que existem vários exemplos de simbioses 

industriais, bastante distintos, espalhados pelo mundo. Dados os benefícios já mencionados, e 

os exemplos ilustrativos da possível implementação destas simbioses, podem-se questionar as 

razões pelas quais estas práticas não são correntes. Num estudo realizado em 2003 foram 

analisadas as iniciativas de criação de 63 parques industriais ecológicos nos Estados Unidos e 

na Europa durante a década de 90. Mais tarde foram publicados os resultados e conclusões 

desse estudo (Gibbs et al., 2005), verificando-se que a criação de parques industriais ecológicos, 

por uma questão pura de simbioses industriais, é significativamente mais difícil do que o 

desenvolvimento a partir de simbioses industriais descobertas em fases iniciais. 

Construindo no exemplo anterior, Gibbs & Deutz (2007) analisaram intensivamente os 

resultados de 16 inquéritos a eco parques industriais. Dos funcionais, muitos estavam em fases 

muito iniciais de desenvolvimento, e os problemas encontrados sugeriam que uma abordagem 

mais proveitosa seria construir sobre conexões existentes e potenciais, dentro de uma 

localidade, incentivada por políticas pró-ativas e encorajadoras. Um caso de sucesso é o do 

Relvão Eco Industrial Park (REIP) onde, usando o que mais tarde fora descrito como o middle-

out approach (Costa & Ferrão, 2010), um conjunto de 25 empresas estabeleceram-se num 

estado simbiótico.  

O middle-out-approach foi desenvolvido sobre a ideia de que, para que haja sucesso no 

desenvolvimento de simbioses industriais, é necessário um framework para a criação de um 

contexto favorável ao desenvolvimento destas simbioses. É necessário um processo iterativo, 

onde “governos, indústrias, e outras instituições são guiadas a alinhar as suas estratégias em 

suporte à colaboração entre as estratégias de negócio no contexto da gestão de recursos” (Costa 

& Ferrão, 2010). Combinando as diretrizes governamentais top-down, com as iniciativas 

empresariais espontâneas bottom-up, cria-se este processo iterativo, com ciclos de feedback 

entre os intervenientes para criar o contexto favorável. Esta metodologia conecta as estratégias 

mais comuns, a estratégia planeada, e a estratégia espontânea. A primeira visa criar simbioses 

entre indústrias de raiz, enquanto a segunda pretende construir sobre simbioses já existentes 

que são descobertas. As primeiras, como vimos anteriormente, geralmente falham, e as 

segundas são difíceis de identificar, pois geralmente estão mascaradas como transações 

normais. O que o middle-out-approach pretende é criar um contexto de monitorização e feedback 
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adequado, e a disseminação de informação pelos intervenientes, que induza ciclos de feedback 

positivos que originem continuamente novas ações que promovam as cooperações simbióticas.  

Outra das barreiras na criação destes parques, ou de iniciativas gerais, é a dificuldade de 

desenvolvimento de relações entre organizações. A dependência de recursos pode ser de dois 

tipos (Boons, 1997), competitiva ou simbiótica. Esta última, onde existem as simbioses 

industriais, não é necessariamente simétrica, e para que as empresas consigam ser eficientes 

nas suas trocas, tem que ser alcançado um equilíbrio entre cooperação e coordenação, de 

acordo com as relações de poder entre os atores. Estas relações são ideais em Kalundborg, mas 

difíceis de replicar.  

O caso do eco-parque Ulsan na Coreia do Sul é também merecedor de atenção (Behera et 

al., 2012) pela forma como engloba os pontos referidos nos parágrafos anteriores. Aqui foi criado 

um framework de investigação e desenvolvimento de negócio para conseguirem uma expansão 

efetiva de simbioses industriais. O projeto de estabelecimento de Eco-Industrial Park (EIP) de 

sucesso teve a duração de 15 anos, e em cada um dos 8 locais escolhidos (Ulsan incluído) para 

implementação de um EIP foi escolhido um conselheiro que, além do conhecimento académico, 

tinha também conhecimento da sociedade e cultura da região onde esses EIP seriam 

implementados. Verifica-se aqui a importância dada à criação de ligações entre as pessoas, e 

pontes de comunicação, além das simples ligações entre empresas. O framework criado tem três 

passos principais. Primeiro, entre as indústrias presentes na zona, é feito um levantamento das 

possíveis sinergias. Depois é feita uma investigação de viabilidade entre as possíveis utilizações 

de subprodutos e uma análise das possibilidades num contexto tecnológico, culminando numa 

rede concetual. Baseado nesta rede concetual segue-se um plano de negócio para a 

implementação desta rede. Na última fase, de comercialização, recorriam a fundos dos 

intervenientes ou de fundos governamentais, e em termos de barreiras legais, as iniciativas eram 

apoiadas pela legislação existente no país, que prova aqui mais uma vez a questão da 

necessidade de iniciativas top-down para a criação de um contexto favorável às simbioses 

industriais. A rede de simbioses industriais no EIP de Ulsan resultou em benefícios económicos 

de 68.52 milhões US$/ano e ambientais na redução de emissão de 227.363 ton/ano de CO2 

(Behera et al., 2012). 

Em Styria, na Austria, Schwarz & Steininger (1997) descobriram uma rede complexa, 

impulsionada pelas vantagens económicas, de trocas de gypsum de uma central elétrica, escória 

de aço, serragem e papel e madeira reciclável, mas as empresas envolvidas não estavam 

conscientes das potencialidades. A importância da cooperação e transmissão de informação 

entre empresas tem-se tornado cada vez mais importante, e na região de Oldenburger 

Munsterland, na Alemanha, foi criado um sistema para a partilha dessa informação para melhorar 

as oportunidades de reciclagem entre empresas (Milchrahm, 2002). Foram criadas várias redes, 

por áreas, e o número de intervenientes por rede foi mantido baixo para manter o nível de 

confiança entre os mesmos, alto, e também para facilitar o processo de comunicação e 

cooperação. 



 

 
10 

Num estudo que visou analisar a evolução e identificar formas de melhorar a performance 

da gestão de resíduos em Portugal, conclui-se que embora haja sucesso a nível qualitativo e 

quantitativo de uma política de responsabilização do produtor, existe ainda espaço para melhoria 

(Niza et al., 2014). No final dos anos noventa novas estratégias foram implementadas para uma 

melhor gestão dos resíduos produzidos. Os planos de gestão estratégica de resíduos municipais, 

resíduos hospitalares e resíduos industriais levaram a um grande investimento em 

infraestruturas. Foram encerrados aterros não controlados, e construíram-se centros de 

compostagem, fábricas de incineração e aterros controlados. Isto levou a um aumento para 100% 

de cobertura de recolha de resíduos a nível nacional, face aos apenas 25% em 1996, e uma 

maior capacidade de tratamento dos mesmos. Os planos implementados para monitorização e 

auditoria originaram uma maior transparência e visibilidade nos processos de gestão de 

resíduos, contribuindo assim para uma consciencialização mais abrangente entre a população 

neste sentido. Os pontos de melhoria apontados pelos autores são sobre o aumento da taxação 

de depósitos em aterros ou na proibição de alienação de alguns materiais para aterros, 

promovendo assim as atividades de recolha, reciclagem e reutilização. Em Portugal, o valor a 

pagar para utilização de aterros é de apenas 2€ por tonelada, bastante inferiores aos 16-108€ 

praticados na Holanda e aos 63.55€ praticados na Inglaterra, países que têm taxas de 

reaproveitamento de resíduos mais elevados que os de Portugal (Niza et al., 2014).  

Estes pontos de melhoria referidos relacionam-se com a necessidade de criação de um 

contexto favorável às simbioses industriais que foi mencionado em pontos anteriores.  

Os grandes passos dados em Portugal na gestão de resíduos foram impulsionados pelos 

planos estratégicos impostos, e podem-se tornar maiores ainda com o desenvolvimento de 

outras formas de criação de um framework favorável ao desenvolvimento das ligações 

simbióticas entre empresas de indústrias diferentes. 

2.3 Simbioses Industriais na Construção Civil 

Anteriormente foram descritas várias situações de simbioses industriais, todas elas num 

contexto muito geral. No entanto, esta dissertação pretende focar-se nas simbioses industriais 

no ramo da construção, analisando e tendo como plano de fundo a construção sustentável. A 

visão em que este trabalho se insere é na incorporação da estratégia ‘cradle-to-cradle’. Esta 

estratégia é uma que analisa os impactes ambientais associados a cada uma das fases do ciclo 

de vida de um produto, desde a extração da sua matéria-prima (cradle), passando pelo 

processamento, manufatura, distribuição, uso, reparo, manutenção e finalmente reciclagem para 

posterior incorporação num novo produto idêntico ou distinto (cradle) (Silvestre et al., 2014). Esta 

estratégia permite reduzir os impactes, pois ao reincorporar produtos na manufatura de outros, 

toda a primeira fase da produção, e os impactes associados, são retirados do ciclo de vida. 

Reduz-se assim a extração de matérias-primas e maximiza-se a utilização das extraídas. 
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Neste momento, a maioria da matéria-prima alguma vez produzida está armazenada nas 

construções atuais, que representam um enorme desafio para a eliminação dos resíduos (Kibert, 

2007). Os tipos de materiais usados na construção têm-se mantido constantes, mas a procura 

destes tem estado a aumentar, assim como o preço. Acrescenta-se que o impacte ambiental 

causado pela extração das matérias-primas necessárias para a sua produção está sempre a 

subir devido à crescente dificuldade ou custo para as extrair ou produzir, assim como ao 

crescimento paralelo dos resíduos acumulados pela extração dos materiais (Kibert, 2007). 

2.3.1 Modelo dos 3 fluxos 

Como mencionado anteriormente, o foco deste trabalho são as simbioses industriais na 

indústria da construção civil, uma indústria que representa uma grande fatia da economia 

nacional. Mas esta indústria é bastante vasta, composta por muitas áreas, desde a extração das 

matérias-primas, à produção dos materiais, à construção, reabilitações e até às demolições. 

Todas estas áreas estão interligadas numa rede complexa de compras e vendas, partilhas e 

trocas de recursos e materiais. 

Pretende-se então propor neste trabalho um modelo que simplifica a compreensão da forma 

como os fluxos de materiais ocorrem nesta indústria. Este modelo, que foi designado por ‘Modelo 

dos 3 Fluxos’, é apresentado na Figura 2.  

 

Figura 2: Representação do Modelo dos 3 Fluxos 

Neste modelo agrupam-se 3 grandes áreas envolvidas nesta indústria. De seguida uma 

breve explicação de cada uma dessas áreas: 

 Fabrico de Materiais de Construção - nesta área considera-se a produção de materiais novos 

para aplicação na construção. Engloba-se nesta área a extração de matérias-primas, o 

transporte das mesmas até às fábricas, até à transformação dessas em materiais acabados; 

 Resíduos de Construção e Demolição gerados em obra (RCD) – refere-se a todas as 

atividades em obra que originam resíduos que poderão ser usados como matéria-prima na 

produção de materiais de construção. Pode ser tanto em reutilização, reciclagem, ou para a 

utilização num material diferente; 

 Outras Indústrias - Esta última área engloba todos os processos realizados por indústrias 

não ligadas ao fabrico de materiais de construção.  
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Estando estas áreas definidas, é possível abordar nos pontos seguintes os 3 fluxos de 

resíduos que as interligam, na forma de simbioses industriais. 

 Fluxo Tipo I 

Os fluxos do Tipo I são todos aqueles que resultam do processo de fabrico de um material, 

e que são depois usados no fabrico de outro, ambos materiais de construção. 

Com o objetivo de analisar a viabilidade, e a possível majoração das propriedades térmicas, 

estudou-se a incorporação de resíduos da indústria transformadora de alumínio na argila, 

matéria-prima para a produção de tijolos de alvenaria cerâmica (Grilo et al., 2012). Verificou-se 

que a introdução dessas lamas residuais induz um incremento considerável no desempenho 

térmico do tijolo rebocado, reduzindo aproximadamente 20% no coeficiente de transmissão 

térmica, e as propriedades físicas continuam a apresentar valores adequados às exigências das 

normas. Assim, a incorporação de lamas na produção de tijolos cerâmicos é uma opção viável. 

No caso de Liuzhou, Jinan e Kawasaki mencionado anteriormente, existem várias ligações 

do tipo de fluxo I (Dong et al., 2013). As escórias do fabrico de ferro e aço em Liuzhou e em 

Kawasaki são depois usadas no fabrico de cimento por outras fábricas. Em Jinan, escórias e 

gesso resultando dos processos de fabrico são reutilizados noutras indústrias de construção, e 

lamas resultantes da fabricação de alumínio são usados na produção de ferro e aço. Estas 

ligações permitem às empresas pouparem milhões de toneladas de matérias-primas virgens por 

ano e reduzir as emissões em milhares de toneladas.  

Em Portugal, os produtos cerâmicos são produzidos em grandes quantidades, contribuindo 

para as exportações do país. Toda essa indústria gera anualmente vários milhões de toneladas 

de resíduos argilosos. A incorporação destes resíduos na produção de betão foi objeto de um 

estudo (Fernandes & Ribeiro, 2012). Estudou-se a resistência à compressão e a durabilidade 

para amassaduras com 5%, 10% e 20% de substituição da massa ligante (cimento) por pó 

cerâmico. Verificou-se que, em geral a trabalhabilidade diminui e a porosidade aumenta, no 

entanto, para uma substituição de 5%, a resistência à compressão e ao ataque ácido melhora. 

Concluiu-se que a incorporação de pequenas percentagens de resíduos cerâmicos é possível, 

sem comprometer a resistência ou a durabilidade. 

 Fluxo Tipo II 

Este fluxo, com origem nas obras e destino no fabrico de materiais de construção, inclui todos 

os resíduos produzidos durante a construção e/ou demolição de infraestruturas, que podem 

depois ser utilizados no processo de fabrico de outros materiais, designados Resíduos de 

Construção e Demolição (RCD). Neste fluxo englobam-se os RCD que são reutilizados no próprio 

local da obra, assim como os que são transportados para locais de tratamento especializados.  

Num estudo realizado no Brasil (Cardoso et al., 2012), foi feita uma avaliação da influência 

da inclusão de agregados miúdos (resíduos de betão e britagens) na resistência à tração de 

argamassas de revestimento. Neste estudo foram feitas algumas comparações entre a 

substituição de 100% do agregado natural por agregados reciclados, com uma situação sem 
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substituição, ficando os primeiros com resultados inferiores ao último. Nenhum dos exemplares 

cumpriu os valores mínimos exigidos, mas o estudo provou que a utilização de resíduos de betão 

resulta em melhores valores do que a utilização de resíduos de britagem. 

Noutro estudo, realizado também em volta da inclusão de agregados reciclados na produção 

de betões, concluiu-se que a substituição dos agregados leva a uma diminuição da resistência à 

compressão progressiva até se atingir uma substituição de 100% dos agregados naturais. Nesse 

momento a resistência à compressão terá diminuído cerca de 30% no caso de agregados 

reciclados grossos, e uma diminuição na ordem dos 44% no caso de agregados reciclados finos 

(Bravo et al., 2012). Resultados semelhantes foram obtidos para testes à resistência à tração. 

Este estudo foi realizado usando agregados obtidos de duas centrais de reciclagem portuguesas, 

e os resultados foram ligeiramente diferentes em ambos as situações, o que levou os autores a 

concluir que, além do tipo de agregado usado, o local da sua obtenção poderá ser determinante 

para a qualidade do produto final. 

Existem vários estudos que comparam a utilização de materiais com e sem incorporação de 

agregados reciclados, e algumas opções para utilização já foram provadas como viáveis, e têm 

associados custos substancialmente mais baixos, no entanto, existe resistência à adoção destes 

métodos no fabrico de materiais de construção. Variabilidade composicional dos agregados e 

dificuldade em garantir o fornecimento de grandes quantidades são apenas algumas das razões 

pelas quais os produtores de materiais de construção ainda preferem utilizar agregados naturais. 

 Fluxo Tipo III 

Este último fluxo, corresponde aos resíduos produzidos durante a atividade de uma indústria 

diferente à da construção, mas cujas propriedades permitem a sua utilização como matéria-

prima. 

A rede de Kalundborg tem, entre as suas inúmeras ligações, algumas conexões para a área 

da construção. A partir do ano de 1979 a central elétrica Asnæs ligou-se a uma fábrica de 

produção de cimento, para onde enviava cinzas volantes que seriam usadas em substituição de 

outros componentes. Depois, em 1993, a mesma central elétrica passou a enviar gesso para a 

empresa Gyproc, cuja principal atividade é a produção de materiais em gesso. Na zona 

autónoma de Guangxi Zhuang na China, que é produtora de 50% do açúcar chines, a Guitang 

Group (GG), mencionada anteriormente, tem vivido durante as últimas quatro décadas o objetivo 

de reduzir a poluição e os custos de alienação de resíduos, procurando maiores receitas ao 

utilizar os subprodutos. Dentro da sua rede, baseada à volta de uma refinaria de açúcar, têm 

conseguido algumas ligações proveitosas para a indústria da construção. As lamas de um 

processo de carbonização, que podem ter efeitos negativos se usadas como fertilizante, têm sido 

usadas como input de uma fábrica de cimento. Mesmo pagando o custo do transporte, a GG 

consegue menores prejuízos do que se alienasse essa lama (Zhu et al., 2008).  

Noutro estudo, neste caso para avaliar a rentabilidade da incorporação de granulado de 

cortiça em argamassas industriais, foram feitos testes usando duas argamassas industriais com 
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introdução de grânulos de cortiça em substituição parcial do agregado para caracterizar os seus 

comportamentos mecânicos, térmico e acústicos (Frade et al., 2012). Concluíram que a inclusão 

de aglomerado de cortiça na argamassa originava uma melhoria no desempenho térmico em 

soluções de revestimento. Concluíram também que se gera uma argamassa pouco suscetível à 

fissuração, e a reduzida massa volúmica permite uma maior versatilidade relativamente ao tipo 

de utilização que pode ser dado a este material. 

A crescente quantidade de pneus usados, sem processo de reciclagem definido, tem 

suscitado alguns estudos para a incorporação deste material triturado em argamassas. Em dois 

estudos realizados sobre este material (Fioriti & Marques, 2012; Pedro et al., 2012), foram 

analisadas as variações na resistência mecânica, da taxa de absorção de água, densidade e 

trabalhabilidade. Em ambos concluiu-se que a inclusão de materiais finos de pneus leva à 

diminuição da resistência mecânica, sendo que para uma substituição de 15%, a resistência à 

compressão diminuía 55% e 60% para 28 e 90 dias, respetivamente (Pedro et al., 2012). No 

entanto, verificou-se uma melhoria em relação à deformabilidade que, complementada com os 

resultados do outro estudo, permitiu concluir que este tipo de argamassa é ideal em situações 

onde a resistência mecânica não é prioritária, onde é necessário um material leve e com 

características de isolamento (Fioriti & Marques, 2012), sendo então ideais para revestimento de 

paredes (Pedro et al., 2012). 

O estudo destes três fluxos tem vindo a aumentar com a crescente preocupação para 

encontrar soluções que reduzam os impactes dos resíduos produzidos em cada um dos 

processos representados pelas extremidades do modelo. O estudo e exploração destes três 

fluxos estão em pontos diferentes de evolução. Os fluxos do Tipo I e Tipo III já foram estudados 

e implementados, enquanto os fluxos do Tipo II, ou fluxos de RCD, por outro lado, têm sido 

estudados mas ainda não estão implementados em grande número.  

2.4  Resíduos de Construção e Demolição (RCD) 

Em foco neste trabalho estão os Resíduos de Construção e Demolição (RCD) - fluxos do tipo 

II - e a sua gestão. Estes resíduos são todos aqueles que resultam de desperdícios de matéria 

durante a construção e resíduos que resultam da reparação e demolição de edifícios e/ou 

infraestruturas. A sua gestão, por outro lado, resume-se à transposição dos resíduos às 

entidades capazes de fazer a sua gestão ou transferência, segundos os termos da lei, tentando 

simultaneamente prevenir os impactes a nível social e ambiental. Em Portugal, estes termos 

gerais estão cobertos pelo Decreto-Lei n.º178/2006 (Decreto-Lei n.o 178/2006 de 5 de Setembro, 

n.d.) e pelo Decreto-Lei n.º46/2008 (Decreto-Lei n.o 46/2008 de 12 de Março, n.d.). 

O Decreto-Lei n.º 73/2011 (Decreto-Lei n.o 73/2011 de 17 de Junho, n.d.), de 17 de Janeiro, 

que procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º178/2006, de 5 de Setembro define que os 

resíduos são: “quaisquer substâncias ou objetos de que o detentor se desfaz ou tem intenção ou 

a obrigação de se desfazer”, e define também as origens dos RCD, que neste caso são qualquer 

“resíduo proveniente de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação 
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e demolição e da derrocada de edifícios” (Artigo 3.º). Menciona também que, à utilização de um 

bem deve suceder sucessivamente novas utilizações, até que deixe de ser técnica e 

financeiramente viável qualquer forma de valorização (Artigo 7.º). Por último, é neste Decreto-

Lei que se estipula que qualquer operação de tratamento de resíduos só poderá ser feita por 

entidades licenciadas para o efeito (Artigo 9.º).  

Dadas as dificuldades e constrangimentos às soluções técnicas de valorização de RCD, foi 

necessário criar um regime jurídico que estabelecesse as normas técnicas, e uma cadeia de 

responsabilidades, relativas às operações de gestão de RCD, por forma a minimizar as 

quantidades depositadas em aterros. Estipulou-se, no Decreto-Lei n.º46/2008, que quaisquer 

materiais que não sejam possíveis de reutilizar e que constituam RCD são obrigatoriamente 

objeto de triagem, em obra ou em local afeto à mesma, com vista ao seu encaminhamento para 

reciclagem ou outras formas de valorização (Artigo 8.º). A deposição em aterro só é permitida 

após a triagem (Artigo 9.º), ao qual se aplica uma taxa de gestão de resíduo de 2€ por tonelada 

(Artigo 21.º). Para complementar, surgiu também neste mesmo Decreto-Lei a obrigatoriedade de 

desenvolver um Plano de Prevenção e Gestão de RCD (PPGR) em cada obra, um documento 

onde consta a: 

 Metodologia para a incorporação de reciclados de RCD; 

 Metodologia de prevenção de RCD; 

 Referência aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto 

à mesma; 

 A estimativa dos RCD a produzir, da fração a reciclar ou a sujeitar a outras formas de 

valorização. 

Com isto, é possível saber-se, em cada obra, as quantidades de resíduos que poderão ser 

incorporados nessa, ou em outra obra por via de reciclagem ou reutilização. Este PPGR deverá 

estar sempre disponível no local da obra para efeitos de fiscalização, para que este assegure o 

cumprimento das normas constantes dos Decretos-lei anteriormente mencionados (Artigo 10.º). 

As empresas de construção estão assim obrigadas por lei a ter registos sistematizados sobre a 

forma como gerem os recursos envolvidos nos seus processos. 

É responsabilidade, e obrigação legal, do Dono de Obra ou do concessionário executar o 

PPGR, assegurando: 

 A promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra; 

 A existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão 

seletiva dos RCD; 

 A aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal não 

seja possível, o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado; 

 A manutenção em obra dos RCD pelo mínimo tempo possível que, no caso de resíduos 

perigosos, não pode ser superior a três meses. 
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Caso sejam necessárias alterações ao PPGR, estas são permitidas, mas apenas com a 

aprovação do Dono de Obra. 

Pinto (2011) argumenta que ao PPGR deve ser associado um plano de demolição seletiva, 

pois a elevada percentagem de misturas nos resíduos, nomeadamente de demolição, resulta de 

um baixo desempenho na triagem, de cuja eficiência depende qualquer tipo de valorização futura 

possível. Com este plano de demolição seletiva seria possível uma logística em obra mais 

eficiente e um incremento na valorização dos resíduos. A qualidade dos reciclados está 

dependente dos métodos utilizados no desmantelamento/demolição de infraestruturas. 

Os resíduos que não contenham substâncias perigosas devem ser reutilizados em processos 

construtivos. Aos que não seja possível reutilizar deverão ser objeto de triagem para que sejam 

encaminhados para reciclagem em outros locais, ou outras formas de valorização. Este processo 

de encaminhamento é da responsabilidade do produtor dos resíduos, e deverá acontecer 

segundo as prescrições da Portaria n.º 335/97 (Portaria n.o 335/97 de 16 de Maio, 1997). 

O tratamento dos RCD poderá assim ocorrer na obra ou em locais destinados ao efeito. 

Classificam-se esses lugares como centrais de reciclagem fixas ou móveis (Estanqueiro, 2012). 

As centrais de reciclagem fixas são grandes instalações com todo o equipamento necessário 

para um tratamento eficiente dos resíduos, e não é possível movê-las. As centrais de reciclagem 

móvel, por outro lado, podem ser levadas até ao local da obra onde estão a ser produzidos RCD. 

Neste caso, o equipamento é adaptado à necessidade da obra, mas em geral não é possível 

conseguir os níveis de eficiência conseguidos nas centrais de reciclagem fixas. As primeiras 

necessitam de uma grande área para se instalarem, mas conseguem melhores resultados. As 

últimas permitem uma separação no local mas causam maior constrangimento no local. A 

decisão é tomada pesando as vantagens e as desvantagens de cada situação. 

A gestão eficiente dos RCD também passa por uma construção com reduzida incorporação 

de substâncias perigosas. Isto levará a uma posterior triagem mais eficiente. A importância deste 

fato prende-se com a relação que tem com a valorização dos fluxos de resíduos nessa fase de 

triagem. 

Existem, em muitos pontos do mundo, estratégias que visam tornar a forma de gerir RCD 

mais eficiente e sustentável (John, 2003). Algumas dessas estratégias são: 

 Proibição dos despejos ilegais - com a criação de uma rede de estações de transferência de 

RCD’s, que corte os custos de transporte desses materiais, tornando os despejos ilegais 

menos atraentes; 

 Triagem de RCD - como estes poderão conter resíduos nocivos, e outros que impedem a 

reciclagem, a triagem é um requisito para a reciclagem; 

 Gestão e redução da produção de RCD em obra – com a existência de uma versão local do 

PPGR, que obriga cada obra a ter um plano de gestão e redução da produção de RCD que 

permita um melhor planeamento sobre os destinos desses RCD; 
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 Taxações da deposição em aterros – criando incentivos à procura por alternativas mais 

sustentáveis. 

2.4.1 Resíduos de Construção e Demolição – Aplicações Práticas 

A troca de resíduos dentro de redes de empresas de construção, e dentro do próprio local 

de construção é um enorme impulsionador da eficiência dos materiais, enquanto reduzem 

drasticamente os impactes ambientais. A reciclagem dos RCD é uma forma de limitar a 

necessidade de extração de inertes das pedreiras, e todos os impactes associados. 

Nomeadamente no contexto da construção, a uma metodologia de reutilização, reciclagem e 

recuperação terá que estar acoplada uma infraestrutura de suporte à separação e tratamento 

dos resíduos, que terá que ser desenvolvida, assim como meios para armazenamento 

temporário. Salienta-se por fim que uma solução baseada em simbioses industriais, só será 

melhor que a solução usada atualmente pelas empresas, se esta trouxer benefícios ambientais, 

económicos e também sociais. 

Uma grande limitação no avanço das simbioses na indústria da construção é a necessidade 

de separação dos materiais antes do encaminhamento para o tratamento e posterior reutilização. 

Um estudo em Hong Kong revelou que, por razões de tempo e espaço disponível, é preferível a 

uma empresa pagar uma taxa de aterro do que fazer a triagem no local da obra (Poon et al., 

2001). A demolição seletiva, pelas razões de tempo e necessidade de pessoal qualificado, 

também não é uma preferência. Existem vários métodos para a pré-seleção dos materiais em 

obra, como por exemplo: a utilização de canos inclinados específicos para diferentes tipos de 

materiais que depois seriam recolhidos; cano inclinado único e recolha, que depois seria triado 

em local fora da obra; e cano inclinado único com separação manual em sítio designado para o 

efeito. Os principais fatores considerados na escolha do método a usar foram: tamanho do local 

da obra, quantidade de esforço necessário na gestão, quantidade de recursos humanos e custos 

associados, e interferência com o funcionamento habitual em obra. Num questionário feito a 400 

empresas foi concluído que estes fatores eram mais importantes que as taxas que poderiam ser 

aplicadas no depósito, sem triagem, em aterro. 

Para os vários tipos de resíduos já existem algumas possibilidades para a sua reutilização. 

Na Tabela 2 estão alguns exemplos das possíveis aplicações. Estão também assinaladas as 

possíveis aplicações que correspondem ao fluxo II mencionado anteriormente.  
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Tabela 2: Possibilidades de utilização de RCD (Sousa, 2008) (adaptado) 

RCD Possibilidades de Reutilização 

Agregados resultantes de argamassa, 

alvenaria e cerâmicos 

 Enchimentos 

 Base para pavimentos 

 Produtos de alvenaria* 

 Betões com agregados reciclados* 

 Argamassa com agregados reciclados* 

Asfalto  Pavimentos rodoviários  

Madeira 

 Derivados de madeira 

 Ajardinamentos e enchimentos 

 Lenha 

 Fertilizantes 

Vidro 
 Agregados* 

 Reciclagem 

Solos 
 Aterros 

 Tratamento paisagístico  

(*) - Possibilidades de reutilização correspondentes ao fluxo II.  

No mercado, a escolha entre material reciclado e material virgem depende do preço e da 

qualidade do material. Alvenaria e betão podem ser facilmente reciclados. Metais têm elevadas 

taxas de reciclagem devido às inúmeras aplicações e propriedades magnéticas. A madeira, por 

outro lado, é apenas parcialmente reciclável. Madeira limpa, e sem vestígios de metal ou tintas, 

pode ser reutilizada ou transformada para utilização em outros processos. 

Comprova-se assim que já existem algumas alternativas ao aterro, e as práticas de simbioses 

industriais na indústria da construção começam a dar passos robustos, no entanto ainda existem 

inúmeras barreiras que terão que ser ultrapassadas para que uma indústria ecológica e 

sustentável seja atingida. 

2.4.2 Vantagens de uma correta gestão de RCD 

Todos os esforços que têm sido levados a cabo para um redireccionamento da forma de 

tratamento dos RCD têm tido por base três áreas de ação. A primeira está relacionada com os 

problemas ambientais causados pela constante exploração dos recursos naturais, que aos 

poucos se estão a esgotar. Com boas práticas de gestão de RCD consegue-se alcançar um 

conjunto de vantagens (Marques & Gonçalves, 2012) nesta área (ver Figura 3).  
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Figura 3: Vantagens ambientais de uma correta gestão de RCD (Marques & Gonçalves, 2012) 

Em segundo lugar, e além da área ambiental, vem a área social, onde resultam igualmente 

vantagens (ver Figura 4). Conforme referido anteriormente, no modelo atual em utilização no 

nosso país, a maior parte dos RCD são depositados em aterro, o que poderá levar a riscos de 

contaminação de solos que indiretamente afetam as pessoas por perto. Uma correta gestão de 

RCD diminui o número de aterros necessários, e consequentemente a probabilidade de 

contaminação. 

 

Figura 4: Vantagens sociais de uma correta gestão de RCD (Marques & Gonçalves, 2012) 

Em último lugar, mas não menos importante, são as vantagens económicas que estão 

associadas (ver Figura 5). Já foram ilustrados muitos casos em que as simbioses industriais para 

trocas entre indústrias foram impulsionadas pelas vantagens económicas inerentes. Com a 

proliferação das práticas de gestão de RCD conseguem-se atingir proveitos económicos, até 

pela perspetiva de economia de escala nas trocas. 

 

Figura 5: Vantagens económicas de uma correta gestão de RCD (Marques & Gonçalves, 2012) 

Pelos Decretos-Lei apresentados, a legislação portuguesa tem já demonstrado alguma pro-

atividade nos estímulos à boa prática ecológica, no sentido da gestão dos RCD. Pode-se esperar, 

por essa razão, começar a colher algumas destas vantagens num futuro próximo. 
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3 Identificação e caracterização de simbioses industriais na 

indústria da construção nacional 

3.1 Reutilização de RCD na indústria da construção – situação nacional 

Em todo o mundo, as quantidades de RCD que são reutilizados na indústria da construção, 

em complemento dos agregados naturais, tem vindo a aumentar. Países como a Alemanha e 

Reino Unido aproximam-se de taxas de valorização na ordem dos 80%, enquanto países como 

Dinamarca e Holanda já têm taxas de valorização que chegam aos 90-95% (Marques & 

Gonçalves, 2012). Portugal, por outro lado, ainda tem taxas de valorização muito baixas, e dos 

milhões de toneladas de RCD produzidos, a maioria é deixada in situ, ou levadas para depósitos 

clandestinos.  

Este trabalho tem foco na indústria da construção, em especial sobre a situação nacional, 

por isso é necessário situar e resumir o estado da reutilização de RCD. 

Tem sido difícil estimar o volume exato de RCD produzidos em Portugal dado que as medidas 

para combater a elevada quantidade dos mesmos são ainda recentes, o que resulta na ausência 

de dados oficiais. O Eurostat apresenta os valores da Figura 6 sobre a produção de RCD em 

Portugal. No entanto, fontes alternativas apresentam valores distintos, demonstrando a 

dificuldade em obter valores completamente fiáveis. 

 

Figura 6: Produção anual de RCD em Portugal (Eurostat) 

Embora se verifique um decréscimo no ano de 2008, em parte causado pela crise económica 

que afetou a indústria, estima-se que a geração de RCD regresse aos valores do início do 

milénio, e continue a aumentar devido ao aumento das atividades de demolição e reabilitação de 

edifícios (Ferreira, 2013). 
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3.1.1 Principais RCD da indústria de construção de edifícios 

Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), no ano de 2005 as quantidades de RCD 

ascendiam às 7,5 milhões de toneladas. Destes:  

 5,21 Milhões de toneladas (69%) eram destinados aos aterros ilegais; 

 1,92 Milhões de toneladas (26%) eram destinados a aterros legais e licenciados; 

 375 Mil toneladas (5%) eram encaminhadas para reciclagem. 

Todos estes resíduos, provenientes da construção civil, representavam cerca de 20% de 

volume total dos resíduos produzidos neste país (Coelho & de Brito, 2013). 

Com o espetável crescimento da produção de RCD em Portugal, em 2012 foi apresentada 

uma proposta para estimar essa produção em Portugal até ao ano de 2020. Baseado num 

modelo que tinha em conta um critério que media o crescimento sem atenuação e outro com 

atenuação, determinou-se que em 2020 haverá uma produção de RCD na ordem dos 416 

kg/habitante por ano (Coelho & de Brito, 2012). Este crescimento contínuo da produção após a 

queda de 2008 demonstra o agravamento constante do problema dos RCD. 

A composição destes RCD também pode ser estimada, e sabe-se que corresponde 

maioritariamente a solos de escavação, brita, betão, alvenarias e argamassas, em cerca de 75% 

(Estanqueiro, 2012). Na Tabela 3 apresentam-se estas percentagens de forma detalhada, assim 

como uma aproximação dos valores em peso. 

Tabela 3: Composição dos RCD em Portugal (2012) (Estanqueiro, 2012) (Pereira, 2002) (adaptado). 

Composição dos RCD Percentagem Peso (aproximado) 

Solos de escavação e brita 40% 371 200 ton. 

Betão, alvenaria e argamassas 35% 324 800 ton. 

Asfalto 6% 55 680 ton. 

Madeira 5% 46 400 ton. 

Metais 5% 46 400 ton. 

Lamas de drenagem e perfuração 5% 46 400 ton. 

Papel e Cartão 1% 9 280 ton. 

Plásticos 1% 9 280 ton. 

Vidros 0,5% 4 640 ton. 

Outros Resíduos 1,5% 13 920 ton. 
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3.1.2 Destino Final dos RCD 

De todos os tipos de resíduos que são produzidos em Portugal, os RCD são os que têm 

recebido menos atenção, o que levou a que, durante anos, a sua deposição em aterros tenha 

passado praticamente despercebida. Atualmente a atenção dada é maior e a tendência é para 

corrigir esta situação, de modo a aumentar a reduzida percentagem de reciclagem (5%, conforme 

referido na secção 3.1.1). 

Numa perspetiva idílica, há uma separação entre a forma como dividiríamos os compostos 

dos RCD. Num seminário intitulado ‘Valorização de Resíduos de Construção e Demolição’ 

realizado em Lisboa em 2010 (Amaral, 2010) apresentou-se a segregação de resíduos pelos 

tipos, e os respetivos destinos finais, que pode ser vista na Figura 7. 

 

Figura 7: Destino dos compostos dos RCD (Amaral, 2010) (adaptado) 

Num estudo realizado por Pereira & Aguiar (2009), que pretendia definir aspetos como 

quantidades, tipos de materiais e destinos finais dos RCD produzidos em Portugal, concluiu-se 

que a vasta maioria ainda tem como destino os aterros (ver Tabela 4), longe ainda da visão 

idealizada da Figura 7.  

Tabela 4: Destino final dos RCD em Portugal (Pereira & Aguiar, 2009) 

 Reutilização 
(%) 

Reciclagem 
(%) 

Incineração 
(%) 

Aterro  

(%) 

Betão, tijolos, azulejos, alvenarias  15 0 0 85 

Madeira 10 30 30 30 

Papel, Cartão 0 20 30 50 

Vidro 0 0 0 100 

Plásticos 0 10 5 85 

Metais (aço incluído) 10 60 0 30 

Isolamentos 0 0 0 100 

Outros resíduos 0 10 5 85 

Solo, pedras 40 0 0 60 

Resíduos de Estrada  10 0 0 90 
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No entanto existem várias hipóteses para o destino final destes produtos, e os esforços estão 

concentrados nesse sentido. Papel e cartão deverão seguir o caminho da valorização ou 

reciclagem; a madeira tem igualmente várias hipóteses de valorização, passando principalmente 

pela reciclagem e incineração; os metais e plásticos têm várias opções na área da reciclagem; e 

a fração inerte, que na Tabela 4 tem 85% como destino o aterro, poderá ser usada na produção 

de agregados inertes. Idealmente apenas os restantes materiais, não perigosos, é que seguiriam 

para os aterros. 

3.1.3 Normas para utilização de RCDs 

O Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) é uma instituição que exerce a sua 

atividade nos múltiplos domínios da engenharia civil e áreas afins, e tem como missão 

empreender, coordenar e promover a investigação científica e o desenvolvimento tecnológico 

necessário ao progresso, à inovação e à boa prática da engenharia civil. É a entidade que 

certifica a viabilidade de utilização dos resíduos e que publica as especificações que fornecem 

as recomendações e requisitos mínimos dessa utilização. Neste momento existe um conjunto de 

especificações LNEC – E 471, E 472, E 473 e E474 – que estabelecem as condições de utilização 

de materiais provenientes de RCD em obras de engenharia civil: 

 Especificação LNEC E 471-2009 – Guia para utilização de agregados reciclados grossos em 

betões ligantes hidráulicos; 

 Especificação LNEC E 472-2009 – Guia para a reciclagem de misturas betuminosas a quente 

em central; 

 Especificação LNEC E 473-2009 – Guia para a utilização de agregados reciclados em 

camadas não ligadas de pavimentos; 

 Especificação LNEC E 474-2009 – Guia para a utilização de materiais reciclados 

provenientes de resíduos de construção e demolição em aterro e camadas de leito de 

infraestruturas de transporte. 

No Despacho n.º 4015/2007 (Despacho n.o 4015/2007 de 2 de Março, 2007) determinou-se 

que “Os organismos públicos responsáveis pela contratação de empreitadas de construção, 

reabilitação ou manutenção de infraestruturas rodoviárias devem prever, nos cadernos de 

encargos, a utilização, em pavimentos, de misturas betuminosas com incorporação de betumes 

modificados com borracha provenientes da reciclagem de pneus em fim de vida” com o objetivo 

de melhorar a resistência dos pisos à propagação de falhas, reduzir o custo de manutenção, o 

ruído de circulação e incrementar o atrito no contacto pneu/pavimento, alcançado através das 

características adquiridas com a incorporação dessas misturas. 

Algumas empresas portuguesas já incorporam materiais reciclados na sua produção. A 

Gyptec, produtora de placas de gesso laminado, pratica recolha seletiva de restos de placas, 

utiliza papel reciclado e subprodutos de centrais termoelétricas portuguesas como meios de obter 

a sua matéria-prima, evitando assim a exploração de mineral de gesso, preservando assim os 

recursos naturais (Gyptec, 2014). A EPW, que produz perfis extrudidos a partir de um compósito 
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de polímeros e fibras, recolhe restos de serrações e limpezas florestais para adquirir a fibra, e 

plástico a empresas de reciclagem para incorporar esses polímeros no seu material (EPW, 2014).  

3.2 Potenciais Simbioses Industriais 

3.2.1 Gestores de resíduos como promotores de Simbioses Industriais 

A APA, sobre a relevância do Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março, define o seguinte: “A 

forma como têm sido produzidos e geridos os RCD, sem qualquer controlo e sem qualquer 

preocupação de triagem na origem, tem introduzido dificuldades acrescidas na obtenção de 

soluções conducentes à valorização/eliminação dos RCD como um todo, mas também à 

valorização dos resíduos especificamente resultantes da sua triagem. Acresce referir que, na 

maioria dos casos, os que até agora têm tentado legalizar unidades de gestão destes resíduos 

têm esbarrado em diversas dificuldades em encontrar locais apropriados e disponíveis para a 

sua instalação e pouca aceitação por parte dos Municípios. É certo que as Câmaras Municipais 

têm um papel fundamental, não só pela criação de espaços para a instalação das unidades de 

triagem mas também pela disponibilização de locais para deposição dos inertes não passíveis 

de aproveitamento, sendo que estes locais terão que obedecer ao disposto no Decreto-Lei que 

regulamenta os aterros.” Reforça-se assim de novo a importância da colaboração dos governos 

locais para a criação das condições necessárias para um desenvolvimento destas novas 

práticas. A aplicação de regulamentos, e neste caso de Decretos-Lei, sem a criação de condições 

favoráveis, poderá ser insuficiente. Aleado às restrições que redirecionam as práticas das 

empresas, as iniciativas governamentais devem também procurar promover e apoiar a criação 

das instalações de gestão de resíduos necessárias à proliferação de SI. 

3.2.2 Simbioses Possíveis referenciadas em publicações 

Como foi mencionado anteriormente, o estudo dos vários fluxos tem vindo a aumentar de 

forma a conseguir encontrar solução para as quantidades de resíduos produzidos em cada uma 

das extremidades do modelo (Figura 2). Numa extensa revisão da literatura de congressos 

realizados em Portugal, foram encontrados artigos que propõem aplicações na indústria da 

construção para cada um dos fluxos.  

Na Tabela 5 apresenta-se o resultado dessa revisão. O Congresso de Inovação na 

Construção Sustentável (CINCOS) é um evento internacional que congrega empresas, 

autarquias, centros de I&D, e outros agentes de desenvolvimento com interesse na 

sustentabilidade do ambiente construído, onde se pretende promover o trabalho realizado pelas 

várias entidades nesse tema. Entre esses estudos encontram-se possíveis implementações de 

simbioses entre diferentes processos de produção e na colaboração com a indústria da 

construção, nomeadamente no fabrico de materiais de construção. Para esta revisão, os artigos 

das primeiras quatro edições deste Congresso (’08, ’10, ’12 e ‘14) foram a base, complementada 

com alguns artigos de outros congressos. 
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Nesta análise foram encontrados 4 artigos sobre o Fluxo I que estudaram principalmente a 

introdução de lamas do processo de fabrico de materiais em alumínio na produção de tijolos, 

entre outros (Fernandes & Ribeiro, 2012; Grilo et al., 2012; Lampreia & Veiga, 2012; Marques & 

Vieira, 2012).  

Tabela 5: Número de estudos realizados sobre cada Fluxo 

 Estudos encontrados por fluxo 

Fonte Fluxo I Fluxo II Fluxo III 

CINCOS’08 0 1 2 

CINCOS’10 0 2 1 

CINCOS’12 2 3 5 

CINCOS’14 0 2 4 

Outros Congressos 2 5 8 

Total 4 13 20 

Nos 13 artigos encontrados sobre o Fluxo II, o maior foco é no desenvolvimento da 

possibilidade de utilização de resíduos inertes na produção de betão, e da sua incorporação em 

pequenas quantidades no fabrico de argamassas (Bravo et al., 2012; Cachim et al., 2010; 

Cachim, 2008; Cardoso et al., 2012; Dias, 2012; Evangelista & Brito, 2012; Martinho et al., 2012; 

Pedro et al., 2012; Pedro et al., 2014; Penacho et al., 2012; Rodrigues et al., 2010; Rosa et al., 

2012; Vieira & Pereira, 2014).  

Para o Fluxo III foram analisados um total de 20 artigos (Andrade & Medeiros, 2012; Arnold 

et al., 2014; Ávila e Sousa et al., 2012; Azevedo et al., 2012; Buruberri et al., 2014; Coutinho & 

Garcia, 2008; Ferraz et al., 2012; Fioriti & Marques, 2012; Frade et al., 2012; Frade et al., 2012; 

Lurdes Belgas Costa & Branco, 2010; Marques et al., 2014; Modolo et al., 2012; Modolo et al., 

2014; Moreira, 2012; Pedro et al., 2012; Rajamma et al., 2008; Raposeiro & Brito, 2012; Serpa 

et al., 2012; Vessozi et al., 2012). É o fluxo com maior quantidade de referências nas áreas em 

estudo. Foram encontrados vários artigos sobre a possibilidade de utilização de resíduos da 

indústria corticeira portuguesa, que é a maior do mundo, assim como a incorporação de cinzas 

volantes obtidas nas operações de incineração e de materiais obtidos da trituração de pneus.  

Nesta análise conclui-se que os fluxos II e III são os que têm suscitado mais interesse, com 

predominância na utilização de resíduos de betão, vidro, cortiça e cinzas volantes para a 

produção de materiais de construção. O fluxo I também tem sido alvo de alguma investigação, 

principalmente na utilização de pó cerâmico no fabrico de betão, e na utilização de lamas 

residuais do processo de fabrico de alumínio, para a conceção de tijolos de alvenaria. 

Todos estes estudos refletem as possibilidades para a utilização de resíduos na indústria da 

manufatura de materiais de construção. No entanto, antes que se possam implementar estes 

métodos de reaproveitamento de resíduos, é necessário que se realizem estudos 

complementares assim como o desenvolvimento de novas especificações publicadas pelo 

LNEC. 
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4 Modelo de avaliação da possibilidade de implementação de 

simbioses industriais 

Nos subcapítulos 4.1 e 4.2 apresenta-se um levantamento bibliográfico realizado na área da 

construção, e em outras áreas e indústrias, de metodologias que têm um objetivo igual, ou 

semelhante, ao que se pretende com esta dissertação. Depois, inicia-se o estudo dos fatores 

que deverão estar contidos na metodologia final. A determinação destes fatores é sequência 

direta do trabalho elaborado na fase de projeto desta dissertação, a qual se complementa com 

um estudo adicional, específico, que pretende colmatar as lacunas identificadas no trabalho 

inicial. 

4.1 Análise de metodologias existentes 

Para esta fase, foi necessário realizar uma revisão da literatura focada na identificação de 

frameworks cujo objetivo pudesse ser o mesmo que esta dissertação pretende ter como resultado 

final, ou que tivesse semelhanças. 

Encontraram-se alguns estudos de metodologias que pretendiam, de alguma forma, 

sistematizar a descoberta, implementação e validação de simbioses industriais. Para analisar a 

forma como indicadores eco eficientes poderiam validar uma rede simbiótica, foi estudada a 

variação no consumo de matérias-primas, consumo de energia e quantidade de CO2 emitido no 

EIP de Ulsan, Coreia do Sul (Park & Behera, 2014). Comparando estes indicadores com uma 

situação anterior à implementação da rede simbiótica entre empresas, foram encontradas 

melhorias em todos os indicadores mencionados. Estes indicadores foram escolhidos porque se 

enquadram com os fatores que o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

considera relevantes para o encorajamento à adoção de práticas ecoeficientes por parte das 

empresas, e foram por isso considerados como passíveis de estudo mais aprofundado em fases 

subsequentes deste trabalho. 

Outro indicador que poderá ser interessante estudar é o da distância geográfica entre 

empresas que pertencem, ou que poderão eventualmente pertencer, a uma dada rede 

simbiótica. Num estudo que pretendeu perceber a importância da distância na decisão de 

estabelecimento de trocas simbióticas no Reino Unido, foi concluído que não existe relação entre 

a distância percorrida e a quantidade de material transportado, nem entre a distância percorrida 

e o valor do material a ser transportado (Jensen et al., 2011). No entanto, é relevante apontar 

que este estudo foi feito sobre um programa de suporte ao estabelecimento de simbioses 

industriais. Esse programa serve de intermediário entre empresas que têm algo a fornecer, e as 

empresas que têm necessidade desse algo. Para maximizar as possibilidades de reutilização de 

materiais, os envolvidos no programa não olham a distâncias como limitação, e não é dada 

informação sobre se os impactes ambientais são um fator na decisão. No entanto, o estudo deste 

indicador revela que, para algumas empresas, desde que o benefício económico – evitar as taxas 

de depósito de materiais em aterro – seja positivo, existe disponibilidade para se conectarem 
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com empresas geograficamente distantes. Em geral, as razões económicas prevalecem 

comparativamente às geográficas. Além disso, Estanqueiro (2012) concluiu que os impactes do 

transporte de RCD dos pontos de origem até aos pontos de reutilização, passando por centros 

de reciclagem, aproximam-se dos impactes do transporte de agregados naturais para o local de 

utilização. A maior diferença reside no facto dos impactes da reutilização afetarem em parte os 

índices de qualidade de vida (IQV) nas zonas urbanas onde se originam os RCD. Num outro 

estudo realizado entre empresas australianas (van Beers et al., 2007), esta questão das 

distâncias também foi explorada, e a distância só foi considerada relevante quando a simbiose 

era em relação a energia ou água, recursos que não podem ser transportados por camião. 

Identificou-se também uma metodologia que visava descobrir potenciais simbioses 

industriais e estabelecer os passos necessários para a sua implementação (Massard & Erkman, 

2007). Esta metodologia é, de certa forma, semelhante à que se pretende construir, embora tente 

ser universal no estabelecimento de ligações, independentemente da indústria à qual se aplica. 

Já foi referido que a metodologia a desenvolver não será exaustiva mas, será focada numa 

indústria – a construção civil – e é por isso mais específica que a metodologia referida. Um 

fluxograma desta metodologia poderá ser visto na Figura 8. 

 

Figura 8: Fluxograma da metodologia de deteção e implementação de simbioses regionais  

(Massard & Erkman, 2007) 

Esta metodologia, posta em prática na Suíça a partir de 2006, fez uso do facto de as 

empresas industriais estarem registadas em bases de dados consoante a área de ação, para 

identificar uma amostra de 40 empresas que se estimava serem as que tinham maior consumo 
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de materiais, energia, e água, assim como número de empregados. Os primeiros contactos feitos 

às 19 empresas que decidiram participar no projeto serviram para recolher informações sobre os 

objetivos das empresas, permitindo ainda uma recolha sistemática dos inputs e outputs de cada 

empresa. Com o auxílio de uma ferramenta de bases de dados, foi possível descobrir possíveis 

trocas de subprodutos, às quais era depois feito um estudo de viabilidade. As trocas mais 

promissoras eram depois apresentadas às empresas através de relatórios, e estas, caso 

estivessem interessadas, prosseguiam com análises técnicas mais detalhadas e iniciavam 

rondas de investimento para o projeto. De salientar a aparente ausência de preocupação com 

fatores legislativos nesta metodologia, fruto de uma consciencialização mais apurada para as 

questões ambientais por parte das empresas e governos suíços. 

Num trabalho que procurava analisar o desenvolvimento de vários EIPs nos Estados Unidos, 

uma das empresas intervenientes no estudo revelou que, por vezes, o estabelecimento de 

ligações pode ter o inconveniente de fornecer aos competidores informações sobre a sua 

produção, através de dados conseguidos analisando o output dos materiais trocados com outras 

empresas (Gibbs & Deutz, 2005). 

Para estudar estratégias de criação de trocas de subprodutos em EIPs, foi estudada uma 

estratégia em particular que englobava todos os passos, desde a prospeção de indústrias, para 

inclusão num EIP (Lowe, 1997). Entre vários passos que não são relevantes nesta parte de 

estudo, estavam incluídas alguns passos que valem menção. Na análise de inputs e outputs das 

várias indústrias na área, foram avaliadas as composições, as quantidades, a distribuição no 

tempo dos fluxos, e, ainda, a qualidade dos mesmos. A composição e a qualidade já tinham sido 

identificadas como merecedoras de atenção, mas aqui inclui-se também a necessidade de 

verificação do ritmo (contínuo, periódico, ou irregular) a que um dado subproduto poderá ser 

fornecido por uma indústria a outra, e durante quanto tempo se consegue garantir esse 

fornecimento. Num outro passo desta estratégia foi analisada a capacidade do produtor acumular 

uma quantidade de material que justifique o transporte. Será necessário o consumidor fazer uma 

análise das quantidades que necessita, e definir a frequência com que irá necessitar dessas 

quantidades. Partindo destas análises será possível contactar com possíveis fornecedores, 

confirmando se esses são capazes de cumprir com estes requisitos. 

Os exemplos mencionados acima são apenas alguns contidos em vários estudos 

encontrados na pesquisa por metodologias com objetivo semelhante ao desta dissertação. No 

entanto, nem nestes, nem em outros foi encontrado um framework integralmente parecido ao 

que aqui se pretende. Nesta pesquisa foi utilizada uma miríade de combinações de key words e 

de expressões, incluindo: construction and demolition waste exchange networks; by-product 

exchange networks; implementing by-product exchanges; framework for C&D waste exchange; 

by-product synergies. 
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4.2 Metodologias análogas em outras indústrias  

Foi também feito um levantamento sobre metodologias que existem em outras indústrias de 

onde se poderiam eventualmente traçar paralelos com aquilo que se pretende desenvolver neste 

trabalho. A pesquisa não se prendeu apenas com processos de troca de subprodutos, focando-

se mais em aspetos como o estabelecimento de ligações entre fornecedores e clientes, em várias 

indústrias. O propósito desta pesquisa, em áreas bastante distintas da construção, foi o de 

descobrir quais os aspetos considerados que podem aplicar-se na indústria da construção, 

nomeadamente no estabelecimento de trocas simbióticas de materiais de construção e 

demolição. 

Num estudo sobre escolhas de fornecedores (Beil, 2009), foram analisados os vários pontos 

a considerar nesse processo. Considera-se este estudo relevante pois os passos que são 

seguidos na seleção de fornecedores para uma dada indústria são semelhantes aos 

considerados no estabelecimento de relações de trocas de RCD. Neste estudo foi revisto como 

é que empresas identificam, avaliam, e estabelecem contratos com outras empresas para 

fornecimento de materiais. A identificação de possíveis fornecedores é um processo complexo 

pois estes têm que cumprir com um conjunto de requisitos do lado do cliente, nomeadamente na 

área do fornecimento atempado e qualidade dos materiais fornecidos. Pontos estudados sobre 

possíveis fornecedores foram: performance com clientes anteriores, estado financeiro atual, 

capacidade de acomodar flutuações nos pedidos, e indicadores de qualidade, sendo que preço, 

qualidade e lead time1 foram os pontos considerados determinantes para a escolha de 

fornecedores.  

Além dos casos de decisão sobre fornecedores, para esta secção não foram encontrados 

mais estudos relevantes. As pesquisas foram feitas usando algumas key words como: supplier 

selection process; establishing company colaboration; synergies between companies.  

4.3 Definição das áreas a avaliar pelo modelo 

Até ao momento, nos estudos revistos, o foco tem estado nos resíduos que podem ser 

incorporados no fabrico de novos materiais de construção. Não tem sido dada atenção aos 

passos que as empresas devem tomar, entre o momento em que decidem explorar a 

possibilidade de estabelecer uma relação simbiótica com outra, e o momento de decisão sobre 

a viabilidade dessa opção. Neste capítulo começam-se a identificar as áreas a considerar para 

essa tomada de decisão. 

Pretende-se reunir todos os fatores, relativos ao estabelecimento de relações simbióticas 

entre empresas, que foram encontrados na pesquisa apresentada nos capítulos anteriores. A 

esses, juntam-se os pontos encontrados no estudo de casos no Capítulo 3, com o propósito de 

                                                      

1 Intervalo temporal entre o início e a conclusão de um processo. 
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ter a fundação para um estudo detalhado de cada fator, e começar assim a estabelecer o formato 

da metodologia. 

Redes sinérgicas de subprodutos é o nome dado para diferenciar as redes que se criam em 

grandes zonas industriais das redes criadas em EIPs (Mangan & Olivetti, 2010). Estas são as 

redes que se criam principalmente com o objetivo de fomentar novas fontes de receitas, ou 

poupanças, enquanto se conseguem atingir benefícios sociais e económicos. Ao longo de vários 

estudos (Cimren et al., 2011; Mangan & Olivetti, 1992, 2010), estes autores foram convergindo 

num conjunto de barreiras que podem surgir na implementação de redes sinérgicas de 

subprodutos: 

 Técnicas – estas barreiras surgem quando a conversão de um resíduo numa matéria-prima 

não se demonstra económica ou tecnicamente viável; 

 Regulamentares – o transporte, tratamento, armazenamento e encaminhamento de 

resíduos pode estar fortemente restringido a nível legal; 

 Geográficas – são as situações onde poderá não ser seguro, ou economicamente benéfico, 

deslocar os resíduos desde o gerador até aos consumidores; 

 Económicas – as empresas dificilmente irão perseguir sinergias onde as possíveis fontes 

de poupança ou lucro não sejam evidentes; 

 Negócio – acontecem principalmente quando não existe mercado para os produtos 

fabricados com matérias recicladas; ou quando a utilização de resíduos não se enquadra 

com os objetivos a longo prazo das empresas; 

 Social – principalmente quando não existe confiança por parte dos consumidores na 

qualidade dos produtos produzidos com componentes recicladas. A denominação de 

‘resíduo’ tem, geralmente, uma conotação negativa;  

 Comunicação – dado que estas redes necessitam de uma rede de comunicação bastante 

desenvolvida, quando este não é o caso, o processo num todo sofre, e atrasa-se. 

Com base nos estudos referidos nos capítulos anteriores, e especialmente tendo em 

consideração esta última compilação de barreiras à implementação de sinergias, converge-se 

de uma forma macroscópica para um conjunto de fatores a considerar neste estudo: técnicos, 

logísticos, económicos, ambientais, regulamentares e diretivos, e fatores que contemplem o 

interesse corporativo. 

Nos subcapítulos seguintes, apresentam-se com mais detalhe cada um destes grupos de 

fatores, incluindo o propósito de terem sido considerados relevantes e uma menção da razão de 

terem surgido nesta fase. Esta será a base para a formação da metodologia que, na análise de 

casos do Capítulo 5, será testada em casos reais, avaliando-se em simultâneo a utilidade de 

cada fator para ser integrado na metodologia. Possivelmente, alguns dos fatores poderão depois 

ser retirados por se demonstrar não serem suficientemente relevantes, ou poderão ser 

adicionados novos por se verificar essa necessidade. 
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4.3.1 Fatores técnicos 

Neste ponto consideram-se todos os aspetos relativos à viabilidade técnica da substituição 

de uma matéria-prima virgem por um RCD ou um subproduto de outra indústria. Como estas 

alternativas se tratam normalmente de materiais reciclados, para que a sua incorporação na 

produção de um material de construção seja possível é necessário que as suas caraterísticas se 

aproximem ao máximo das da matéria-prima original, e que simulem as propriedades deste de 

uma forma equivalente.  

Nos estudos de viabilidade revistos até ao momento, dois pontos são destacados: o nível de 

contaminação dos resíduos a usar na substituição, e as variações que estes introduzem nas 

propriedades mecânicas do produto acabado. 

 Propriedades mecânicas dos materiais 

As propriedades mecânicas são fundamentais para a aplicação de um material para um 

determinado fim. Como exemplo, no caso do betão estrutural, para que possa ser utilizado 

deverá registar resultados satisfatórios em testes de resistência à compressão, taxa de absorção 

de água, e isolamento térmico e acústico, entre outros. Com a incorporação de materiais 

reciclados no lugar de matéria-prima virgem, essas propriedades mecânicas não deverão ter um 

desvio maior que os considerados admissíveis, para que o produto final continue a desempenhar 

fielmente a sua função, acrescido de todas as vantagens das simbioses industriais. 

Nos estudos descritos no subcapítulo 2.3 identificaram-se um conjunto de testes realizados 

na determinação da viabilidade de incorporação de resíduos reciclados. Para testar a qualidade 

de tijolos cerâmicos foi verificado o coeficiente de transmissão térmica após a introdução de 

substâncias recicladas (Grilo et al., 2012). Na produção de betão com resíduos cerâmicos 

(Fernandes & Ribeiro, 2012), e com agregados reciclados (Bravo et al., 2012) foi verificada a 

resistência à compressão e a durabilidade. Para argamassas de revestimento com resíduos de 

betão e britagens foi verificada a resistência à tração (Cardoso et al., 2012), na incorporação de 

granulado de cortiça para a mesma finalidade foram verificados os comportamentos mecânico 

(suscetibilidade à fissuração), térmico e acústico (Frade et al., 2012), e ainda na inclusão de 

pneus triturados foi verificada a taxa de absorção de água, a densidade e a trabalhabilidade. Na 

Tabela 6 encontra-se um resumo destes testes (Bravo et al., 2012; Cardoso et al., 2012; 

Fernandes & Ribeiro, 2012; Frade et al., 2012; Grilo et al., 2012). 

Como o propósito da metodologia está focado em fluxos dos 3 tipos (ver Figura 2), as 

características analisadas nos estudos revistos da incorporação desses resíduos foram 

consideradas importantes para o bom desempenho dos materiais de construção e não devem 

por isso ser ignoradas na análise da implementação de uma nova solução de produção, 

independentemente do fluxo a ser analisado num certo momento. 
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Tabela 6: Testes realizados a materiais contendo resíduos reciclados 

Produto com resíduos incorporados Testes realizados 

Tijolos cerâmicos Coeficiente de transmissão térmica 

Argamassas de revestimento 

Comportamento térmico 

Comportamento acústico 

Resistência à tração na flexão e compressão 

Taxa de absorção de água 

Índice de consistência no estado fresco 

Resistência de aderência à tração 

Suscetibilidade à fissuração 

Densidade 

Betões 

Resistência à compressão 

Durabilidade 

Trabalhabilidade 

Porosidade 

Ataque ácido 

Em foco em todos os testes realizados está a noção de que a incorporação de resíduos 

reciclados irá reduzir o desempenho do produto final. Por esta razão, os estudos de viabilidade 

procuram descobrir os limites percentuais até onde a incorporação de resíduos ainda gera 

resultados satisfatórios. 

Para qualquer pesquisa por opções de simbioses industriais, deverão ser analisadas as 

propriedades mecânicas relevantes para o propósito de aplicação, para diferentes percentagens 

de substituição. Estes dados são os primeiros indicadores das quantidades que a empresa irá 

necessitar receber dos seus fornecedores de RCD. Este tópico será abordado de novo no 

subcapítulo referente aos fatores logísticos. 

A análise da variação das propriedades mecânicas dos materiais com componentes 

recicladas será um ponto importante na fase inicial do estudo de viabilidade, pois se for verificado 

que esta ideia não poderá ser implementada então qualquer estudo posterior deixa de ser 

relevante.  

 Contaminação e tratamento 

Por contaminação entende-se o desvio do estado onde o material a substituir uma outra 

matéria-prima virgem é totalmente puro. Esta contaminação tanto poderá ser com outros 

materiais tóxicos, inertes, ou quaisquer outros prejudiciais à utilização final ou às propriedades 

mecânicas, como poderá ser com materiais não tóxicos mas que diluam a pureza da matéria-

prima. 

Os estudos que pretendem determinar se um dado resíduo poderá ser usado como substituto 

de uma matéria-prima virgem por vezes são feitos em laboratório, e as amostras usadas para 

fazer os testes são aí criadas (Bravo et al., 2012; Cardoso et al., 2012). Ou seja, essas amostras 
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são inteiramente compostas pelos resíduos, isentos de contaminação que pode existir nas 

construções reais. Na maioria dos estudos feitos, a conclusão obtida foi a de que resíduos podem 

ser incorporados na produção de materiais, no entanto o produto final sofre uma redução de 

desempenho em alguns parâmetros. Mas, se essas caraterísticas do desempenho se 

mantiverem acima dos limites considerados necessários, considera-se que essas substituições 

são possíveis. Realça-se no entanto a importância de se ter um resíduo reciclado com um valor 

de contaminação mais baixo possível para que continue a justificar-se usar esse resíduo como 

substituto. 

Foi verificado em capítulos anteriores que o material a ser reutilizado deverá ser tratado para 

assegurar que não está contaminado, e está com as características semelhantes à matéria-prima 

virgem. Como foi descoberto durante a pesquisa bibliográfica, muitos dos estudos realizados 

para utilização de materiais reciclados requerem uma taxa de pureza associada, já que na 

generalidade dos casos essa utilização já traz alguma redução na qualidade do produto final. Por 

isso, essa pureza final é igualmente importante para que continue a justificar-se usar esse 

material como substituto. Práticas de demolição seletiva podem ter um impacto fundamental para 

este fim, reduzindo na origem a probabilidade dos RCD estarem contaminados. Em casos 

limitados isso poderá ser suficiente, no entanto, geralmente, além da demolição seletiva será 

necessário equacionar outros processos de tratamento, efetuados in situ, ou em locais 

autorizados. 

Considera-se então relevante as empresas fazerem um estudo da composição do resíduo 

reciclado que iriam receber de determinado fornecedor, confirmando os processos de recolha, 

separação e tratamento. Se esta análise tiver resultados positivos, então poderão prosseguir 

para o próximo passo da análise. 

O estudo das propriedades mecânicas e a verificação dos níveis de contaminação dos 

resíduos não são ações consecutivas no estudo de viabilidade. Testar a possibilidade de 

utilização de resíduos na produção de um material de construção será mais relevante no início 

do estudo, enquanto a verificação do estado de contaminação dos resíduos apenas fará sentido 

mais adiante. Esta ordenação é apresentada com mais pormenor no subcapítulo 4.4.  

4.3.2 Fatores logísticos 

Nos estudos que têm sido feitos sobre simbioses industriais o principal foco tem sido dado 

aos fatores económicos e ambientais, mas pouco foi encontrado sobre decisões que podem 

afetar as operações das empresas envolvidas. Neste subcapítulo enunciam-se alguns casos 

importantes a considerar, a nível logístico e de operações que podem determinar a viabilidade 

de uma simbiose. 

Os fatores logísticos a considerar englobam os aspetos a considerar no processo de 

transação dos resíduos. A produção de materiais de construção, como qualquer outro processo 

de fabrico, deverá ser otimizado para conseguir alcançar aquele que é um dos principais 
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objetivos de qualquer empresa, gerar lucros. Neste subcapítulo analisa-se algumas 

considerações a ter aquando da análise de viabilidade de uma troca simbiótica.  

 Quantidades a receber 

Um processo de fabrico é limitado pelo ritmo de trabalho do bottleneck, e todos os restantes 

subprocessos devem ser otimizados de acordo com esse ritmo. A frequência com que é realizada 

a encomenda de matéria-prima para o fabrico dos produtos, o inventário acumulado, o número 

de encomendas aceites, o número de empregados na fábrica, entre outros aspetos, devem estar 

em sintonia com o ritmo do bottleneck. 

Uma fábrica de produção de materiais de construção, como qualquer outra fábrica, deverá 

otimizar o seu nível de inventário. Existem várias desvantagens associadas a excesso de 

inventário, como questões de falta de espaço disponível, redução de receitas quando um certo 

inventário tem que ser escoado a preços mais baixos que o habitual, custos de armazenamento, 

e desperdícios que surgem quando um determinado inventário tem que ser alienado. 

Metodologias como a Just-in-Time (JIT) procuram estabelecer processos de reduzidas 

quantidades de inventário para minimizar as desvantagens associadas. 

Conforme já foi apresentado em capítulos anteriores, quando se pretende produzir um 

material usando RCD existe, em geral, uma percentagem de substituição para a qual o material 

produzido mantém as propriedades necessárias. De acordo com o ritmo de produção, e o 

conteúdo em RCD, uma empresa conseguirá determinar a quantidade de resíduos que necessita 

receber. Essa quantidade ótima para o seu processo de produção deverá ser suficiente para 

evitar excesso e/ou escassez de inventário. E, com os níveis de inventário em mente, ao 

estabelecer uma parceria com outra empresa para fornecimento de resíduos essa quantidade 

será indicativa da possibilidade de se estabelecer essa relação de compra e venda. 

O estabelecimento de uma parceria simbiótica entre duas empresas só será possível se a 

oferta de uma for suficiente para a procura da outra. Este fator terá importância variável mediante 

o produto a fabricar, e o resíduo a ser incluído. Alguns resíduos, como betão, solos de escavação, 

alvenaria, entre outros, existem em grandes quantidades em Portugal, como foi apresentado na 

Tabela 3. Para produtos que incluam um destes resíduos, o fornecimento não será problema, 

mas para produtos que utilizem vidro, plástico, ou papel, por exemplo, a questão da quantidade 

disponível destes resíduos terá mais relevância. No caso destes últimos, as quantidades 

necessárias para o consumidor serão determinantes para aferir a viabilidade da sua utilização. 

 Frequência de receção 

Além das quantidades, e relacionada com os níveis de inventário, será necessário considerar 

a frequência com que os resíduos são entregues. Sobre as trocas, será também necessário 

verificar o tempo necessário para a entrega por parte do fornecedor dos materiais a reciclar. 

Assumindo que uma empresa requer entregas periódicas, não fixas, será necessário saber o 
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lead time da empresa fornecedora e, caso a entrega seja contínua, em intervalos pré-definidos, 

é necessário verificar o service level2. 

A troca também terá que ser vantajosa em termos económicos para o fornecedor. Por 

exemplo, se o consumidor necessitar de uma certa quantidade a uma determinada frequência, e 

essa quantidade não for suficiente para justificar o envio, então não será benéfico fornecê-la. 

 Variabilidade na procura 

A capacidade do fornecedor acomodar variações na procura deverá também ser estudada. 

Alguns estudos (Aziz, 2013; Fugar & Agyakwah-baah, 2010) apontam algumas causas para 

possíveis atrasos em projetos de construção: falta de material; entrega tardia de material; atrasos 

em pagamentos; variações nos preços; condições climatéricas; obtenção de licenças; 

discrepâncias entre especificações de desenho e regulamentos; entre outros. Sendo ou não 

atrasos desculpáveis (Ravisankar et al., 2014), estes atrasos contribuem para variações nas 

necessidades de fornecimento de RCD, e as empresas a que os consumidores dos resíduos se 

ligarem terão que estar preparadas para estas inevitabilidades. 

 Fornecimento a longo prazo 

Além dos pontos anteriores, é ainda necessário garantir a parceria a longo prazo. A uma 

decisão de passar a incluir RCD na produção de materiais de construção está associado um 

investimento no estabelecimento de várias ligações e, em alguns casos, em equipamentos e até 

instalações apropriadas para o tratamento desses resíduos. É necessário procurar e descobrir o 

estado das empresas que estão a ser consideradas para a parceria. Além da situação económica 

da empresa consumidora de RCD, o estado financeiro da(s) empresa(s) fornecedora(s) também 

deverá ser investigado, para averiguar o horizonte temporal com que podem contar com o 

fornecimento regular dos resíduos (Mangan & Olivetti, 2010). 

Tanto é importante verificar a previsível longevidade das empresas parceiras, como será de 

interesse estudar o mercado que uma possível SI irá servir. O aspeto de longo prazo aplica-se 

também à expetativa que existe em relação ao resultado da simbiose no panorama temporal, e 

um estudo neste sentido deverá ser feito. 

4.3.3 Fatores económicos  

Um ponto recorrente em muitos dos estudos analisados é o fator económico inerente às SI. 

Este é um fator importante, pois vai de encontro daquilo que geralmente é o objetivo das 

empresas: gerar lucro. Neste subcapítulo, o foco está nas componentes económicas a considerar 

antes da tomada de decisão. 

Ganhos económicos, no contexto de simbioses industriais, são fluxos de receitas ou custos 

evitados, conseguidos através da redução do consumo de matéria-prima virgem, geração de 

resíduos, e reciclagem/reutilização de resíduos (Dong et al., 2013). Estes ganhos podem ser 

                                                      

2 Percentagem de cumprimento de um serviço. 



 
 

 
37 

modelados partindo dos fluxos de materiais na rede simbiótica. Nem todos os componentes 

refletirão ganhos económicos. Para uma simbiose ser economicamente viável, o balanço final 

deverá ser positivo, havendo no entanto custos acrescidos relativamente à situação de produção 

prévia. Nos parágrafos seguintes serão abordados estes pontos. 

Um resultado económico positivo ocorrerá quando as receitas forem maiores que os custos. 

Ora, embora muitas referências sugiram a aparente e óbvia conclusão de resultado positivo na 

incorporação de SI nos processos de produção, existe alguma complexidade inerente a esta 

dedução, a qual se pretende explorar para discriminar o processo de validação. De facto, um 

resultado positivo apenas acontece quando as receitas são maiores que os custos. A análise 

começará pelas primeiras e passará para os segundos. 

 Vendas acrescidas  

Em qualquer indústria, de produtos ou serviços, as receitas são diretamente proporcionais 

às vendas. Naturalmente, na indústria da construção, qualquer empresa que queira aumentar as 

suas receitas deverá procurar forma de vender mais dos seus produtos.  

Nas últimas décadas houve uma alteração do paradigma da produção, de uma perspetiva 

onde a ênfase máxima era na produção em massa, ao mais baixo custo, para outra onde a 

pegada ecológica é, por vezes, um fator determinante para muitos consumidores. A incorporação 

de matérias-primas recicladas poderá ser uma ótima maneira de aumentar as vendas, já que vai 

de encontro às expetativas dos clientes. Será de interesse um estudo de mercado para averiguar 

o interesse de possíveis consumidores na aquisição de materiais de construção com 

incorporação de RCD. Este ponto provavelmente será mais relevante para materiais de 

construção utilizados mais perto do utilizador final do que aqueles mais distantes. Materiais 

estruturais possivelmente serão menos interessantes do que materiais usados em acabamentos 

e para adornos estéticos, por estarem mais próximo dos utilizadores das construções. 

Eventualmente, a produção de materiais com a incorporação de RCD poderá, por sua vez, 

gerar outros resíduos que podem ser encaminhados para outros destinos numa outra SI. Essa 

possibilidade já excede o que se pretende com este estudo, no entanto é algo que poderá ser 

acrescido aos valores das vendas.  

Se o resultado deste estudo de mercado for positivo, é de esperar um aumento nas vendas. 

Caso seja inconclusivo, então, no mínimo, as vendas manter-se-ão, e o ganho económico será 

conseguido com a redução de custos conseguida com a SI.  

 Custos evitados 

Como já foi apresentado, às SI estão associadas várias formas de reduzir custos (Behera et 

al., 2012; Cimren et al., 2011; Dong et al., 2013; Kincaid & Overcash, 2001). Estas traduzem-se 

principalmente em custos evitados devido à incorporação de materiais provenientes de locais 

mais próximos e adquiridos a preços mais vantajosos, e que não necessitam de um conjunto de 

processos dispendiosos para os preparar. 



 

 
38 

Se as verificações técnicas tiverem revelado a possibilidade de incorporação de RCD na 

produção de um material, então a percentagem de substituição também terá sido determinada. 

Com essa percentagem, aplicada à produção total, resulta a quantidade de resíduo total que a 

empresa terá que adquirir. A diferença entre o custo de adquirir essa quantidade em matéria-

prima virgem, e essa mesma quantidade em matéria-prima reciclada resulta no valor de custo 

evitado conseguido com a SI. 

A ideia anterior está a assumir que os resíduos reciclados são mais baratos do que os 

materiais virgens. Isto poderá não ser verdade, e será por isso importante fazer um estudo para 

determinar os custos associados à aquisição, transporte e tratamento dos RCD, e comparar esse 

valor com o pago atualmente. Caso este custo de matéria-prima reciclada seja mais elevado, a 

decisão de avançar poderá passar a contabilizar os objetivos estratégicos da empresa. Uma 

diferença marginal nos custos poderá, em conjunto com algum dos outros fatores aqui em 

estudo, resultar na decisão de prosseguir. 

Existe ainda um caso extremo, onde a empresa que está a libertar os seus resíduos vê como 

vantajosa uma situação onde paga a um consumidor para ficar com os seus RCD, pois assim 

evita os custos ainda mais avultados dos depósitos em aterro, ou outras formas de alienação.  

 Custos acrescidos 

Existem alguns custos que aumentarão, ou até surgirão, face à situação onde não eram 

utilizados RCD na produção. Exemplos destes custos são, por exemplo, todos os associados à 

investigação e desenvolvimento (I&D), tratamento dos RCD antes da utilização, burocracias e 

custos administrativos associados à alteração da composição dos materiais a produzir, entre 

outros. Estes custos poderão parecer baixos numa observação macroscópica, mas uma análise 

cuidada pode revelar valores mais significativos do que os esperados. 

Os custos de overhead são os que sofrem o maior aumento. Na produção, estes custos são 

todos os indiretos envolvidos no processo de fabrico. São exemplos de custos de overhead os 

funcionários extra necessários para o manuseamento e tratamento dos resíduos, os necessários 

para a inspeção da qualidade final do produto produzido, para a manutenção do equipamento 

adicional necessário, entre outros. De referir que estes custos em particular implicam um 

aumento do número de funcionários, com todos os custos acrescidos. 

O conceito de Long Tail pode ser usado para explicar porque é que algumas indústrias têm 

sido destabilizadas pelo negócio online. Numa indústria física tradicional, o foco é dado aos 

produtos que mais vendem, pois, pelo Princípio de Pareto, 80 por cento do lucro é conseguido 

com 20 por cento dos produtos. No entanto, as vendas online contornam este princípio, pois ao 

conseguirem custos bastante reduzidos para armazenarem muito mais produtos, conseguem 

manter uma oferta bastante mais vasta para os seus utilizadores. O conceito de Long Tail diz 

que a soma do lucro conseguido com todos os produtos menos vendidos contabiliza uma parte 

significativa no resultado final. Associado aos custos de produção de materiais de construção, 
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embora os acrescidos pareçam mínimos, será necessário um estudo detalhado para assegurar 

que não acabam por ser determinantes na decisão final. 

Ainda a nível de custos acrescidos estão incluídas toda e qualquer nova operação e 

equipamento necessário para a alteração na forma de produção dos materiais de construção. 

Um RCD antes de chegar ao consumidor terá sido tratado, no entanto não será necessariamente 

preparado para as especificações e utilização finais. Caso seja o caso, será necessário um 

estudo sobre os custos diretos associados a esse processo. 

 Transporte 

Entre quaisquer duas fases do ciclo de vida de um produto há alguma forma de transporte. 

Por vezes, esse transporte é apenas dentro do local de extração de uma das matérias-primas 

mas, noutros casos, poderá ser o transporte transatlântico de alguns componentes. Em qualquer 

das situações, a soma final acumulada dos custos associados ao transporte pode passar a 

representar uma porção considerável do custo final. 

No contexto dos RCD e das SI na indústria da construção civil, os custos na produção de 

matérias-primas virgens são comparados aos custos associados ao transporte dos RCD desde 

o ponto de origem, possivelmente passando por uma central de tratamento, e até ao consumidor 

final. A questão fundamental neste caso é se esses custos serão, de alguma forma, 

determinantes para a tomada de decisão sobre a viabilidade da SI. 

Foi já referido (Zhu et al., 2008) que, em algumas relações de SI, os produtores estão 

disponíveis para pagar os custos de transporte dos seus resíduos pois estes são inferiores às 

taxas aplicadas à alienação em aterros. Este ponto contribui para o argumento económico de 

que, desde que seja economicamente benéfico, então uma empresa irá prosseguir com a 

ligação. No entanto, (Jensen et al., 2011; Lombardi et al., 2012) expandem este argumento em 

três vertentes: logística, económica e mental. Os estudos feitos (Jensen et al., 2011; van Beers 

et al., 2007), já brevemente referidos concluíram que em relação ao transporte de materiais em 

ligações simbióticas, as características físicas (aspeto logístico) não restringem o movimento 

desses recursos. Foi também visto que o valor económico do material não é determinante para 

a distância a percorrer, visto que materiais mais valiosos geralmente conseguem ser 

reaproveitados a curtas distâncias, enquanto materiais menos valiosos continuam a ser menos 

dispendiosos a longas distâncias do que a serem sujeitos às taxas de aterros em alguns países. 

Por fim, em termos da ligação entre as empresas (aspeto mental), também foi concluído que não 

é requisito as empresas conhecerem-se à priori, pois estas ligações são geralmente encaradas 

puramente como negócio. 

Num estudo de viabilidade será necessário comparar as taxas de aterro no país, e verificar 

se, à semelhança da conclusão anterior, seria benéfico o transporte a longa distância para 

possíveis trocas. Deve ainda ser contabilizada a possibilidade de existirem economias de escala 

em qualquer das situações. Puramente por quantidade poderá parecer vantajoso um produtor 

de resíduos pagar a taxa de aterro, no entanto, com transportes eficientes, poderá ser possível 
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tirar partido de economias de escala em transporte para consumidores de resíduos. É assim um 

fator a considerar. 

Qualquer análise económica a ser feita deverá contabilizar tanto a situação económica atual 

do pais onde a troca poderia eventualmente realizar-se, mas também as tendências, para 

antecipar as condições futuras. Como foi referido, um investimento numa SI poderá exigir 

aquisição de equipamentos e contratação de novos profissionais, por isso a decisão a tomar 

deverá ter o futuro em consideração. 

4.3.4 Fatores ambientais 

As simbioses industriais são um conceito já desenvolvido que modela a forma como duas ou 

mais empresas podem colaborar entre si de forma a ultrapassarem barreiras e conseguirem 

explorar alguns benefícios. Existe ainda outro lado das simbioses industriais, que são todas as 

vantagens ambientais que podem advir destas práticas. Neste contexto, ganhos ambientais são 

o resultado de qualquer ação que reduza o consumo ou as emissões na atividade de uma 

empresa. A redução de consumo impede a deterioração das reservas por sobre-exploração, e a 

redução de emissões previne consequências adversas que poderiam advir da continuação de 

práticas poluidoras. 

Para olhar de forma isolada os fatores ambientais é necessário desacoplá-los dos restantes. 

A análise em termos dos impactes ambientais, focado na redução total é influenciada pelas 

tecnologias e processos do momento, e não são necessariamente proporcionais a quaisquer 

outros fatores. Uma sinergia poderá, além dos benefícios ambientais, trazer benefícios 

económicos a todos os intervenientes. No entanto, como em geral há uma progressão na 

qualidade tecnológica e de processos, é de esperar que caso uma simbiose seja apenas benéfica 

para o ambiente hoje, que amanhã passe também a ser em termos económicos, por intermédio 

de otimização contínua de vários pontos na cadeia de abastecimento. A análise dos fatores 

ambientais poderá assim ser relevante pela perspetiva a longo prazo que poderá trazer ao 

estudo. 

 Variação nos impactes 

Analisando os fatores ambientais, será possível mensurar os resultados da utilização dos 

materiais reciclados. Dependendo dos objetivos das empresas que estão a procurar estabelecer 

estas ligações simbióticas, poderá ser pertinente observar as variações no consumo de matérias-

primas virgens, no consumo de energia, e na quantidade de CO2 emitido, já que estas variações, 

no sentido positivo, poderão traduzir-se no cumprimento de certos incentivos governamentais 

que, conforme já foi referido, estão a surgir aos poucos em muitos países europeus. 

Em várias colaborações simbióticas em múltiplas indústrias, os benefícios ambientais no que 

toca à redução dos impactes já foram estudados e comprovados (Behera et al., 2012; Dong et 

al., 2013; Ferrão et al., 2014; Zhu & Cote, 2004). Estes benefícios são conseguidos 

essencialmente com a redução de trabalho necessário para a execução das atividades da 

empresa. No fabrico de um determinado material, todo o processo de preparação de algum dos 
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componentes, que agora poderão ter origem em resíduos reciclados, será poupado visto que 

esse material já chega praticamente pronto a utilizar proveniente de obras de construção e 

demolição. Assim os processos e impactes associados são proporcionalmente reduzidos de 

acordo com o conteúdo reciclado obtido.  

Além das reduções no consumo de matérias-primas ser o ponto mais óbvio de estudo, a 

redução nas emissões também deverá ser contabilizada, já que a qualquer redução de consumo 

está associada uma redução de emissões. Estes resultados são ligados aos fatores económicos 

vistos anteriormente. Embora disjuntos da componente de aumento nas receitas, são 

contributivos para a redução de custos. Numa observação simplista, quanto menos é gasto, 

menos está a ser produzido, e menos produção implica menos emissões. 

Sendo do interesse das empresas a variação dos impactes ambientais que uma possível 

simbiose industrial possa provocar, os estudos a serem feitos devem recair nos impactes que 

teriam surgido durante a extração, manuseamento, tratamento e transporte da matéria-prima 

virgem até ao local de utilização. A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) dos materiais é uma 

ferramenta bastante importante neste aspeto, visto dar resultados detalhados dos impactes 

ambientais em cada etapa da produção de um material. 

Para empresas onde uma produção sustentável seja prioritária em relação a benefícios 

económicos, a ACV será ainda mais relevante. Além de permitir determinar a redução dos 

impactes com a incorporação de resíduos, indo mais longe com uma análise ACV cradle-to-

cradle será possível determinar os impactes em toda a cadeia de abastecimento e utilização do 

material de construção a ser produzido (Silvestre et al., 2014)  

Conforme já foi apresentado, o custo de extração, e os impactes causados, estão sempre a 

aumentar (Kibert, 2007). Esta análise, e o foco neste fator, serão por isso cada vez mais 

determinantes, pois embora uma opção possa não equivaler a uma grande vantagem económica 

hoje, poderá sê-lo em breve. 

 Distância geográfica 

Em estudos vistos anteriormente, a distância entre o ponto de produção de RCD e o ponto 

de consumo não aparenta ser muito relevante para as empresas participantes. No entanto, foi 

mencionado num estudo que transportes a longas distâncias só aconteciam quando o balanço 

económico era benéfico (Jensen et al., 2011), e os impactes ambientais não eram fator de 

consideração. Além disso, Estanqueiro (2012) concluiu que os impactes ambientais da 

reutilização de RCD, na fase de transporte, aproximam-se dos valores da utilização de matérias-

primas naturais. Em relação às restantes fases do ciclo de vida de um material, e do resíduo 

equivalente, os impactes concentram-se em fases diferentes, e de formas distintas. 

Outro ponto a considerar é a distância que um camião, e outros meios de transporte, poderão 

viajar vazios, desde o ponto de entrega até ao ponto de recolha (Kincaid & Overcash, 2001). 

Numa situação hipotética, para que a matéria-prima virgem chegue ao ponto de consumo, um 

conjunto de meios de transporte (camiões, navios, comboios, entre outros) terão que se descolar 
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até aos seus respetivos pontos de recolha, ou pontos onde o material é trocado entre meios de 

transporte. Exceto se as empresas de transporte responsáveis forem extremamente eficientes, 

haverá inúmeras viagens que não estarão a gerar lucros, mas apenas a causar impactes. 

Embora o ponto determinante para muitas empresas seja o benefício (ou não) económico, este 

último fator, mais difícil de quantificar, também é um ponto que merece atenção, na perspetiva 

do estabelecimento de uma estratégia globalmente sustentável. 

Harmsen & Powell (2011) dizem que existe possibilidade de se estabelecerem sinergias 

através de longas distâncias caso: não haja empresas próximas para possíveis colaborações; os 

materiais a serem trocados forem de elevado valor; a ACV justifique o transporte; e os 

regulamentos forem cumpridos. Estas conclusões abrem a porta a várias possibilidades, e é um 

encorajamento para empresas à procura de parceiras a expandirem geograficamente as suas 

pesquisas, especialmente nos casos onde o resíduo é daqueles onde a produção não é tão 

elevada. 

Em termos ambientais, a distância percorrida por um determinado resíduo causa 

sensivelmente os mesmos impactes ambientais que o transporte de materiais naturais. A 

distância poderá, no entanto, ser relevante no estudo económico de possíveis ligações. 

 Acesso a inventivos 

Existe atualmente uma consciencialização mais apurada para as questões ambientais, e os 

incentivos são geralmente o meio encontrado para promover atividades mais ecológicas. 

Consoante a indústria, poderão existir incentivos para as SI que interesse considerar na 

investigação da viabilidade. Por este prisma, e caso a motivação de uma empresa seja 

principalmente económica, práticas ambientais que deem acesso a incentivos podem acabar por 

traduzir-se em benefícios financeiros. Desta forma uma empresa poderá, potencialmente, 

conquistar vantagens em dois fatores simultaneamente. 

Os fatores ambientais não são, em geral, o principal fator motivador para as empresas, que 

têm os fatores económicos como prioridade. Embora os impactes no transporte de resíduos não 

tragam benefícios comparativamente aos resíduos naturais, verificou-se que existe um conjunto 

variado de benefícios que conseguem ser alcançados noutros indicadores ambientais. 

4.3.5 Fatores regulamentares e diretivas 

É importante ter em conta todos os aspetos regulamentares e diretivos definidos por diversas 

entidades, já que o cumprimento das mesmas pelos diversos intervenientes nas SI é obrigatório 

para que a ligação seja possível. Este subcapítulo foi construído com base numa extensa revisão 

de literatura sobre aspetos jurídicos e regulamentos contextualizados a nível europeu e nacional. 

Regulamentos, como os da União Europeia (EU), passam a fazer parte da legislação de cada 

país membro de forma íntegra. Diretivas, por outro lado, são obrigatórios apenas no resultado a 

obter, ficando a cargo dos executores (países membros), a forma de alcançarem esses 

resultados. Nas SI, e em especial na indústria da construção civil, existe um conjunto de 
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regulamentos e diretivas que podem influenciar a viabilidade de uma troca de resíduos. Neste 

subcapítulo referem-se os que aparentam ser mais relevantes, deixando a chamada de atenção 

para o facto de que, embora a lista discutida seja exaustiva no âmbito dos resíduos, e em parte 

nos RCD, não foi feita nenhuma pesquisa direcionada a qualquer tipo de RCD específico, 

componente principal, ou possível aplicação, pois pretende-se uma metodologia suficientemente 

geral para abraçar múltiplos constituintes. Aos pontos aqui mencionados deverá seguir-se assim 

uma revisão direcionada. 

A nível Europeu, as diretivas relacionadas com a gestão de resíduos surgiram com a Diretiva 

do Conselho Europeu 75/442/CEE, que sofreu sucessivas emendas com as Diretivas 

91/156/CEE, 91/692/CEE, 96/350/CE e, mais recentemente, com a Diretiva 2008/98/CEE, 

também chamada de Waste Framework Directive (WFD). Procurou-se, com estas diretivas, 

assegurar que quaisquer práticas relacionadas com a alienação de resíduos protegem a saúde 

humana e ambiental, enquanto encorajam a conservação de recursos naturais. 

Estas diretivas incluem: recomendações para que os resíduos sejam recuperados para 

serem utilizados como matéria-prima; a proibição de se abandonar, descarregar, ou alienar 

resíduos de forma descontrolada; a necessidade de construção de uma rede de instalações de 

alienação de resíduos de forma a tornar estes processos autossuficientes nos estados membros; 

a necessidade de o detentor de resíduos os recuperar ou alienar por conta própria, ou por conta 

de coletores públicos ou privados, de entidades que participem no processo de alienação e/ou 

recuperação de resíduos (exceto os próprios produtores dos resíduos) estarem autorizadas para 

o efeito, e de entidades que realizem o transporte de resíduos estarem registadas; a indicação 

de que o custo de alienação de resíduos é da responsabilidade do produtor ou atual detentor do 

resíduo, ou de detentores anteriores ou produtores dos produtos que originaram o resíduo. 

De particular interesse para este estudo é a alínea b, do ponto dois, do artigo 11º da Diretiva 

2008/98/EC, que indica que, até 2020, a preparação para reutilização, reciclagem, e outros tipos 

de recuperação de RCD deve ser aumentada até ao mínimo de 70% em peso. O resultado do 

presente estudo poderá eventualmente contribuir para que os estados membros alcancem esta 

meta. 

Para dar suporte à implementação das várias indicações contidas nestas diretivas, cada 

estado membro deveria criar uma entidade responsável pelo cumprimento das mesmas. Além 

de todas as ações necessárias para implementação das diretivas, quaisquer referências 

anteriores ao registo ou obtenção de autorizações são direcionadas a esta entidade. No Decreto-

Lei n.º 178/2006 ficou determinado que compete ao organismo com atribuições na área dos 

resíduos tutelado pelo ministério responsável pelo ambiente, enquanto Autoridade Nacional de 

Resíduos (ANR), assegurar e acompanhar a implementação da estratégia nacional para os 

resíduos, e as várias ações inerentes. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) exerce as 

funções de ANR. 

Relembrando, estas diretivas são apenas compulsivas no resultado, ficando a cargo desta 

entidade responsável em cada um dos estados membros os processos para se atingirem esses 
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resultados. Em Portugal, a Diretiva 2008/98/CE é transposta no Decreto-Lei n.º 73/2011 e no 

Decreto-Lei n.º 46/2008, e deverão ser estes os pontos de referência atuais em estudos de 

viabilidade. 

 Gestão de RCD 

Qualquer operação de armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação de 

resíduos, RCD incluído, estão sujeitos a licenciamento, pela ANR, por intermédio da APA, nos 

termos do capítulo III do Decreto-Lei n.º 73/2011. Quando a entidade é aprovada como gestora 

de RCD, é emitido um alvará de licença com duração não superior a 5 anos. A existência deste 

alvará deverá ser verificada quando são procurados parceiros para a ligação simbiótica. A 

empresa recetora também deverá estar licenciada pois estará a valorizar resíduos, de acordo 

com o referido documento legal. 

Um PPGR deverá existir no lado do produtor de resíduos, como já foi referido. Como é 

obrigatório ser desenvolvido um documento deste tipo para cada obra, é importante que quem 

vai receber os RCD confirme se a empresa que está a produzir esses RCD está a cumprir com 

esta obrigação. 

 Classificação como RCD 

No Decreto-Lei n.º 73/2011 clarifica-se que algumas substâncias ou objetos resultantes de 

um processo produtivo podem ser considerados ‘subprodutos’ e não como ‘resíduos’. Neste 

sentido, ‘subprodutos’ são as substâncias ou objetos que resultam de um processo produtivo 

cujo principal objetivo não era a sua produção, mas onde existe a certeza da possível utilização 

posterior. Um ‘resíduo’ deixa de ter essa denominação quando essa substância passa a ter uma 

aplicação específica, e existe um mercado para o mesmo. Compete à APA a decisão de 

classificação de uma substância como subproduto. 

Nos casos em que um ‘resíduo’ passa a ser um ‘subproduto’, o seu manuseamento deixa de 

estar sujeite aos regulamentos e decretos-lei mencionados neste capítulo, podendo ser 

comercializados sem as licenças referias, estando então fora da abrangência deste estudo.  

 Tratamento de RCD 

No Decreto-Lei n.º 46/2008 estipula-se que os materiais que não seja possível reutilizar, e 

que constituam RCD, devem ser obrigatoriamente objeto de triagem em obra ou em locais afetos 

à mesma. Estes locais estão sujeitos a licenciamento segundo o Decreto-Lei n.º 178/2006. 

Estas são duas verificações necessárias quando se procura um possível fornecedor de RCD. 

Primeiro, para saber se a triagem está a ser feita e, segundo, caso a triagem seja feita em locais 

diferentes daquele onde o resíduo é produzido, se esses locais estão licenciados para esse 

efeito. 
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 Transporte 

Pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, o transporte de resíduos está sujeito a registo eletrónico. Neste 

caso, é apenas necessário o registo, não sendo necessário o licenciamento. Após estar 

registado, será emitido um alvará de transporte à entidade. 

Os fatores regulamentares e Diretivas são provavelmente os mais complexos pois exigem 

uma pesquisa profunda para maximizar a compreensão de todas as exigências e requisitos. Com 

esta pesquisa conclui-se que alguns destes pontos ficam da responsabilidade da empresa que 

procura iniciar uma SI, enquanto outros pontos terão que ser verificados nas entidades 

intervenientes na cadeia de abastecimento. 

4.3.6 Fatores corporativos 

As atividades de SI, conforme já foi apresentado, podem ser benéficas em múltiplos pontos 

de vista. Existem várias formas de uma empresa conseguir vantagens, adotando práticas 

simbióticas nas suas atividades. Iniciar estas práticas não deixa de ser uma decisão determinante 

a longo prazo, e a decisão deverá estar enquadrada com a identidade da empresa, não devendo 

esta avançar apenas por conveniência. 

Para que a implementação de uma SI tenha sucesso, é necessário cumprirem-se dois 

requisitos: os fatores de sistema – que verifica se a troca é tecnicamente possível; e os fatores 

sociais – que englobam a vertente dos valores e objetivos das empresas intervenientes (Harmsen 

& Powell, 2011). Anteriormente foram explorados os ditos fatores de sistema e, neste 

subcapítulo, pretendem-se compilar vários pontos relacionados com os fatores sociais, neste 

caso associados ao interesse corporativo na possível simbiose, e as decisões a serem 

ponderadas. 

 Objetivos estratégicos 

Os objetivos estratégicos resultam de um planeamento a longo prazo feito por empresas que 

pretendem manter-se competitivas. A definição dos objetivos e metas estratégias é, geralmente, 

feita tendo a identidade da empresa como referência. A direção seguida, e as decisões que são 

tomadas, estão enquadradas com esses objetivos estratégicos, logo, seguir ou não a via das 

simbioses industriais, terá de ser também uma decisão coerente. Uma análise inicial verificará 

se as SI fazem sentido, se vão de encontro àquilo que a empresa se propõe, e se essa direção 

está alinhada com a sua causa. 

A diretiva 200/98/CEE, transposta pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, estipulou que a ordem de 

prioridade na prevenção de resíduos e legislação aplicada fosse: prevenção e redução; 

preparação para a reutilização; reciclagem; outros tipos de valorização; e eliminação. Qualquer 

prática de uma empresa focada nos primeiros pontos seria, de certa forma, antecipatória de 

possível legislação futura. 

As SI, dado serem uma componente da mentalidade e cultura de sustentabilidade, são um 

conceito bastante em foco atualmente, conforme já foi realçado. Esta é uma tendência que vem 
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crescendo desde os anos ’90, e qualquer iniciativa contextualizada gera interesse de outras 

entidades. A adoção de práticas eco industriais, incluindo na indústria da construção, poderá 

indiretamente influenciar o branding da empresa. A simples associação com práticas ecológicas 

poderá dar acesso a incentivos externos, e a melhorar a perceção que o público tem sobre a 

empresa. Se ‘aumentar a contribuição de incentivos no orçamento anual’ ou ‘melhorar a imagem 

da empresa perante os seus stakeholders,’ entre outros, estiverem entre os objetivos 

estratégicos de uma empresa, então seguir com a adoção de práticas de incorporação de RCD 

na produção dos seus produtos poderá ser uma ação importante e determinante. 

Incorporar SI nos processos de produção de materiais de construção é um compromisso e, 

antes de decidir seguir essa direção, uma empresa deverá estudar se a mesma se enquadra 

com a sua filosofia. 

 Seleção de parcerias  

Quando uma possibilidade de incorporar RCD na produção de um certo material de 

construção é confirmada como sendo tecnicamente viável, é necessário estudar possíveis 

parceiros para o fornecimento desses RCD. Como já foi referido, esta parte do estudo será 

particularmente relevante quando os RCD a incorporar não estão disponíveis em grandes 

quantidades. Nessa verificação é essencial incluir (Beil, 2009): 

 Histórico de serviços prestados – falando com outras empresas com as quais esta possível 

fornecedora já trabalhou no passado, para verificar o seu desempenho habitual; 

 Situação económica atual – pois, ao estabelecer-se uma ligação, espera-se que a(s) 

empresa(s) fornecedora(s) de RCD esteja(m) em serviço durante um horizonte temporal 

alargado. 

É também importante considerar os objetivos a longo prazo de ambas as empresas. Na 

indústria focada neste estudo, a da construção civil, os fornecedores são, na maioria dos casos, 

empresas de construção, que geralmente não são produtoras dos materiais que utilizam, e os 

consumidores de RCD são produtores de materiais de construção que, contrariamente ao caso 

anterior, não executam as construções. No entanto, não deixa de ser relevante procurar descobrir 

os planos futuros das empresas com as quais se pretende estabelecer uma parceria. Após a 

ligação a uma outra empresa, será esperada uma relação duradoura e, como os impactos de 

uma quebra de ligação serão maiores do lado do consumidor dos resíduos, este deve procurar 

assegurar que a(s) empresa(s) a que se liga não tencionam introduzir-se no mercado de 

produção de materiais de construção. Essencialmente, a existência de um contexto favorável de 

parceria deve ser estudado. 

Numa situação em que o recurso a utilizar é crítico na produção de um dado material de 

construção, estudos de verificação da viabilidade de fornecimento a longo prazo passam a ser 

significativamente mais importantes. 
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 Confidencialidade 

A confidencialidade nos processos de fabrico poderá, até certo ponto, contribuir para a 

decisão de avançar ou não para uma ligação entre empresas. Gibbs & Deutz (2005) referem que 

este é um ponto relevante no estabelecimento de ligações em EIPs. No entanto, no caso de 

RCD, em princípio a produção não revelará informação sensível, e a única forma de este fator 

ter relevância será do lado do consumidor, que poderá ver a quantidade de input tornar-se 

indicativa das quantidades de RCD usados na produção de novos materiais de construção. No 

entanto, como este fator foi apenas mencionado numa referência bibliográfica (Gibbs & Deutz, 

2005), a probabilidade de ser determinante em qualquer processo de estabelecimento de ligação 

é reduzido. Merece menção no entanto para ser incorporado em estudos exaustivos. 

 Economia Nacional 

Um outro ponto a considerar pelas empresas é o contributo que a reciclagem de certos 

resíduos poderá ter na economia nacional (Ferrão et al., 2014; Zhu et al., 2008). O processo de 

produção de materiais de construção engloba produtos provenientes de vários países. Partindo 

do princípio que os RCD a serem usados na produção de novos materiais de construção terão 

origem em Portugal ou, numa perspetiva mais geral, no país onde a reciclagem irá ocorrer, com 

essa incorporação todos os processos de manuseamento (triagem, tratamento e extração) serão 

promotores de novos empregos. Assim, as SI contribuem para a diminuição de importações, e 

para o aumento da empregabilidade.  

Os pontos abordados nestes subcapítulos têm importância dinâmica, e poderão ser mais ou 

menos relevantes em cada caso, principalmente mediante os objetivos estratégicos das 

empresas envolvidas.  

4.4 Definição da prioridade das áreas a avaliar 

Para aumentar a quantidade de materiais a serem reciclados e reutilizados, nomeadamente 

RCD, devem ser descobertos novos produtos e materiais viáveis, devendo a aplicação desses 

produtos provada, criando-se assim novos mercados para os resíduos mencionados (Australian 

Government, 2011). O estudo dos primeiros dois aspetos (desenvolvimento e desempenho de 

novos produtos) foi tratado no Capítulo 3 desta dissertação, pretendendo-se neste subcapítulo 

da dissertação construir o modelo que, de certa forma, explore a criação e sustentabilidade dos 

mercados mencionados. 

Em termos leigos, um mercado existe a partir do momento em que, para uma dada procura, 

existe uma oferta e os meios necessários para que transações ocorram. No contexto deste 

trabalho, sabe-se que existe procura, estimulada pela mentalidade direcionada à ecologia 

industrial já tratada no Capítulo 2, e sabe-se que existe oferta, reforçado nos Capítulos 2 e 3. No 

subcapítulo 4.3 iniciou-se o estudo da forma de ligação entre a oferta e a procura, e neste 

subcapítulo serão recolhidos e estruturados os resultados desse estudo para definir a proposta 

de metodologia geral para a criação de ligações entre empresas que querem incluir resíduos de 

múltiplas indústrias na produção de materiais de construção. 
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No subcapítulo 4.3 exploraram-se um conjunto de fatores que contribuem para a tomada de 

decisão de estabelecimento de uma ligação simbiótica. Em vários momentos foi realçado que, 

para diferentes casos de estudo, os pesos de alguns fatores podem variar. Além disso, como 

existe uma lógica a considerar pelas empresas em relação à importância a dar a cada fator, 

existe também alguma complexidade na ordenação das verificações que serão feitas. Esta 

ordenação será menos dinâmica que a importância relativa de cada fator, e poderá, em princípio, 

ser aplicável à maioria dos casos. 

Nos subcapítulos 4.4.1 e 4.4.2 será apresentada a proposta inicial de ordenação dos fatores. 

Pretende-se, na fase de análise de casos práticos, refinar esta ordenação, chegando à proposta 

final de Metodologia no subcapítulo 5.5. A ordenação inicia-se com a determinação dos fatores 

que são obrigatórios, independentemente da indústria, isolando-se por conseguinte os fatores 

não obrigatórios, complementares à análise. Segue-se a ordenação dos fatores determinada a 

partir das especificações de cada fator já apresentada no subcapítulo 4.3. O agrupamento não 

será igual ao realizado nesse subcapítulo, pois cada fator pode incluir pontos que necessitam de 

ser verificados em momentos distintos. Um novo tipo de agrupamento surgirá nesta análise, o 

qual delimitará as secções a considerar na análise de viabilidade. 

4.4.1 Condições necessárias e complementares 

Na primeira fase da priorização dos fatores a analisar no modelo, isolam-se aqueles que, 

caso não apresentem resultados positivos, justificam o abandono do estudo de implementação 

da simbiose. 

Esta primeira fase de estudo existe essencialmente por uma questão de eficiência. Alguns 

dos pontos a analisar poderão exigir um grande consumo de recursos monetários, humanos, 

e/ou de tempo, por isso é importante haver uma ordenação que faça uso desses recursos da 

forma mais eficiente possível. 

Nesta divisão ainda se consideram os agrupamentos de fatores vistos anteriormente, e 

analisam-se os mesmos de forma global. Essa estruturação geral foi a base para a priorização 

apresentada. As condições necessárias são as determinantes para a continuidade do estudo, 

enquanto as condições complementares são aquelas que, podendo ou não trazer valor acrescido 

à simbiose, não serão em qualquer dos casos impeditivas por si só para o estabelecimento da 

ligação.  

 Condições necessárias 

Nesta divisão inicial obtiveram-se três fatores cujo resultado positivo é necessário para a 

continuidade do estudo de viabilidade. Estes são os fatores técnicos, económicos, e os 

regulamentares e diretivos. 

Os fatores técnicos são os estudos feitos ao desempenho dos materiais de construção 

produzidos com incorporação de resíduos como substitutos de matéria-prima virgem. Conforme 

apresentado no subcapítulo 4.3.1, a incorporação de resíduos é em geral acompanhada de uma 
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diminuição do desempenho do material final. Essencialmente por questões de segurança, caso 

uma substituição resulte num material que não cumpra os requisitos técnicos, qualquer outro 

estudo é desnecessário. 

Foi mencionado em vários estudos já referenciados que os fatores económicos são 

geralmente os que são considerados como determinantes na decisão das empresas em seguir 

o caminho das simbioses industriais. Os benefícios económicos quer em termos de receitas 

acrescidas ou custos evitados, são de facto das principais motivações para a mudança nas 

empresas. Aliás, conforme já foi apresentado, existem muitos casos de simbioses industriais mas 

não estão rotulados como tal, pois surgiram impulsionados pelos ganhos económicos e não pelas 

razões ecológicas que são também, embora menos frequentemente, consideradas. 

Os fatores regulamentares e diretivos são, por definição, obrigatórios. Já foi apresentado um 

conjunto de regulamentos relacionados com a gestão de resíduos, do lado dos produtores e do 

lado dos consumidores. De uma maneira geral, caso alguma entidade não estejas devidamente 

autorizada ou licenciada, a progressão na implementação de uma simbiose está interdita. No 

entanto, este fator tem a particularidade de ser menos complexo que os anteriores, visto que as 

autorizações ou licenças podem ser obtidas caso seja verificada a sua falta. Se uma entidade 

quer iniciar um processo de utilização de resíduos mas não está licenciado pela APA, poderá 

facilmente iniciar o respetivo processo de licenciamento. No caso dos fatores anteriores terem 

sido verificados, e um possível fornecedor encontrado, se a empresa responsável pelo transporte 

dos resíduos não estiver autorizada a fazer o transporte, as restantes entidades poderão 

recomendar a esta a obtenção da autorização, ou podem procurar uma outra transportadora que 

esteja em pleno cumprimento dos regulamentos legais. 

 Condições complementares 

Os restantes três grupos de fatores, logísticos, ambientais e corporativos, são aqueles cujo 

resultado positivo complementa a análise de viabilidade, embora um resultado negativo não 

resulte automaticamente no cancelamento do estudo. 

A análise necessária relativa aos fatores logísticos tem foco no estabelecimento de uma 

ligação entre empresas que participariam na SI. Esta análise fará sentido apenas quando for 

conhecida a viabilidade técnica e económica da simbiose. E, ainda assim, existe a possibilidade 

de uma verificação logística não revelar um resultado puramente positivo pois, conforme já foi 

apresentado, nestes estudos é necessário contextualizar a longo prazo, e uma decisão poderá 

ser antecipatória de condições favoráveis futuras. É por vezes benéfico para as empresas 

operarem de uma forma que não esteja a gerar lucros acrescidos no momento, caso se preveja 

que a longo prazo o investimento resulte em retorno. Por estas razões, um resultado que não 

seja positivo no estudo dos fatores logísticos não é necessariamente determinante na decisão 

de estabelecimento da ligação. 

A redução dos impactes ambientais, e restantes fatores ambientais, conseguem ser pontos 

motivantes para as empresas seguirem uma nova direção nas suas ações. A consciencialização 
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dos resultados dos comportamentos, no contexto ambiental ao longo das últimas décadas, tem 

levado à alteração e ao realinhamento de prioridades, no que toca às estratégias e processos 

desenvolvidos pelas empresas. A perceção dos consumidores sobre o comportamento ecológico 

dos produtores exerce pressão para que sejam adotadas práticas ambientalmente sensíveis. No 

entanto, qualquer uma destas razões, ou de outras com base em fatores ambientais, são algo 

subjetivas, e não é possível mensurar impactes ambientais da mesma forma como são 

mensurados ganhos económicos. De facto, embora seja possível fazer uma análise objetiva dos 

resultados financeiros de uma empresa, os ganhos ambientais que não estão diretamente 

relacionados com ganhos económicos são algo abstratos. 

Ao iniciar um estudo de viabilidade de uma SI, assume-se que esta esteja em conformidade 

com a estratégia de uma empresa. Não é, no entanto, absurdo considerar que empresas façam 

um estudo de viabilidade de uma opção que não esteja diretamente relacionada com a sua 

estratégia na expetativa de encontrarem uma forma de explorar os ganhos económicos 

associados. Por esta razão, os fatores corporativos não são determinantes, no entanto podem 

ser precursores, especialmente pela eventualidade de se verificarem os benefícios além-

económicos associados. 

4.4.2 Priorização  

Partindo das condições necessárias e complementares, é possível analisar com mais detalhe 

a ordem pela qual os estudos se devem realizar. Os subfatores anteriores estarão agora 

separados entre si e agrupados em ‘áreas’, e a ordenação seguirá uma ordem lógica de 

dependência de uns em relação aos outros, representando uma das propostas de valor da 

metodologia a ser desenvolvida. 

Num estudo já mencionado sobre o processo de seleção de fornecedores para um processo 

produtivo (Beil, 2009), concluiu-se que preço (fatores económicos), qualidade (fatores técnicos) 

e tempo de entrega (fatores logísticos) eram as dimensões de avaliação mais comuns no estudo 

de seleção de fornecedores. 

Noutro estudo sobre seleção de fornecedores (Thanaraksakul & Phruksaphanrat, 2009), 

foram analisados 76 trabalhos relevantes e concluiu-se que a qualidade dos produtos (fatores 

técnicos), tempo de entrega (fatores logísticos) e custos associados (fatores económicos) eram 

os fatores mais comuns considerados. Outros fatores económicos, distância geográfica, historial 

de sucesso, reputação, entre outros, são considerados fatores de intermédia importância, 

enquanto os fatores relacionados com a responsabilidade social e ambiental são os que menos 

importância recolhem na determinação de ligação entre fornecedor e consumidor. 

Dos estudos referidos, verifica-se que os fatores económicos devem ser os primeiros a ser 

verificados. Conforme se concluiu, na determinação dos benefícios serão necessários alguns 

dados dos estudos técnicos e logísticos, por isso numa fase inicial será necessário avaliar pontos 

relativos a estes três fatores. Completando o leque de condições necessárias, serão necessários 
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os estudos regulamentares e diretivos, passando depois de uma maneira geral para as 

verificações das condições complementares. 

De seguida, apresenta-se a primeira proposta de priorização dos áreas já mencionados, junto 

com uma sumária descrição da razão para estarem nessa posição na metodologia. 

 Objetivos Estratégicos 

A primeira pergunta a ser feita é se a ingressão em práticas de SI está de acordo com os 

objetivos estratégicos da empresa. Se a empresa procura integrar-se na hierarquia de prevenção 

de resíduos, ou considera que estas práticas resultarão numa melhoria da sua imagem perante 

os seus stakeholders, então seguir com este estudo será benéfico para a empresa. 

Desta decisão inicial resultará uma alocação de recursos para o estudo. Caso se verifique 

que as práticas de SI estão alinhadas com a estratégia da empresa, compensará à mesma alocar 

mais recursos (tempo, dinheiro, pessoas, por exemplo) para o desenvolvimento deste estudo. 

Caso contrário, a empresa poderá decidir abandonar o estudo, ou alocar poucos recursos à 

continuação do estudo. Esta alocação de recursos é, assim, proporcional ao nível de 

enquadramento com os objetivos estratégicos da empresa. 

Caso os materiais de construção a serem produzidos com resíduos tenham algum 

componente com composição sigilosa, poderá ser importante a empresa analisar a possibilidade 

dessa composição ser determinada a partir da quantidade de input de resíduos que estaria a 

receber. O resultado desta análise poderá revelar-se importante na decisão. 

 Propriedades de desempenho 

A verificação do desempenho dos materiais (ex.: mecânicas ou outras) mediante substituição 

de componentes por resíduos é um requisito para a continuação do estudo. Conforme já foi 

referido, nesta fase do estudo serão determinadas as percentagens de substituição permitidas 

que serão mais tarde usadas noutros cálculos que envolvam quantidades. 

Como condição necessária, se nesta fase for verificado que não existe percentagem de 

substituição que mantenha as propriedades de desempenho do produto final, o estudo poderá 

ser abandonado. 

 Viabilidade económica 

Esta fase do estudo de viabilidade engloba os vários pontos dos fatores económicos. 

Verificada a viabilidade técnica da SI e calculadas as percentagens de substituição, será possível 

verificar os custos evitados com a incorporação de resíduos na produção. Para estes cálculos é 

necessário um estudo que verifique os custos de aquisição e transporte dos resíduos. Aliado a 

esse estudo, estará também uma verificação dos novos custos associados à 

utilização/manuseamento/manipulação dos resíduos, assim como o potencial para estes 

contribuírem para um aumento nas vendas do produto final. 

Será também interessante haver um estudo sobre o impacto que a SI terá na economia 

nacional, a nível de criação de emprego, ou na variação de importações/exportações. Estes 
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resultados poderão gerar novas oportunidades para incentivos, ou poderão contribuir para o 

melhoramento do branding da empresa. 

Ainda relacionado com os fatores económicos, está a possibilidade de práticas ecológicas 

darem acesso a incentivos às empresas. Nesta fase, como forma de complementar o estudo 

económico, será do interesse das empresas verificarem a possibilidade da sua ligação simbiótica 

ser candidata a consideração para atribuição de incentivos por entidades qualificadas. 

 Existência de mercado de resíduos 

Este ponto refere-se à necessidade de um estudo que verifique a disponibilidade de um dado 

resíduo no mercado. Ou seja, será necessário verificar se existem empresas que, no decorrer 

das suas operações produtivas, originem resíduos em quantidades e qualidade suficientes para 

que o fornecimento a longo prazo seja garantido. Como já foi referido, alguns resíduos são 

produzidos em elevadíssimas quantidades, enquanto outros não o são, daí ser necessário fazer-

se esta verificação antes de continuar o estudo de viabilidade. A esta verificação precede a 

determinação da frequência de receção de resíduos que será necessária. 

Aliado a este estudo existe a necessidade das possíveis fontes de resíduos terem um nível 

de contaminação considerado admissível. Conforme já se apresentou, geralmente os resíduos 

estão contaminados quando são inicialmente produzidos, e necessitam de um processo de 

tratamento para estarem prontos a serem utilizados. Este processo de tratamento poderá ser 

mais ou menos complexo mediante o nível de contaminação, e isso terá que ser verificado. Os 

custos associados a esse processo de tratamento deverão ser contabilizados nos fatores 

económicos anteriormente estudados. À combinação de empresas fornecedoras capazes de 

fornecer os resíduos necessários, que cumpram os requisitos de contaminação, e as 

transportadoras, resultará uma lista mais restrita de potenciais intervenientes numa possível 

ligação. 

A este estudo não bastará verificar se existem possíveis empresas fornecedoras. Numa lista 

final deverão constar apenas empresas que se revelem estáveis, de onde se possa assumir 

garantias de uma quantidade suficiente de parcerias duradouras. Estas empresas deverão 

também ter capacidade para acomodar variações que possam ocorrer na procura. 

 Cumprimento legal 

Até ao momento, os pontos considerados teriam que ser verificados para qualquer SI, mas, 

como já foi visto, quando se trata da utilização de resíduos numa SI, existe legislação que 

implementa algumas condições para a realização das mesmas. Neste ponto do estudo será 

então necessário verificar junto da APA se o material que está a ser considerado é classificado 

como resíduo ou como subproduto. Se for considerado resíduo, o estudo prossegue. 

Passa também a ser necessário verificar o cumprimento das licenças de gestão de resíduos. 

Num momento inicial será necessário verificar se a empresa que está a iniciar este estudo está 

devidamente licenciada para receber os resíduos em causa. Posteriormente será necessário 

verificar se as empresas a serem consideradas como possíveis fornecedoras e transportadoras 
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estão também licenciadas e autorizadas, respetivamente, como gestoras e transportadores de 

resíduos. 

 Considerações ambientais 

Um dos últimos pontos a verificar é a forma como os fatores ambientais podem afetar a 

tomada de decisão. Seguir o caminho das SI é, quase indiscutivelmente, uma forma de conseguir 

resultados positivos em termos de variação dos impactes ambientais da produção. Já foram 

apresentados variados estudos com casos práticos que comprovam esta afirmação. Muito 

embora essas variações não sejam a razão principal para que uma empresa decida iniciar uma 

SI, é claramente um ponto a favor, dado o impacto positivo que poderá gerar nas vendas ou no 

acesso a incentivos. Estes são pontos a serem investigados nesta fase, dado que podem 

contribuir para a decisão final.  

No caso dos objetivos estratégicos estarem enquadrados com os benefícios ambientais 

conseguidos, os resultados de estudos de variação de impactes terão ainda mais importância. 

Neste caso, uma ACV considerando a inclusão de resíduos na cadeia de abastecimento da 

produção de um material de construção determinará concretamente os benefícios conseguidos, 

e será a ajuda necessária para a tomada de decisão. 

Como este modelo pretende ser geral na sua aplicabilidade, alguma variabilidade terá de ser 

considerada. Mediante o fluxo (I, II ou III) a ser considerado, ou dependendo dos objetivos 

estratégicos das empresas que participam, a ordem de prioridades de análise de viabilidade 

poderá ser ligeiramente diferente da apresentada anteriormente embora, como já foi 

mencionado, a maior variabilidade acontecerá no peso relativo de cada fator mediante o 

processo de produção considerado. 

O ‘peso relativo’ refere-se à análise subjetiva que cada empresa fará de cada fator. Seguindo 

uma decisão estratégica, alguns dos fatores (necessários e/ou complementares) poderão 

contribuir mais ou menos para essa estratégia. Não se pretende no entanto quantificar fatores 

neste trabalho, realçando-se apenas a forma intuitiva como se espera que as empresas 

analisarão os fatores. Assim, duas empresas semelhantes poderão chegar a conclusões 

distintas, mediante os pesos atribuídos, determinados pelas respetivas estratégias empresariais. 

4.5 Proposta de metodologia 

Com a definição das áreas a avaliar, e a priorização das mesmas já efetuada, apresenta-se 

de seguida a proposta de metodologia de avaliação da possibilidade de implementação de 

simbioses industriais. Inicialmente é apresentado o fluxograma geral, seguido da sua 

decomposição por blocos, para permitir a descrição de forma completa dos vários passos a 

seguir. São também apresentados alguns fluxogramas secundários mais específicos para 

determinados passos da metodologia. Não há uma descrição e/ou justificação detalhada de cada 

passo, existindo, no entanto, referências para os capítulos apropriados, onde mais informação 

sobre a razão de inclusão dessas áreas poderá ser encontrada. 
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Na elaboração desta metodologia assumiu-se que os utilizadores terão conhecimento técnico 

especializado sobre cada uma das dimensões de análise necessárias. Não são, por isso, dadas 

informações detalhadas sobre cada estudo, pois estes terão uma variabilidade grande, 

dependendo do material a ser produzido, do resíduo, dos processos de fabrico, entre outros. 

Esta versão da metodologia será testada na análise de casos reais, no Capítulo 5. Após essa 

análise, é feita a validação da metodologia e os ajustes necessários descritos. 

4.5.1 Fluxograma da metodologia 

Na Figura 9 encontra-se o fluxograma geral da metodologia. Estão representadas as 

questões essenciais a considerar no estudo de viabilidade e o direcionamento a seguir mediante 

as respostas encontradas. 

 

Figura 9: Fluxograma da Metodologia 
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O esquema utiliza apenas: nós de processo (retângulos) – representando as questões 

principais do estudo; e nós de decisão (losangos) – que representam essencialmente a decisão 

sobre se o processo continua ou se é abandonado. Existem seis nós de processo principais, 

determinados pelo agrupamento feito no subcapítulo 4.4.2, com os respetivos nós de decisão. 

O direcionamento a seguir após os nós de decisão depende das respostas ‘sim’ ou ‘não’ que 

estão representadas com ‘(S)’ e ‘(N)’, respetivamente, de forma abreviada por razões de 

conveniência. Os nós de término (retângulos arredondados) ‘Parar’ representam as situações 

onde se verifica que o estabelecimento da SI não é possível, e o nó de término ‘Avançar’ 

representa o ponto onde a sequência de verificações culmina na determinação da viabilidade da 

SI. Em alguns nós de decisão está assinalado, através de um asterisco, a existência de um 

fluxograma complementar.  

Nos fluxogramas secundários que decompõem o principal, existem nós de processo 

secundários que indicam verificações complementares à questão inicial. Estes nós permitem 

também adicionar um nível de eficiência pois indicam alguns pontos a partir da qual o estudo 

poderá parar – utilização de nós de término intermédios. 

No subcapítulo seguinte é apresentada a decomposição por blocos deste fluxograma, sendo 

também apresentados com mais detalhe cada um desses blocos, com as questões mais 

relevantes a incluir no estudo. Nos casos em que as verificações necessárias tenham alguma 

complexidade são fornecidos os já mencionados fluxogramas complementares. 

4.5.2 Modelo 

Neste subcapítulo apresenta-se a decomposição do fluxograma da Figura 9. Cada nó de 

processo será expandido de forma a permitir a aplicabilidade direta, com pontos guia à realização 

do estudo associado. 

Na Tabela 7 encontra-se a expansão do primeiro ponto de análise do fluxograma da Figura 

9. Os objetivos estratégicos foram determinados como sendo o primeiro ponto de análise na 

priorização feita no subcapítulo 4.4.2, e é então a primeira verificação do fluxograma. O texto de 

apoio serve como guia na determinação da resposta à pergunta inicial. Caso seja observado um 

alinhamento entre os objetivos estratégicos e algum dos pontos mencionados no guia, o primeiro 

ponto de análise é considerado verificado, o utilizador seleciona ‘Sim’, e segue para o ponto 2. 

Tabela 7: Expansão da área dos objetivos estratégicos 

(1) Os objetivos estratégicos estão enquadrados com as práticas de SI? 

 A atividade não torna pública informação sigilosa.  
 Caso o enquadramento seja considerado fundamental, a atividade 

enquadra-se com a hierarquia de prevenção, ou beneficia a 
imagem da empresa perante os seus stakeholders, ou está de 
alguma outra forma, enquadrada. 

Sim (passar para o ponto 2) 

Não (parar o estudo) 

Caso a empresa determine que poderá haver fuga de informação sigilosa, o estudo para. No 

entanto, se se verificar que não haverá fuga, e a empresa considerar o alinhamento estratégico 

das atividades de SI fundamentais para o progresso no estudo de viabilidade, poderá avançar 
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para o estudo de enquadramento, verificando se alguma das opções se realiza. Embora o grau 

de enquadramento seja dinâmico, e dependente de casa situação, não será necessário haver 

total cumprimento dos pontos de enquadramento. Bastando em princípio, uma verificação 

coerente com a estratégica da empresa. Uma representação mais detalhada poderá ser 

observada na Figura 10.  

 

Figura 10: Fluxograma dos objetivos estratégicos 

Os fatores técnicos foram considerados condições necessárias, por isso o ponto analisado 

na Tabela 8 têm caráter exclusivo neste passo do estudo. Se, perante os resultados da análise 

de viabilidade técnica, os resultados forem positivos (para mais informações, ver o subcapítulo 

4.4.2.2), a análise poderá prosseguir para o ponto seguinte. No entanto, caso os resultados 

originarem resultados negativos, a análise fica concluída nesse ponto sem qualquer verificação 

complementar, e o estudo é abandonado. 

Tabela 8: Expansão da área das propriedades de desempenho 

(2) O desempenho do material, com inclusão de resíduos, é satisfatório? 

 O estudo do desempenho do material de construção com resíduos 
na sua constituição cumpre os requisitos mínimos de desempenho.   

Sim (passar para o ponto 3) 

Não (parar o estudo) 

 Percentagem de substituição:___ (valor a usar no ponto 3) 

O valor da percentagem de substituição de matérias-primas por resíduos é determinado no 

estudo de desempenho do novo material, e deverá ser mantido pois é requisito na determinação 

de outros valores em pontos subsequentes. 

Embora não esteja referido de forma explícita no fluxograma, nesta fase do estudo será 

necessário as empresas arquivarem resultados de estudos feitos aos materiais e respetivos 

testes de desempenho. Por questões de gestão de conhecimento e referência futura, estes 
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documentos podem revelar-se importantes para evitar novo gasto de recursos caso seja 

necessário realizar um novo estudo. Se o estudo de viabilidade falhar num dos pontos 

subsequentes mas surja uma outra oportunidade, face à alteração de algumas condições, e a 

empresa decida voltar a estudar a viabilidade da SI, os documentos arquivados permitem à 

empresa abstrair-se deste passo no estudo de viabilidade, caso o primeiro estudo tenha 

originado resultados positivos. 

Os fatores económicos são outros dos considerados como necessários para a determinação 

da viabilidade da SI (subcapítulo 4.4.1). Neste caso é necessário verificar os resultados de uma 

análise dos benefícios económicos associados à prática da SI. Se esta simbiose originar vendas 

acrescidas, reduzir custos nas operações de fabrico, habilitar a empresa a incentivos 

governamentais, ou se tiver qualquer outro benefício económico que a empresa considere 

suficiente, a análise deste ponto é validada com um ‘Sim’, e o estudo prossegue para o ponto 4. 

Caso contrário, e de acordo com a propriedade de condição necessária dos fatores económicos, 

o estudo para (ver Tabela 9). 

Tabela 9: Expansão da área da viabilidade económica 

(3) A SI é economicamente viável? 

 A SI resultará em vendas acrescidas, e/ou redução de custos, e/ou 
habilita a empresa a incentivos governamentais, e/ou tem algum 
outro benefício económico associado.  

Sim (passar para o ponto 4) 

Não (parar o estudo)  

Nos estudos associados à viabilidade económica, alguns pontos serão exigentes em termos 

de consumo de recursos. Volta a ser importante anexar neste ponto qualquer documento 

relevante para estudos ou consulta futura. 

Após as verificações da possibilidade de estabelecimento da SI, este ponto do fluxograma 

(Tabela 10) pretende estudar o mercado para determinar se este tem condições para acomodar 

a simbiose. Partindo do processo de produção é possível determinar a quantidade de resíduos 

que a empresa necessita de receber, e a frequência com que essa receção se enquadra com os 

processos de produção. É também possível determinar os níveis máximos de contaminação 

admissíveis para os resíduos recebidos de forma a ser possível integrá-los nos processos 

produtivos. Se for observado que existem empresas capazes de acomodar esses requisitos, e 

perfilam-se como sendo empresas em posição de garantir o fornecimento a longo prazo e 

acomodar possíveis variações na procura, o estudo pode prosseguir para o ponto 5. Caso 

contrário, o estudo chega ao fim. Este processo está exposto com mais detalhe na Figura 11. 

Tabela 10: Expansão da área da existência de mercado de resíduos 

(4) Existe oferta para o fornecimento de resíduos necessários? 

 Quantidade a receber: ___  Frequência de Receção: ___ 

 Existem no mercado empresas capazes de fornecer a quantidade 
necessária de resíduos com qualidade suficiente, com a frequência 
necessária, e essas empresas têm capacidade de fornecer esses 
resíduos a longo prazo e acomodar variações na procura. 

Sim (passar para o ponto 5) 

Não (parar o estudo) 
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Como as quantidades, a frequência, e o nível de contaminação são necessários para 

encontrar possíveis fornecedores, o fluxograma reflete um ciclo fechado até esses valores 

estarem determinados. Desse ponto em diante é feita a prospeção inicial de possíveis 

fornecedores, que depois são estudados de forma exaustiva para determinar a possibilidade de 

serem uma possibilidade segura para o futuro.  

 

Figura 11: Fluxograma de existência de mercado 

A última das condições necessárias passa por identificar se todos os intervenientes da SI 

estão devidamente licenciados e autorizados (Tabela 11). Caso o material a ser usado seja 

considerado, pela APA, como resíduo, a empresa deverá verificar se as empresas que 

considerou anteriormente estão também licenciadas, e se as empresas transportadoras estão 

autorizadas. Caso estas verificações sejam todas positivas, a análise poderá prosseguir.  

Tabela 11: Expansão da área do cumprimento legal 

(5) Os intervenientes na SI estão em pleno cumprimento legal? 

 O material usado é considerado um resíduo, todas as entidades 
responsáveis pela gestão e tratamento de resíduos estão 
licenciadas, e as possíveis transportadoras estão autorizadas. 

Sim (passar para o ponto 6) 

Não (parar o estudo) 

O fluxograma da Figura 12 mostra a sequência de verificações para este ponto, assim como 

as verificações complementares para o caso de algum dos pontos de licenças ou autorizações 

não ser verificado. 

O cumprimento legal é uma condição necessária para o estabelecimento da ligação, por 

isso, caso alguma das entidades não esteja habilitada para participar na simbiose, poderá ser 
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feito um estudo complementar para averiguar a possibilidade dessas entidades obterem as 

licenças ou autorizações. Segue-se o procedimento final habitual.  

 

Figura 12: Fluxograma do cumprimento legal 

O último passo do fluxograma da Figura 9 é o estudo que irá determinar os possíveis 

benefícios ambientais da SI (Tabela 12). Caso seja verificado que a essa simbiose estão 

associados benefícios ambientais (ver subcapítulo 4.3.4), e esses estão acima do nível 

considerado pela empresa como necessário, o estudo termina e conclui-se que a SI é viável. Se 

for verificado que as métricas inicialmente estipuladas pela empresa não são alcançadas, o 

estudo termina. Caso os benefícios ambientais não estejam contemplados na estratégia da 

empresa, ou não são considerados como determinantes para a decisão de viabilidade da SI, os 

níveis de admissibilidade dos benefícios ambientais mencionados anteriormente são 

considerados nulos, e qualquer estudo dará resultados satisfatórios. Nessa situação esta análise 

pode ser ignorada. 

Tabela 12: Expansão da área das considerações ambientais 

(6) Os benefícios ambientais são satisfatórios? 

 A SI contribui para a redução na exploração de matérias-primas 
virgens, e/ou nas emissões e no consumo de energia, entre outros 
possíveis benefícios ambientais acima do limite considerado pela 
empresa como necessário.  

Sim (avançar com a simbiose 
industrial) 

Não (parar o estudo) 

Com a progressiva adoção de práticas ambientais melhoradas, é espetável que os estudos 

relativos aos impactes ambientais venham a ganhar mais importância nas atividades das 

empresas. Se for verificado que esta área não é ainda importante para a determinação de 

viabilidade de uma SI, ou mesmo caso os resultados não tenham sido satisfatórios, é 

recomendado o arquivo dos estudos efetuados para comparação com resultados futuros. 
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5 Validação do modelo e discussão dos resultados  

O foco do capítulo 4 foi o desenvolvimento de uma proposta de metodologia para a análise 

de viabilidade de estabelecimento de uma nova SI entre duas ou mais empresas. O objetivo 

deste capítulo é recolher, junto de entidades relevantes, os dados necessários para a validação 

dessa proposta, incluindo a identificação de limitações e propostas de melhoria. Para realizar 

essa recolha foi desenvolvido um inquérito, no Anexo I. Esse inquérito tem essencialmente três 

objetivos: 

1. Analisar o conceito de condições necessárias e complementares; 

2. Verificar se as áreas consideradas na proposta de metodologia são de facto relevantes 

na prática; 

3. Verificar se a sequência definida na proposta é adequada. 

A estes objetivos principais está aliado um secundário que pretende encontrar algum ponto 

relevante que não tenha sido identificado na revisão da literatura e de casos que serviram de 

referência para o desenvolvimento da proposta inicial. 

De seguida será apresentado: o desenvolvimento do inquérito usado; descritas as entidades 

consideradas para esta parte do estudo; e o procedimento para a recolha de informação por 

intermédio dos inquéritos. 

5.1 Inquérito para validação do modelo 

Um inquérito é um instrumento de recolha de dados, sendo por isso a ferramenta ideal para 

fazer a verificação e validação da proposta apresentada. Este inquérito foi elaborado com base 

na metodologia desenvolvida no capítulo 4, estando as perguntas focadas em verificar se as 

empresas/entidades abordaram áreas mencionados. 

O foco está em estudos já concluídos, pois nesse caso será possível olhar para a 

metodologia completa, de uma forma rápida. Outra forma possível seria acompanhar em tempo 

real um processo de estudo de viabilidade de estabelecimento de uma SI, e verificar se os passos 

estariam em concordância com os propostos pela metodologia. Esta última opção não é viável 

pois alguns estudos requerem um elevado consumo de tempo, e não haveria garantias que esse 

estudo não seria abandonado por razões externas ao processo de validação. O inquérito é por 

isso a forma que validará a metodologia de forma mais eficiente e atempada.  

Como mencionado, o inquérito tem três objetivos principais, logo a sequência de perguntas 

está estruturada de forma a abordar essas questões (ver Tabela 13). Primeiro, é analisado o 

conceito de condições necessárias e complementares, para verificar se as entidades definem à 

partida os pontos que são fundamentais à validação. Depois as perguntas exploram as áreas 

abordadas na proposta para confirmar se são importantes na análise. Por último é verificada a 

sequência apresentada. De forma complementar é perguntado se existem pontos que as 
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entidades consideram relevantes mas que não estejam contempladas na proposta de 

metodologia.  

Tabela 13: Resumo dos pontos abordados no inquérito 

Tipo de pergunta Número da pergunta Descrição 

Aspetos gerais 1, 2, 3, 4 Recolha de informação sobre o respondente  

Estudos efetuados 5, 6, 7, 8 
Recolha de informação sobre estudos de viabilidade 
passados 

Análise da 
Metodologia 

9 
Verificação das condições necessárias e 
complementares 

10 Verificação das áreas consideradas 

11 Verificação da sequência de análise 

Pontos 
complementares 

12, 13, 14 Prospeção de informação complementar relevante 

5.2 Entidades consideradas para a validação do modelo 

Para que os resultados do inquérito sejam realmente úteis, é necessário que a população de 

estudo seja da área onde se pretende que esta metodologia seja aplicada, ou seja, da indústria 

da produção de materiais de construção. 

Até ao momento, todo o trabalho tem sido desenvolvido com base no estudo de literatura 

existente sobre análise de casos. Este é, de certa forma, a primeira base de validação da 

metodologia. No entanto, como na altura desses estudos não existia esta metodologia, dos 

inúmeros trabalhos consultados, nenhum par de casos seguiu a mesma sequência de ações. A 

proposta de metodologia neste momento é construída juntando conhecimento recolhido de várias 

fontes de uma forma lógica, não havendo ainda um estudo que reflita integralmente todos os 

passos considerados. No subcapítulo 4.1 foi feita uma pesquisa por metodologias existentes 

atualmente, mas nenhuma semelhante à pretendida foi encontrada. É por isso necessário 

encontrar entidades adequadas e capazes de validar esta metodologia. 

Além de empresas da indústria da produção de materiais de construção existem duas outras 

entidades a serem consideradas: os investigadores do Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

(LNEC) e do Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (CTCV), e os investigadores/docentes 

do Instituto Superior Técnico (IST/UL) e da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

Nova de Lisboa (FCT/UNL). Embora não abordem todos os pontos da metodologia, estas são 

entidades que prestam serviços de consultoria e fazem testes laboratoriais sobre possíveis 

simbioses, por isso estão capazes de validar o modelo de uma forma parcial. Será, assim, 

interessante recolher a opinião destes investigadores, relativamente aos pontos 2 e 3 do modelo. 

Esta metodologia está a ser desenvolvida principalmente para uso por parte de empresas 

interessadas na expansão das suas atividades para o ramo das SI. São a amostra essencial a 

estudar, pois têm capacidade de analisar o modelo na sua forma integral. 
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As entidades a serem consultadas nesta fase serão então os investigadores das entidades 

já mencionadas e uma seleção de empresas da indústria da produção de materiais de 

construção. Essa seleção de empresas foi determinada a partir da lista de 15 empresas já 

apresentada na Tabela 1, que contempla aquelas que já participaram de alguma forma em 

estudos de viabilidade da implementação de simbioses industriais, e que mostrem 

disponibilidade para responderem ao inquérito. O grupo de materiais selecionado para o 

processo de validação foi o dos revestimentos exteriores e interiores, pela simples razão de ser 

necessário focar o estudo num conjunto de empresas com atividades semelhantes. A escolha 

poderia eventualmente ter recaído sobre qualquer outro dos grupos apresentados inicialmente. 

A lista de entidades a contactar é apresentada na Tabela 14. 

Tabela 14: Lista de entidades a contactar 

Grupo de Materiais Material Empresa 

Revestimentos exteriores 
e interiores 

Argamassas de revestimento de 
parede (rebocos) 

LNEC 

IST 

Saint-Gobain Weber 

Secil (argamassas térmicas)  

Placas compósitas de madeira e 
plástico reciclados 

EPW 

Estuque Sival 

Ladrilhos cerâmicos  CTCV  

Placas de gesso laminado Gyptec 

Resíduos RCD (operadora de resíduos) 

5.3 Procedimento para a recolha de dados 

A lista da Tabela 14 é a compilação final de entidades contactadas inicialmente. O grupo de 

materiais identificados na Tabela 1 foi limitado aos revestimentos interiores e exteriores, e 

juntaram-se entidades de investigação e mais empresas especializadas. 

A Tabela 14 já tem as entidades ordenadas por prioridade de contacto. Em primeiro lugar 

estão os contactos próximos de Lisboa, e depois surgem os contactos geograficamente mais 

distantes. Durante o contacto com o CTCV surgiram ainda duas outras empresas para serem 

contactadas que podem ser vistas na Tabela 15. 

Tabela 15: Empresas adicionais contactadas 

Grupo de Materiais Material Empresa 

Revestimentos 
exteriores e interiores 

Pavimentos e revestimentos Gres Panaria 

(Não identificado) Revigrés 
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O contacto inicial com as empresas foi feito por telefone, embora a forma de preenchimento 

do inquérito foi depois realizada de modo diferente em alguns casos. O preenchimento de 

inquéritos começou com duas reuniões no IST com o representante do LNEC e do IST, e com o 

representante da Saint-Gobain Weber. Nestas reuniões, realizou-se o preenchimento dos 

inquéritos de acordo com as respostas dos representantes das entidades.  

No dia 3 de Dezembro de 2015 foi realizada uma visita às empresas Sival, RCD e Gyptec. 

Na Sival, o preenchimento dos inquéritos foi concluído, mas, por esta altura, estava a tornar-se 

claro que este não era o procedimento mais eficaz para recolha de dados. O inquérito foi 

desenhado para ser lido e preenchido por uma única pessoa, quando esta não tivesse acesso 

ao responsável pelo estudo para solicitar esclarecimentos de forma direta. Assim, na empresa 

RCD a recolha de informação foi feita através de uma conversa, onde as perguntas surgiam de 

uma forma natural, sempre em sequência do que o representante da RCD mencionava. No caso 

da Gyptec, o trabalho e o inquérito foram apresentados, e os representantes da empresa ficaram 

com uma versão digital do inquérito para preenchimento posterior. No decorrer deste trabalho, 

foi possível recolher feedback relativo à estrutura do inquérito. Tornou-se aparente a 

necessidade de complementar cada questão com informação adicional que guiasse o utilizador 

no preenchimento. A versão melhorada (do inquérito inicial - Anexo I, que se apresenta no Anexo 

II) foi utilizada nos contactos seguintes.  

Os contactos com a Gres Panaria e a Revigrés foram realizados por telefone. O inquérito 

foi enviado e devolvido de forma digital por correio eletrónico no caso da Gres Panaria. No caso 

da Revigrés não foi possível a colaboração.  

5.4 Principais resultados 

O processo de validação foi feito maioritariamente através do inquérito apresentado no 

subcapítulo 5.1, e em forma completa no Anexo II, ou, através de reuniões (virtuais ou em 

pessoa). No total foram contactadas 11 entidades, sendo que 8 responderam. 

No contexto de estudo à implementação de SI, empresas e entidades participam numa de 

três formas, de acordo com as suas atividades e o seu interesse primário. Em primeiro lugar 

existem as empresas que procuram incorporar as SI nas suas atividades de produção. Depois 

existem as empresas e/ou entidades que estudam possíveis SI em contexto de investigação, de 

forma a demonstrar e apresentar a viabilidade da SI para que esta possa passar a ser uma opção 

para as empresas. Por último, existem as empresas cuja atividade principal consiste no apoio 

direto à indústria, quer a nível de investigação, quer a nível do manuseamento e tratamento dos 

resíduos. Das empresas contactadas (Tabela 14 e Tabela 15), cada uma destas participações 

está presente, considerando-se por isso a amostra representativa da realidade existente. 

Para cada uma destas formas de participação no processo de estabelecimento de SI será 

apresentada a relevância de uma forma mais detalhada nas secções seguintes, assim como o 

resultado dos inquéritos ou das reuniões. Para finalizar, surgem as implicações que esses 

resultados têm para o modelo final a ser apresentado no subcapítulo 5.5.  
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5.4.1 Entidades que estudam SI no âmbito da investigação 

Um requisito para que as SI se realizem é que, após a substituição de uma matéria-prima 

virgem por um resíduo, o desempenho do produto final seja semelhante ao do produto original, 

ou que pelo menos não seja substancialmente inferior. Com a crescente necessidade de procurar 

alternativas ao consumo de matérias-primas virgens, devido ao fato de serem recursos 

geralmente finitos, e de forma a reduzir as quantidades de resíduos não biodegradáveis a irem 

para aterro, entidades como o IST (em colaboração com o LNEC) têm realizado estudos de 

viabilidade de substituição de algumas matérias-primas virgens. Os estudos realizados têm sido 

suportados por Dissertações de Mestrado de forma a demonstrar a possibilidade de produzir 

certos materiais com uma certa incorporação de resíduos. 

Foi relevante recolher informação relativa ao trabalho do IST/LNEC porque estes estudos 

focam um ponto que foi identificado anteriormente (fatores técnicos) como sendo determinante 

no processo de análise de viabilidade. Em parte procurava-se, com este contacto, validar a 

posição de condição necessária da análise dos fatores técnicos, assim como identificar os pontos 

que ainda assim impedem o estabelecimento de SI.   

Na reunião com o IST foram explorados onze trabalhos (Tabela 16) enquadrados no grupo 

de materiais de construção escolhido, os revestimentos de interiores e exteriores, realizados em 

Dissertações de Mestrado, muitos dos quais em colaboração com o LNEC. Nessa análise 

identificaram-se vários casos onde os resultados do desempenho final do material foram 

positivos. No entanto, como a motivação para estes trabalhos foi essencialmente académica, 

uma perspetiva industrial nunca foi abordada, não tendo sido possível usar o trabalho destas 

entidades como forma de identificar pontos relativos ao processo realizado pelas empresas no 

estabelecimento de SI. Estes trabalhos conseguiram mesmo assim confirmar a necessidade dos 

estudos de desempenho técnico estarem identificados como condição necessária. Todos tiveram 

na sua base substituições parciais, estando cada substituição constrangida por certos limites 

percentuais, demonstrando a obrigatoriedade deste tipo de análise. 

Durante a reunião foi sugerido o contacto com uma representante da Universidade Nova de 

Lisboa (FCT/UNL) que já colaborou na realização de estudos semelhantes, naquela 

universidade. Foi realizado o contacto para averiguar os estudos que tinham sido realizados e 

os respetivos resultados. A Tabela 17 apresenta os estudos que foram realizados para 

argamassas à base de cal e à base de cimento. Argamassas são misturas de cimento ou cal, 

com areia e água. São um elemento fundamental na construção, e qualquer melhoria da 

eficiência da sua produção terá consequências positivas a nível ambiental e económico. 

Neste conjunto de estudos, a maioria apresentou resultados de desempenho melhorado, 

tendo os resíduos introduzidos no material contribuído para efeitos (de filler e pozolânico) 

importantes e característicos. O surgimento de novas aplicações para estes materiais, devido a 

estes melhoramentos, acresce o valor das simbioses. No entanto, nenhum destes estudos foi 

até à data implementado. Isto deve-se em parte ao processamento dos resíduos encarecer o 
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processo de produção, devido à necessidade de adaptar a linha de produção, e à crença de que, 

a partir do momento em que uma empresa comece a consumir um tipo de resíduos, surgirá um 

novo mercado que culminará na desclassificação do material como resíduo, passando a ser 

considerado um subproduto, tornando o processo moroso de licenciamento escusado. Resultaria 

também a adaptação – aumento – do preço do resíduo devido à condição de subproduto. 

Tabela 16: Estudos realizados pelo IST/LNEC 

Material de 
Construção 

Matéria-prima 
original a 
substituir 

Resíduo estudado como 
possível substituto 

Trabalho do(a) 
aluno(a) 

Percentagem 
máxima de 

substituição? 

Argamassas 
à base de 
cimento 

Agregado (areia) 

RCD (betão e cerâmicos) 
Samuel Roque * 

Sara Jesus * 

Resíduo de tijolo de barro 
vermelho 

João Silva 20% 

Betão estrutural triturado 
Mariana Braga 15% 

Catarina Neno 20% 

Loiça sanitária triturada 
Catarina Farinha 20% 

Joana Lucas 50% 

Agregados finos de 
borracha triturada 

Diogo Pedro 15% 

Resíduos de plástico 
Alexandra 
Marques da Silva 

15% 

Agregados finos de vidro 
Renata Oliveira 20% 

Paulo Penacho 20% 

(*) – Trabalho em curso, percentagens finais ainda não definidas. 

Estas justificações demonstram alguma inércia da indústria no que toca ao ingresso nas 

estratégias sustentáveis. As SI exigem um compromisso e um investimento financeiro e material 

inicial, assim como a aceitação de um período de adaptação enquanto os processos de produção 

se otimizam. Isso poderá representar um retrocesso temporário na eficiência global do processo 

produtivo. Com estas exigências associadas, antes que um avanço em direção às SI seja 

possível, aparenta ser fundamental um alinhamento estratégico por parte das empresas com as 

noções de sustentabilidade, e os custos associados. 

Dada a grande incidência de estudos relativos ao desempenho técnico dos materiais que 

incorporam resíduos reciclados, conclui-se que os fatores técnicos são realmente uma condição 

necessária no estudo de viabilidade. Identificou-se ainda a importância dos objetivos estratégicos 

das empresas estarem alinhados no sentido de práticas ambientalmente amigáveis para que 

tentativas de implementação de SI tenham mais hipóteses de sucesso. 

Neste primeiro ponto ainda não foi possível determinar com rigor as razões pelas quais as 

empresas não participam em SI de uma forma mais frequente. Nas duas secções seguintes, 
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onde se abordam as colaborações com as restantes empresas, pretendem-se validar todos os 

pontos do modelo, identificando os aspetos a corrigir e a melhorar. 

Tabela 17: Estudos de SI realizados na Universidade Nova de Lisboa 

Material de 
Construção 

Matéria-prima original a substituir 
Resíduo estudado como possível 

substituto 

Argamassas à base 
de cais 

Agregado (areia) 

Resíduos finos de borracha de 
recauchutagem 

Terra argilosa crua 

Resíduos cerâmicos (granulometria 
areia) 

Fibras vegetais (resíduo agrícola) 

Cal aérea em pó 

Cinzas volantes 

Argilas cauliníticas calcinadas  

Resíduos cerâmicos (finos) 

Terra argilosa crua 

Cais hidráulicas normais 
Argilas cauliníticas calcinadas 

Resíduos cerâmicos (finos) 

Argamassas à base 
de cimento 

Agregado (areia) Regranulado de cortiça 

5.4.2 Entidades cujas atividades interagem com as SI 

Este segundo conjunto de entidades é composto por empresas cuja atividade se insere, de 

uma forma ou de outra, no processo levado a cabo pelas empresas para a inclusão de resíduos 

na produção de materiais de construção. Foram contactadas duas empresas que se qualificam 

para este agrupamento. O centro de investigação 1 (I1), e nomeadamente o seu departamento 

de ambiente e sustentabilidade, colabora com as empresas, dando suporte técnico e de 

conhecimento conducente à implementação de melhores práticas ambientais e sustentáveis. 

Assim, serve de intermediário na análise de viabilidade de SI, na medida em que executa 

variados ensaios que pretendem validar essa possibilidade. A operadora de resíduos (O1), por 

outro lado, é uma unidade industrial de gestão de resíduos que procura valorizar os resíduos de 

construção e demolição rececionados. É uma empresa que serve de destino para empresas que 

produzem resíduos, e de origem para outras que procuram englobar resíduos reciclados nas 

suas atividades na indústria da construção civil. 

Estas entidades são distintas, mas contribuem de uma forma semelhante, como 

intermediárias do processo de estabelecimento de SI. Como ambas trabalham diretamente com 

empresas que procuram implementar SI, estão numa posição que permite validar alguns pontos 

do modelo desenvolvido. O I1, que é a entidade responsável por um conjunto variado de estudos, 

evidencia a importância desses mesmos estudos, assim como fornece informação sobre a 

ordenação dos estudos realizados, ambos pontos importantes na validação do modelo. A O1, na 
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medida em que consegue identificar as razões pelas quais não existem mais empresas a recolher 

os resíduos tratados, evidencia algumas limitações que existem atualmente. 

Na reunião com o I1 pretendia-se identificar os pontos que eram estudados, a respetiva 

ordem, e observar se esses se relacionavam com os pontos identificados no modelo. O I1 

identificou e priorizou quatro áreas de estudo: desempenho técnico; avaliação da variação dos 

níveis de toxicidade; implicações ambientais a nível das emissões; e o enquadramento legal. 

Na ordenação mencionada, o I1 considera um resultado positivo no desempenho técnico 

como sendo crucial, contribuindo de novo para a validação desta como uma condição necessária, 

e como sendo uma das primeiras áreas a serem estudadas, dada a importância e caráter 

exclusivo. Os estudos dos níveis de toxicidade focam-se na necessidade destes se manterem 

dentro de limites legais. Este ponto enquadra-se com a área do cumprimento legal do modelo, 

que neste caso pode ser estendido na sua interpretação para englobar normas estipuladas por 

entidades reguladoras. Sendo também considerados neste caso como determinantes, os fatores 

legais ganham assim alguma validação como condição necessária.  

Embora a variação na quantidade de emissões seja o terceiro ponto a ser estudado, o I1 

considera que, embora em geral os resultados sejam positivos, este não é um fator determinante 

para as empresas na tomada de decisão, dado que historicamente nunca o foi. Há ainda o fato 

de alterações nas emissões poderem ser, com alguma facilidade, compensadas com ajustes na 

linha de produção. As empresas conseguem assim nivelar a quantidade de emissões nas 

operações caso estejam a tentar manter-se dentro de um certo limite. Esta opinião vem solidificar 

a posição de menor importância dos fatores ambientais no modelo, e na tomada de decisão. 

Embora os três primeiros pontos estudados pelo I1 sejam determinados internamente, os 

estudos feitos em termos do enquadramento legal dos vários intervenientes são apenas feitos 

pontualmente, a pedido de empresas, consoante a situação. Embora este seja um indicativo de 

um posicionamento posterior na sequência de análise, ainda não é possível validar a posição 

dos fatores legais e regulamentares no modelo, o que terá de ser feito com outras entidades. 

Questionado sobe pontos adicionais de estudo feitos pelas empresas além dos 

mencionadas, o I1 indicou que as empresas em geral já têm uma noção dos possíveis benefícios 

económicos que podem ser originados por uma SI. No contexto de mercado global e 

concorrencial onde a maioria das empresas se inserem, o objetivo por definição é gerar lucro, 

por isso acaba por ser natural que, antes de avançarem com estudos de viabilidade, que 

representam um custo, as empresas procurem em primeiro lugar determinar a possibilidade 

desse custo gerar um retorno no futuro. Perfila-se assim a necessidade de, no modelo final, 

considerar um estudo económico anterior à análise de fatores de desempenho técnico. 

Ainda mencionado foi o inconveniente da variabilidade na oferta de resíduos trazer limitações 

à possível utilização dos mesmos. Ainda não existem de fato práticas enraizadas para o 

encaminhamento de resíduos para tratamento. É um ponto a considerar e a estudar, embora não 

determinante, pois quando surge procura, a tendência do mercado é para a criação da oferta 
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correspondente. A questão da existência de mercado é assim importante embora, como 

modelado inicialmente, de menor importância que algumas outras áreas.  

Com o I1, a área de propriedades de desempenho e cumprimento legal foram confirmadas 

como sendo condições necessárias. Surgiu a necessidade de modelar uma análise económica 

introdutória precedente à análise das propriedades de desempenho, e foi evidenciada a 

importância de analisar a existência de resíduos na área geográfica da empresa. O estudo à 

variação dos impactes ambientais foi confirmado como tendo menor peso na viabilização. 

No caso da O1, o objetivo essencial era tentar perceber quais as razões que levam as 

empresas a não recorrerem frequentemente à utilização de resíduos reciclados. Como o trabalho 

da O1 é independente de estudos de SI, a perspetiva é imparcial, e consegue ser mais objetiva. 

A O1 identifica três pré-requisitos para que as ligações fornecedor-consumidor de resíduos 

se tornem prática comum. Terá que haver garantias de retorno financeiro, os resíduos reciclados 

encaminhados têm que ser homogéneos, e a mentalidade dos intervenientes relativa à utilização 

de resíduos tem que estar livre de preconceito.  

Pelas razões apresentadas anteriormente, os benefícios económicos são imperativos. A 

O1 considera os baixos custos de envio de resíduos para aterro como o principal dissuasor do 

encaminhamento de resíduos para tratamento/reciclagem. Como já foi analisado no subcapítulo 

2.2, em Portugal as taxas para aterro são substancialmente inferiores às de muitos outros países 

europeus, e isso torna esse destino mais atrativo. Os preços praticados pela O1 têm que 

contabilizar os custos internos e os preços de aterro, e o resultado final por enquanto não é 

competitivo. Enquanto não houver legislação mais rígida nos aterros será difícil promover a 

reutilização de materiais reciclados. 

Na substituição de uma matéria-prima virgem por um resíduo reciclado é necessário que 

esse resíduo seja o mais puro possível. Como está comprovado, a substituição de alguns 

componentes reduz o desempenho em algumas métricas. Essa redução será ampliada caso o 

resíduo introduzido tenha múltiplos compósitos, tornado a substituição indesejável. Acontece 

que, atualmente, as empresas produtoras de O1 não fazem uma triagem de qualidade na origem, 

e os resíduos encaminhados são bastante heterogéneos. Os processos de tratamento de 

resíduos não são completamente eficazes, e não consegue obter-se à saída a qualidade exigida 

pelas empresas. Para que as SI sejam mais comuns será assim necessário as empresas 

produtoras de resíduos adotarem práticas de triagem mais eficientes antes do encaminhamento 

para tratamento e reciclagem. 

Reforça-se a ideia que a existência de qualidade no mercado é um ponto importante no 

estudo de viabilidade. A I1 confirmou a necessidade de fornecimento constante, e a O1 confirma 

a necessidade da existência de qualidade. 

Por fim, a mentalidade dos intervenientes relativa à qualidade dos reciclados terá que se 

alterar para que a inércia na utilização de tais materiais seja quebrada. Existem casos onde a 

substituição parcial não reduz a qualidade do produto final em demasia, mas a mentalidade dos 
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intervenientes é tão conservadora que esse fato é ignorado. Quando for aceite que reciclados 

são substitutos viáveis, haverá uma maior adoção de práticas de SI. Esta ideia insere-se na área 

dos objetivos estratégicos, na perspetiva em que uma empresa necessita de ter uma visão que 

englobe resíduos como uma matéria-prima de qualidade. 

A O1 confirma a necessidade da análise económica, reforça a importância do estudo do 

mercado existente, e alerta para a uniformização da mentalidade em prol das práticas 

sustentáveis inclusivas de resíduos reciclados como requisitos numa SI de sucesso.  

5.4.3 Entidades que estudam SI com intuito de as implementar 

O último agrupamento de empresas é composto pelas que procuram nas SI uma forma de 

tornar os seus processos produtivos mais económicos, contribuir para a redução do impacte 

ambiental no ciclo de vida dos produtos que fabricam ou, participar de alguma outra forma na 

preservação do ambiente. Este grupo de empresas é o público-alvo do modelo, sendo assim 

quem mais pode contribuir para a validação do trabalho feito. 

Foi feito um esforço para contactar múltiplas empresas para se obterem pontos de vista 

variados que contribuíssem para validar exaustivamente a proposta de modelo. Foram 

contactadas 7 empresas, sendo que 5 responderam ao pedido de colaboração. Estas foram 

inicialmente contactadas para averiguar a disponibilidade em participar no processo de 

validação, sendo depois contactadas via correio eletrónico ou através de reuniões presenciais 

para preenchimento do inquérito, ou para recolha de dados através de uma conversa que seguia 

a estrutura do inquérito. As empresas deste agrupamento serão referidas pelo indicador ‘E’ (de 

empresa) seguido de um diferenciador numérico para conferir às opiniões demonstradas a 

confidencialidade devida.  

No Anexo III estão apresentadas tabelas de resumo dos estudos de viabilidade feitos pelas 

várias empresas. Desde que o estudo estivesse inserido num dos fluxos do modelo dos 3 fluxos 

apresentado no subcapítulo 2.3.1, a recolha de dados prosseguia. O resíduo que estava a ser 

trocado não era o fator relevante, no entanto o Anexo foi construído pois representa informação 

recolhida, que poderá ser útil em trabalhos subsequentes. 

Como referido, a recolha de dados pretendia analisar o conceito de condições necessárias e 

complementares, verificar se as áreas consideradas eram de fato relevantes, e confirmar se a 

ordem pela qual os estudos estavam definidos tinha uma sequência lógica. Na interação com as 

empresas foi possível, além dos pontos anteriores, complementar as razões pelas quais cada 

área de estudo tinha sido inicialmente considerada relevante. Como este foi o único agrupamento 

de empresas capaz de validar o modelo por completo, a análise das respostas será feita de uma 

forma sequencial, seguindo os objetivos do inquérito, identificando-se progressivamente os 

pontos a alterar, fundamentados nas respostas das diferentes empresas. 
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 Verificação do conceito de condição necessária e complementar 

O conceito de condição necessária e condição complementar separa as áreas de estudo 

entre as que são determinantes para que a implementação da SI seja viável, e as condições 

complementares que, embora não vitais, podem trazer outros benefícios se apresentarem 

resultados positivos. 

Esta verificação foi feita de duas formas. Quando os representantes das empresas 

preenchiam o inquérito, era-lhes apresentada uma pergunta (Pergunta 9 do inquérito nos Anexos 

I e II) que pretendia isolar os pontos da análise cujos resultados a empresa determinava à priori 

que eram determinantes para a realização da SI. Por outro lado, quando a recolha de dados se 

realizou em reunião, a existência destas condições tornava-se evidente durante a conversa e, 

quando isso não acontecia, era feita a pergunta diretamente. 

Por intermédio da referida pergunta, a E2 referiu a necessidade do produto final apresentar 

características qualitativas próximas do produto original para que a SI fosse implementada. A E4 

respondeu também focando a necessidade do material novo poder desempenhar a mesma 

função. Ambas as opiniões demonstram que resultados positivos no desempenho técnico são 

fundamentais e, assim, condição necessária. A E4 foi mais longe, dizendo que é determinante 

haver um mercado para o novo material de construção que tem resíduos na sua composição, 

assim como uma garantia de que não haja uma escassez da nova matéria-prima. A E5 referiu a 

importância da existência de fornecedores capazes de garantir a implementação da SI. A E5 

referiu ainda que é essencial às empresas que ingressam na SI terem uma relação de confiança 

estabelecida, e têm todas que retirar algum benefício da relação. Estas opiniões suportam os 

estudos de mercado como sendo uma condição necessária. 

Por último, foi ainda referido pela E4 que, antes que qualquer estudo seja definido, é 

fundamental que a empresa tenha uma visão de sustentabilidade. Ingressar numa SI será um 

desafio que englobará várias áreas da empresa, e tem por isso que haver uma visão única e 

integrada para que o avanço seja paralelo e progressivo. Esta visão relaciona-se com os 

objetivos estratégicos considerados no modelo inicial como uma área de estudo, estendendo no 

entanto esta área, ao dizer que mais do que simples objetivos, uma empresa tem que estar 

consciente e mentalizada da importância e impacto da implementação de práticas sustentáveis. 

Por intermédio do inquérito, a pergunta 9 foi respondida pela E2, a E4 e a E5. As restantes 

respostas foram recolhidas sem o auxílio dos inquéritos, ou resultam de respostas a outras 

questões que focaram pontos relevantes a este ponto da validação. 

A E1 referiu que os estudos económicos foram determinantes na desistência de um estudo 

de viabilidade. Num estudo realizado sobre a incorporação de resíduos da área de Lisboa na 

produção de argamassas na fábrica de Leiria, encontrou-se a maior barreira quando o estudo 

económico revelou que o acréscimo de custo associado ao transporte dos resíduos, e o 

tratamento associado a estes, tornaria o processo no seu todo mais caro do que continuarem 
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com o processo no estado atual. A importância dos resultados económicos foi também referida 

pela E3, que os identificou como uma das principais motivações para ingressar em SI. 

Os fatores legais e regulamentares, como referido anteriormente, são por definição 

necessários, não sendo por isso imprescindível a sua validação. 

Inicialmente, as variações nos impactes ambientais foram consideradas uma condição 

complementar, e ao longo da recolha de dados não surgiu nenhum argumento em favor da sua 

promoção a condição necessária. A E3 foi a única empresa a fazer alguma menção aos impactes 

ambientais, por ser uma empresa com certificação ambiental ISO 14001. Esta é uma certificação 

que promove a melhoria da performance a nível ambiental, através de práticas de eficiência de 

recursos e redução de resíduos. Esta certificação é procurada pelas empresas por revelar a 

direção que está a seguir, e melhora a relação com os stakeholders. Há ainda uma conexão com 

os objetivos estratégicos da empresa, pois práticas ambientais permitem a aquisição destas 

certificações, que em retorno melhoram a imagem da empresa. É assim um resultado benéfico 

e, embora apenas referido por uma empresa, confirma-se a redução dos impactes ambientais 

como sendo algo que complementa um estudo de viabilidade. 

Inicialmente foram consideradas três áreas como sendo necessárias, e três como sendo 

complementares. Curiosamente, após o processo de validação, a conclusão foi que a maioria 

destas, cinco, são considerados pelas empresas como necessárias, e apenas uma, os fatores 

ambientais, como sendo complementares, ou seja, não fundamentais para a tomada de decisão. 

À verificação da situação legal e regulamentar, já validada por definição, à verificação do 

desempenho técnico, e ao estudo de viabilidade económica, adiciona-se os objetivos 

estratégicos, e o estudo de existência de mercado, ao grupo de condições necessárias.  

É de referir que o posicionamento dos impactes ambientais apenas ocorre desta forma pois 

o contexto geográfico em que este trabalho foi realizado (âmbito nacional) é tal que não cria a 

motivação à maior implementação de melhorias nas práticas de produção no sentido de uma 

maior eficiência ambiental. 

 Verificação de relevância das áreas de estudo 

Nos subcapítulos 4.3 e 4.4 foram analisados os vários pontos a considerar quando são feitos 

estudos à viabilidade de uma SI. No processo de validação, um dos objetivos era confirmar esses 

pontos, assim como adicionar novos pontos, caso necessário. De seguida, são apresentados os 

resultados da recolha de dados através do inquérito e das reuniões, pela ordem inicialmente 

prevista no modelo. Referem-se apenas as respostas que acrescentaram valor ao processo de 

validação, embora todas estas empresas tenham respondido a todas as perguntas do inquérito. 

Todas as empresas demonstraram de alguma forma a importância da empresa no seu todo 

estar direcionada para a procura da sustentabilidade para que iniciativas de SI sejam possíveis. 

Nomeadamente a E4, que tem feito múltiplos estudos de viabilidade de SI, referiu que o 

compromisso que tem a nível estratégico para a inovação e preocupação ambiental é o principal 

impulsionador e facilitador de tais estudos. A E3 também referiu que a sua busca por certificações 
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ISO é um motivador para tais práticas. Quer seja pelo benefício direto ao ambiente, quer seja 

pelos potenciais benefícios a nível de marketing e da imagem da empresa, estas iniciativas 

necessitam de um ponto de partida estratégico. 

Desta forma, os objetivos estratégicos podem ser entendidos como um requisito prévio aos 

estudos de viabilidade. Verificou-se que na prática o estudo deste requisito é ligeiramente 

diferente dos restantes. Enquanto nos restantes são necessários ensaios e pesquisas, a nível 

dos objetivos estratégicos o que um utilizador deste modelo terá que verificar é se a empresa, 

no seu todo, está direcionada e disposta a investir em práticas mais sustentáveis. 

Torna-se aparente a necessidade de renomear a área dos objetivos estratégicos para refletir 

mais fielmente aquilo que representa, passando-se a considerar a mesma como a de 

“direcionamento empresarial para práticas sustentáveis”. 

A maioria das empresas referiu a necessidade de se realizarem (ou já existirem) estudos 

sobre o desempenho técnico do produto final com resíduos incorporados. É unânime que esse 

produto terá que ter a mesma aplicação, ou uma bastante semelhante, mantendo-se os requisitos 

normalizados para o produto final, referido pela E5. Em alguns casos, dada a variação nas 

características mecânicas do material, surgem novas aplicações para o produto final, como 

mencionado pela E2. 

A E1 indicou que, por vezes, já existe uma ideia que o resíduo funcionará como substituto 

de uma matéria-prima pois as suas características mecânicas aproximam-se das da matéria-

prima original. Nestes casos, os estudos de viabilidade económica têm uma prioridade bastante 

maior. A E2 também referiu casos onde os estudos de desempenho técnico foram feitos 

empiricamente, variando as percentagens de substituição ao longo do tempo, impulsionados 

pelos aparentes benefícios económicos subjacentes. Mesmo com dois casos que mencionam 

menos foco nos estudos de desempenho, é sempre dada importância, e é uma área de estudo 

necessária para o modelo final. 

A viabilidade económica de uma SI foi sem dúvida a área que as empresas apontaram 

como sendo a mais importante a demonstrar resultados positivos. A E2 foi motivada a ingressar 

numa SI pela necessidade de reduzir os custos associados à sua produção, de forma a manter-

se competitiva em relação a empresas de países vizinhos que têm acesso a matéria-prima 

virgem a preços mais reduzidos. Os estudos económicos revelaram um aumento dos custos 

energéticos, no entanto, a descida do custo da matéria-prima resultou num valor global de 

produção menor, que foi determinante na implementação de uma SI por esta empresa. 

A E3 viu na implementação de uma SI uma forma de reduzir custos associados aos 

processos de final de vida dos resíduos. Contabilizando o transporte, a incorporação de resíduos 

representa uma poupança de cerca de 35% comparativamente à solução inicial de alienação. 

A E4, que é uma empresa bastante empenhada no desenvolvimento de soluções alternativas 

na produção, considera que, caso o preço final com incorporação de resíduos seja até 10% mais 

caro que a prática corrente, a SI continua a ser viável porque esse valor pode ser compensado 
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com outras otimizações. Esta é claramente uma empresa com uma visão mais abrangente, que 

não se foca unicamente no resultado económico final, e que procura em múltiplas áreas formas 

de reduzir custos, de forma a possibilitar a incorporação de resíduos. Esta situação reflete 

objetivos estratégicos definidos em prol do desenvolvimento sustentável, já considerados 

anteriormente como um requisito. 

No estudo de existência de mercado, os pontos a investigar apontados inicialmente eram 

a disponibilidade do resíduo, a sua qualidade (a nível de contaminação), e a probabilidade das 

empresas continuarem a fornecer os resíduos a longo prazo. Na recolha de dados, procurou-se 

verificar se estes pontos eram realmente estudados pelas empresas, e identificar alguma 

vertente não incluída inicialmente. 

A E5 referiu que o estudo da existência de mercado para o fornecimento dos resíduos usados 

é fundamental, pois o futuro dessa depende da existência contínua desse resíduo. 

Todos estes pontos foram mencionados pelas empresas. A E2 já estudou e determinou a 

viabilidade de fazer uma substituição de 50% num dos seus produtos, mas essa SI não é 

implementada ao máximo pois não existe oferta suficiente do resíduo necessário. No entanto, 

verificou que seria possível ter uma substituição constante se utilizasse percentagens menores. 

Este processo de produção está assim otimizado, pois verificou-se que, para percentagens mais 

reduzidas, era possível produzir continuamente.  

A E1 apontou a necessidade dos resíduos terem a qualidade necessária, pois na indústria 

da produção de materiais de construção é frequente que exista apenas uma entrada para um 

certo tipo de material, e este tem por isso que ser fornecido na forma pura, para não arriscar a 

contaminação de outros processos. Esta análise é complementar ao que foi referido pela E2 

sobre as exigências que uma SI poderá trazer. Caso seja necessário um tratamento adicional, 

ou preparação do resíduo, será quase sempre necessário um investimento extra em novos 

equipamentos, e isso em geral não é do agrado das empresas, podendo inviabilizar a SI. 

Foi ainda referido pela E1 a necessidade de haver mais do que um possível fornecedor do 

resíduo pois, caso a empresa queria expandir a sua produção no futuro, não pode estar limitada 

por um único fornecedor. Este foi um ponto analisado pela empresa. 

A E4 referiu também que, além da necessidade de vários produtores de resíduos, é 

necessário que existam múltiplos consumidores desse resíduo. A lógica por detrás da 

necessidade de assegurar fornecimento futuro é análoga para o lado dos produtores de resíduos, 

visto que, se estes vão passar a praticar triagem preliminar ou qualquer outro processo de 

tratamento inicial, necessitam de ter a garantia que esse material terá um destino a longo prazo. 

Para que haja motivação para a preparação dos resíduos, é necessário haver múltiplos destinos 

possíveis para os resíduos. 

Tanto a E4 como a E1 referiram que há a necessidade de olhar também a jusante, em direção 

aos consumidores dos materiais de construção que incorporam resíduos reciclados. É 

necessário que haja procura por este tipo de produto, para que seja viável a sua produção. 
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Todas as empresas demonstraram estar a par de todos os processos e procedimentos 

legais associados ao manuseamento de resíduos. Como referido, dada a obrigação legal, as 

empresas já inserem esta verificação em qualquer ligação com fornecedores ou consumidores. 

As considerações sobre os impactes ambientais não são, como inicialmente previsto, 

consideradas muito importantes nos estudos de viabilidade. A maioria das empresas menciona 

que faz verificações, mas em geral estão mais focadas em manter os impactes dentro dos limites 

legais, o que demonstra que a motivação subjacente são os fatores legais e não os ambientais 

propriamente ditos. A E5 refere que, em alguns casos, os impactes ambientais têm custos 

associados, por isso ao reduzi-los a empresa torna-se mais competitiva. De novo se demonstra 

aqui uma preocupação económica subjacente.  

A E3 referiu a certificação ISO 14001 como motivadora para o desenvolvimento de solução 

de eficiência de recursos, e a E1 mencionou as declarações ambientais de produto (DAP) como 

forma de se destacarem perante a concorrência. Estes casos estão construídos sobre objetivos 

estratégicos que vão de encontro a sistemas implementados que promovem estas práticas. 

Realça-se a importância da intervenção de entidades externas na criação de incentivos, como 

são o caso das DAP e das certificações. A E2 relembrou que, embora práticas ambientalmente 

amigáveis estejam assentes em pilares nobres, o que o cliente final quer é sempre aquilo que é 

mais barato e, por enquanto, ser “amigo do ambiente” não é o caminho mais barato. 

 Confirmação da ordenação das áreas de estudo 

O último objetivo da validação do modelo era relativo à ordenação das áreas de estudo. 

Como foi referido no subcapítulo anterior, os objetivos estratégicos funcionam como um requisito 

fundamental, estando por isso apropriadamente colocado no modelo. 

A E1 e a E4 mencionaram que é necessário haver uma análise económica prévia à análise 

do desempenho técnico. Caso essa análise seja apenas indicativa, serve pelo menos para 

desbloquear os fundos necessários para que os estudos subsequentes sejam possíveis. Ambas 

as empresas mencionaram que uma análise exaustiva poderá eventualmente surgir 

posteriormente à análise do desempenho técnico, embora a sua realização prévia seja mais 

indicada. É assim necessária uma alteração ao modelo, correspondendo a uma troca entre os 

pontos de análise de desempenho técnico e de análise económica.  

Segundo a E4, e seguindo a lógica utilizada na elaboração da versão inicial do modelo, os 

estudos relativos ao cumprimento legal surgem após os técnicos e económicos. Naturalmente, 

terão que surgir após a pesquisa ao mercado, pois será necessário identificar os intervenientes 

na SI antes que seja possível confirmar a sua situação legal. 

5.5 Alterações ao modelo 

No subcapítulo anterior foi possível determinar que cinco em seis áreas de estudo são 

necessárias, e apenas uma é complementar. Confirmou-se a importância de estudar todas as 

áreas apontadas, tendo algumas, como o caso da análise de mercado, sido estendidas na sua 
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justificação. Finalmente, identificou-se um ponto na ordenação a necessitar de alteração, 

passando a área de estudos económicos a preceder a análise de desempenho técnico. 

Importa referir que, embora a sequência no geral ter sido validada, esta ordenação é apenas 

indicativa para o início dos estudos, podendo, em alguns casos, haver simultaneidade de estudos 

em algumas das áreas, por forma a uma eficiente utilização dos recursos. 

Durante a recolha e análise de dados foram então identificadas quatro alterações ao modelo 

final, apresentadas de seguida: 

1. Objetivos estratégicos como um requisito – separa-se o formato de análise desta área das 

restantes, na medida em que os objetivos estratégicos exigem uma empresa consciente dos 

benefícios de práticas sustentáveis e disponível a investir no desenvolvimento das mesmas. 

Em contraste, as restantes áreas de estudo focam-se em resultados qualitativos ou 

quantitativos; 

2. Promoção da análise de mercado a condição necessária – para que qualquer SI seja viável 

é necessário que exista um mercado que sustente a procura do resíduo, e outro que crie a 

procura necessária do produto final; 

3. Antecipação da análise económica no modelo – passando a ser o segundo ponto a analisar 

no estudo de viabilidade. Consiste principalmente numa análise económica preliminar, 

indicativa da viabilidade, a ser detalhada após estarem disponíveis os resultados dos 

estudos subsequentes; 

4. Extensão dos fatores da análise de mercado – é também necessário analisar o mercado a 

jusante da produção dos materiais que incluem resíduos, especialmente nos casos onde o 

material se torna visivelmente diferente do original. 

5.5.1 Alterações ao fluxograma 

Dada a alteração na ordenação das áreas de estudo económico e de desempenho técnico, 

é apresentado na Figura 13 o fluxograma final com a ordenação corrigida das áreas. 

5.5.2 Direcionamento empresarial para práticas sustentáveis como um requisito 

A análise da cultura empresarial direcionada para práticas sustentáveis difere da análise das 

restantes áreas na medida em que não é uma análise quantitativa. A mensuração não é objetiva, 

sendo um resultado positivo uma realidade dentro da empresa que apoie as iniciativas de procura 

de soluções sustentáveis, e que demonstre disponibilidade para investir os recursos necessários, 

conhecendo à partida a probabilidade elevada dos estudos terem resultados negativos. A Figura 

14 representa o fluxograma detalhado da análise a ser feita à empresa, no contexto da cultura 

direcionada, e aos pontos já mencionados no fluxograma inicial. 
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Figura 13: Fluxograma geral final 

 

Figura 14: Fluxograma de análise à cultura direcionada às práticas sustentáveis 

A expansão da verificação desta área de estudo (Tabela 18) está apresentada de seguida, 

com as alterações que contemplam a reformulação da área. 
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Tabela 18: Expansão da verificação do direcionamento da empresa às práticas sustentáveis 

(7) Os objetivos estratégicos estão enquadrados com as práticas de SI? 

 A atividade não torna pública informação sigilosa.  
 Existe interesse e disponibilidade da empresa para investir 

no desenvolvimento de soluções sustentáveis; 
 E a atividade enquadra-se com a hierarquia de prevenção, 

ou beneficia a imagem da empresa perante os seus 
stakeholders, ou está de alguma outra forma, enquadrada. 

Sim (passar para o ponto 2) 

Não (parar o estudo) 

5.5.3 Alterações aos fatores de estudo na análise de mercado 

A análise à existência de mercado teve que ser estendida para incluir a porção de mercado 

a jusante da produção de materiais com incorporação de resíduos. No fluxograma inicial apenas 

tinha sido considerado o processo de produção até ao portão da fábrica, e não estava a ser 

contabilizada a porção de mercado subsequente. A Figura 15 mostra o fluxograma específico à 

análise de existência de mercado, com a inclusão de um ponto de análise referente à 

necessidade de estudo sobre a existência de entidades interessadas a consumir os novos 

produtos resultantes da SI. 

 

Figura 15: Fluxograma final de análise à existência de mercado 

A Tabela 19 detalha a expansão do estudo a ser feito, com a adição da análise à existência 

de mercado a jusante da produção dos materiais. 
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Tabela 19: Expansão da análise à existência de mercado 

(8) Existe oferta para o fornecimento de resíduos necessários? 

 Quantidade a receber: ___  Frequência de Receção: ___ 

 Existem no mercado empresas capazes de fornecer a quantidade 
necessária de resíduos com qualidade suficiente, com a frequência 
necessária, e essas empresas têm capacidade de fornecer esses 
resíduos a longo prazo e acomodar variações na procura. 

 E, existem no mercado empresas interessadas no consumo de 
materiais produzidos com incorporação de resíduos.  

Sim (passar para o ponto 5) 

Não (parar o estudo) 

5.6 Discussão crítica dos resultados 

Em síntese, após o processo de validação do modelo com as nove entidades, foi possível 

concluir que a proposta apresentada é adequada e útil. Embora incompleto nas áreas de foco 

abrangidas inicialmente, a noção de condição necessária e complementar foi confirmada como 

tendo mérito, a ordenação apresentada estava na sua maioria correta, e as áreas de foco 

representadas no modelo inicial foram consideradas exaustivas, principalmente pelo facto de 

nenhuma entidade ter realçado a necessidade de incluir outras. Pelos inquéritos e pelas 

reuniões, os pontos de melhoria apontados restringiram-se a pormenores de ordenação e 

extensão de compreensão da necessidade de uma área de foco. Assim, o modelo inicial foi 

praticamente todo validado, tendo apenas correções mínimas para a versão final. 

Pretende-se agora fazer a análise de alguns pontos, previstos ou não, que influenciaram os 

resultados deste trabalho. 

Infelizmente, o contacto com o IST/LNEC e com a UNL não gerou os resultados esperados. 

Os trabalhos realizados por essas entidades restringem-se à componente técnica, nunca 

abordando a vertente de implementação industrial, tento por isso contribuído apenas para validar 

a importância da análise do desempenho técnico dos materiais com resíduos incorporados. 

No estado da arte foram analisados alguns casos que concluíram que a distância não é um 

fator que influencia a tomada de decisão, pois os custos associados, mesmo a longas distâncias, 

são inferiores aos custos de transporte e tratamento de resíduos de resíduos. Em Portugal essa 

não é a realidade. O que acontece no contexto nacional é que, em geral, transportar matérias-

primas virgens da origem acaba por ser mais barato do que os custos associados ao transporte 

e tratamento de resíduos, como foi o caso de estudo da E1 já mencionado. Numa das SI 

implementadas pela E2 existiam duas possíveis fontes de matéria-prima reciclada, mas a 

empresa apenas opta pela fonte mais próxima, pois a segunda já não seria proveitosa pela 

distância que os recursos teriam que percorrer. 

O contributo do governo foi mencionado em muitas das interações com as empresas que 

colaboraram na validação do modelo. As opiniões expressas indicam que há consenso em que, 

para que haja progresso na adoção de práticas sustentáveis, terão que haver mais incentivos 

top-down. O conceito do middle-out approach foi discutido logo no subcapítulo 2.2. Este conceito 

refere que, para que uma iniciativa de SI tenha sucesso é necessário pró-atividade bottom-up, e 

incentivos top-down. Ao longo da dissertação foram referidos casos que demonstram a pró-
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atividade das empresas em procurar soluções a nível das SI. No entanto, faltam ainda os 

incentivos como complemento para que haja a conexão necessária. 

Ainda mencionado como barreira à proliferação de práticas sustentáveis foi o preço de 

matérias-primas virgens em Portugal. A região é rica em matérias-primas usadas pela indústria 

da construção, nomeadamente para o caso do fabrico de materiais para revestimentos interiores 

e exteriores. Os custos associados aos processos de tratamento de resíduos inviabilizam a 

competitividade desses perante as matérias-primas virgens. 

Justifica-se a necessidade de uma metodologia deste género manter alguma generalidade 

que acomode certos fatores, como os supracitados. Algo com maior especificidade teria que 

contabilizar o contexto do país onde seria depois aplicado, para ser completamente eficaz. 

De forma a simplificar a apresentação do modelo, o fluxograma representa as áreas de 

análise numa sequência, no entanto, não é possível ter um modelo totalmente linear, pois há 

sempre a necessidade de múltiplos estudos de áreas distintas ocorrerem em paralelo. A E1 

mencionou que é difícil ordenar os fatores pois há sempre pessoas a trabalhar nas várias 

vertentes simultaneamente. A E4 também alertou para a necessidade de ter pelo menos uma 

ideia geral sobre a disponibilidade do resíduo antes de haver avanços nos estudos de 

desempenho, para assim evitar possíveis custos desnecessários. Estes casos reforçam que o 

modelo demonstra, algo exaustivamente, os estudos a serem feitos, enquanto expõe apenas de 

uma forma superficial a ordenação pela qual devem ser realizados. 

Na estrutura final do modelo, o posicionamento da análise aos impactes ambientais gerou 

alguma surpresa. Embora fosse previsível que a sua prioridade fosse menor que a análise 

económica, no final verificou-se que a influência puramente a nível do ambiente é quase nula. 

Quando os impactes ambientais são considerados, a motivação subjacente está no cumprimento 

legal ou nos acessos a incentivos. 
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6 Conclusão 

6.1 Abordagem e conclusões 

O objetivo principal desta dissertação foi o desenvolvimento de um modelo de auxílio à 

tomada de decisão sobre a inclusão de resíduos no processo de fabrico, para responsáveis pela 

produção de materiais de construção, tendo em vista potenciar as Simbioses Industriais. O 

modelo apresentado no capítulo 4, e validado e melhorado no capítulo 5, representa o 

cumprimento desse objetivo. 

De forma a permitir a aplicação prática imediata dos resultados deste trabalho, foi 

desenvolvido um guia de utilização do referido modelo (apresentado no Anexo IV). Este guia 

apresenta o modelo na sua versão final já validada, junto com um resumo da informação de 

apoio necessária para a utilização do mesmo no seu estado atual. O modelo foi construído 

propositadamente em formato reduzido, com descrições sumárias, para facilitar e incentivar a 

sua utilização prática. Todo o enquadramento foi removido do guia, dado que se assume ser 

desnecessário na prática. Espera-se no entanto que o modelo desenvolvido possa sofrer 

evoluções futuras, nomeadamente se for validado para processos de fabrico de outros materiais 

de construção, além dos de revestimentos interiores e exteriores.  

Das onze empresas contactadas para a validação do modelo, foi possível obter a 

colaboração de oito. Considera-se uma amostra representativa, pois dentro da indústria da 

construção, e nomeadamente em relação aos materiais de revestimento interiores e exteriores, 

foi possível ter a colaboração de empresas nacionais que produzem argamassas de base 

cimentícia e à base de cal (rebocos), argamassas à base de gesso (estuques), painéis de gesso 

laminado, e revestimentos cerâmicos. 

Foi interessante observar que as SI estudadas pelas empresas eram, em muitos casos, 

diferentes das que foram encontradas na literatura publicada. Isto vai de encontro ao que foi 

referido inicialmente que empresas geralmente ingressam em SI pelas vantagens que 

apresentam, mas não necessariamente pelo facto de serem SI no sentido ecológico que as 

caracterizam. Caso não houvesse uma abordagem direta às empresas que participaram no 

processo de validação teria sido impossível descobrir que tais estudos estavam a ser realizados. 

No subcapítulo 3.2.2 foi visto que os fluxos II e III predominam nas publicações de estudos 

de SI, com o fluxo III a recolher ligeiramente mais estudos. Com o processo de validação do 

modelo foi possível observar que mesmo nos estudos não publicados esta tendência mantém-

se, com fluxos do tipo III a serem alvo de mais estudos do que fluxos do tipo II. Pelos exemplos 

das empresas os fluxos do tipo I ficam numa posição intermédia. Conclui-se que a utilização 

massiva de RCD em SI ainda está longe de ser uma realidade.  

Foi ainda possível concluir que, no desenvolvimento de uma metodologia deste género, a 

realidade socioeconómica, à qual é aplicado o estudo, influencia sempre os resultados. Na 

elaboração deste trabalho foram vários os casos onde deduções diretas da literatura estudada 
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foram mais tarde refutadas pelo contexto português ao qual se pretende aplicar o método 

desenvolvido. A maioria dos trabalhos consultados para o estado da arte tinha sido desenvolvida 

em países onde as práticas ecologicamente sustentáveis são já atividade corrente, e nos quais 

existe um “ecossistema” económico que suporta este tipo de desenvolvimento.  

A análise e sua potencialidade de aplicação evidenciam as vantagens da utilização do 

modelo, nomeadamente: assegurar uma abordagem estruturada e sistemática; contribuir para a 

poupança de tempo a quem avalia, e assegurar maiores garantias de selecionar simbioses 

benéficas e evitar as não benéficas.  

Em suma, o modelo apresentado representa uma forma rápida, estruturada e sistemática 

para a realização de todos os estudos necessários para a tomada de decisão sobre a viabilização 

de uma simbiose industrial. As áreas de foco são coletivamente exaustivas, sendo que qualquer 

estudo não mencionado mas necessário pertencerá a alguma das áreas, e apenas fará sentido 

em casos particulares. A forma estruturada do modelo permite uma utilização sistemática, na 

ordem indicativa representada. O estudo de cada fator não terá que ser modular, sendo apenas 

indicativo das precedências, o que permite uma alocação de recursos mais eficiente em cada 

etapa do estudo. Finalmente, e de uma forma global, a utilização deste modelo permite garantir 

que apenas SI benéficas, no contexto das expetativas da empresa, sejam implementadas, 

conseguindo objetivamente identificar as que não o são. 

6.2 Recomendações e desenvolvimentos futuros 

Dado o custo mais reduzido associado ao aterro de resíduos em Portugal comparativamente 

à média europeia, não é possível traçar paralelos com a situação internacional, onde o valor do 

transporte de resíduos entre fábricas é insignificante face ao custo de alienação. Em Portugal, o 

custo do transporte é significativo, por isso, de forma a viabilizar a implementação SI dentro do 

país, é necessário um estudo de custos dependente da distância e do material a transportar. 

Embora as empresas contactadas sejam representativas dos materiais de revestimento para 

interiores e exteriores de edifícios, será benéfico no futuro abordar outros materiais de 

construção. Para este trabalho foi necessário focar o estudo mas, para testar a robustez do 

modelo horizontalmente nesta indústria, será necessário ser revisto o seu desempenho para 

outros materiais. 

Um dos pontos abordados pelas empresas durante o processo de validação do modelo foi a 

necessidade de existirem múltiplas fontes do resíduo que pretendem explorar. Nada garante a 

uma empresa que a sua única fonte estará disponível a longo prazo e, de forma semelhante, é 

conveniente que as empresas que produzem um resíduo (que poderá ser valorizado) não iniciem 

práticas de triagem e tratamento se não existirem múltiplas hipóteses de destino para os 

resíduos. Para ir de encontro a ambas as perspetivas desta questão, seria interessante e útil o 

desenvolvimento de uma base de dados nacional, ou até, internacional, onde seriam incluídos 

os resíduos produzidos por empresas com as respetivas quantidades e qualidade, e, indicada 

por outras empresas, a procura de matérias-primas. Esta ferramenta seria um auxílio na criação 
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de ligações simbióticas entre empresas, ao apresentar as correspondências possíveis. Seria 

ainda possível fazer-se uma avaliação do ciclo de vida ambiental para todas as possíveis 

ligações, reduzindo-se assim alguns passos de análise apresentados no modelo. 

As taxas elevadas de aterro de resíduos e os incentivos governamentais existentes em outros 

países, foi determinante para o avanço de práticas sustentáveis, nomeadamente a nível das SI. 

Atualmente, em Portugal, a aquisição de um automóvel elétrico está isenta de imposto sobre 

veículos (ISV) e a (Lei n.º 82-D/2014, 2014) estipula a atribuição de um subsídio de €4.500 na 

compra de um veículo elétrico automóvel ligeiro. Estes incentivos levaram ao aumento de entre 

137% (Expresso, 2015) e 183% (Notícias, 2015) nas vendas de automóveis elétricos em Portugal 

durante 2015. Estes valores demonstram a influência que incentivos governamentais podem ter 

nas práticas “verdes”. Este é um dos casos mais fáceis de observar em Portugal, e uma análise 

no impacto análogo que iniciativas no âmbito dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD) 

tiveram noutros países poderá estimar os impactos que aconteceriam no nosso país, caso 

surgissem incentivos mais pronunciados. 

Inicialmente foi equacionada a realização de um workshop para o qual seriam convidados os 

representantes das várias empresas que participaram na validação do modelo inicial, e onde 

seria apresentado e testado o modelo final. Esta ideia foi abandonada pois observou-se ser uma 

ideia inexequível. Houve dificuldade em conseguir a marcação de algumas reuniões, e o 

preenchimento de inquéritos, por isso concluiu-se como sendo irrealista a ideia de conseguir a 

colaboração presencial desses mesmos representantes. No entanto, houve interesse por parte 

da maioria dos intervenientes nos resultados desta dissertação e, por isso, será encaminhada 

para as empresas um exemplar da mesma, incluindo o guia apresentado no Anexo IV com o 

modelo final elaborado. A realização de um workshop para complementar o processo de 

validação, e como forma de oficialmente apresentar o modelo final desenvolvido, fica como 

sugestão para trabalho futuro.  

Em reunião com um dos operadores de resíduos (O1) foi discutido o fato de em alguns países 

europeus já existirem empresas que requalificam terrenos ocupados por aterros de inertes. Esse 

modelo de negócio está assente na exploração e valorização do conteúdo. No final, esse terreno 

fica disponível para reaproveitamento. Em alguns casos, à exploração desse conteúdo está 

associada a redução de matérias prejudiciais ao ambiente, que lá foram colocadas pela ausência 

de regulamentação rígida no passado. Uma análise detalhada destas atividades poderá 

contribuir para o surgimento de novas fontes de resíduos para a incorporação em SI. Esta 

solução apenas seria possível enquanto os aterros tivessem conteúdo, no entanto, poderia 

representar benefícios económicos que justificassem essa exploração. 
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A-I 

Anexos 

Anexo I – Inquérito Inicial 

Inquérito 

I – Aspetos Gerais 

1. Nome: ______________________ 

2. Nome da entidade: ____________________ 

3. Cargo na entidade: ____________________ 

4. Contacto: ____________________ 

II – Estudos Efetuados 

5. Quais os estudos de SI que já foram realizadas (material de construção onde procuravam 

incluir componentes recicladas)?  

 

 

 

 

 

6. O material a substituir: ____________________ 

Origem (empresa): _____________________ 

Localização (origem): ___________________ 

7. O resíduo estudado: ______________________ 

Origem (empresa): _____________________ 

Localização (origem): ___________________ 

Percentagem de substituição: ____________ 

8. As SI foram implementadas?  

Sim □  

Não □   

Se respondeu ‘Sim’, quais foram as condições principais que suportaram essa decisão? 

Se respondeu ‘Não’, quais as razões que levaram a que não fosse implementada?   

 

 

 

 

III – Análise da Metodologia 

9. Em estudos já realizados, foram definidas à priori condições mínimas para o avanço do 

estudo de viabilidade de uma SI? Fatores que considerem indispensáveis para prosseguir 

com a SI.  

Sim □  

Não □   

Se respondeu ‘Sim’, quais foram essas condições, e porque é que as consideraram 

relevantes no estudo?  



 

 
A-II 

 

 

 

 

 

10. Nos estudos de viabilidade de uma SI: 

a. Foi verificado o enquadramento da SI com os objetivos estratégicos da empresa?  

Sim □ 

Não □ 
Caso tenha respondido ‘Sim’, porque é que consideraram esse enquadramento 

relevante? Caso tenha respondido ‘Não’, porque não consideraram esse 

enquadramento relevante?  

 

 

 

 

 

b. Foi feito algum estudo ao desempenho do novo material de construção com 

incorporação de resíduos?  

Sim □ 

Não □ 
Caso tenha respondido ‘Sim’, porque é que consideraram esse estudo de 

desempenho relevante? Caso tenha respondido ‘Não’, porque não o consideraram 

relevante?  

 

 

 

 

 

c. Foram feitos estudos em relação à viabilidade económica do novo produto?  

Sim □ 

Não □ 
Caso tenha respondido ‘Sim’, porque é que consideraram essa viabilidade 

económica relevante? Caso tenha respondido ‘Não’, porque não o consideraram 

relevante?  

 

 

 

 

 

d. Foi feito algum estudo ao mercado para verificar a disponibilidade dos resíduos que 

eram necessários à produção desse novo material de construção? 

Sim □ 



 
 

 
A-III 

Não □ 
Caso tenha respondido ‘Sim’, porque é que consideraram a disponibilidade de 

resíduos no mercado como relevante? Caso tenha respondido ‘Não’, porque não o 

consideraram como relevante?  

 

 

 

 

 

e. Foi verificada a situação legal dos possíveis intervenientes na SI antes da decisão de 

avançar com a simbiose industrial ser tomada? 

Sim □ 

Não □ 
Caso tenha respondido ‘Sim’, porque é que consideraram a situação legal dos 

intervenientes, relevante? Caso tenha respondido ‘Não’, porque não o 

consideraram relevante?  

 

 

 

 

 

f. A variação nos impactes ambientais na produção dos materiais de construção antes 

e depois da incorporação de resíduos foi estudada na determinação de viabilidade 

da SI? 

Sim □ 

Não □ 
Caso tenha respondido ‘Sim’, porque é que consideraram a variação nos impactes 

ambientais como relevante? Caso tenha respondido ‘Não’, porque não os 

consideraram relevantes?  

 

 

 

 

 

g. Além dos pontos mencionados anteriormente, existe algum outro ponto de estudo 

que tenha sido realizado?  

Sim □  

Não □ 
Caso tenha respondido ‘Sim’, quais foram esses pontos, e porque é que os 

consideraram relevantes?  

 

 

 

 



 

 
A-IV 

11. Nos casos analisados no passado, a sequência de pontos abordados no estudo foram iguais 

à sequência apresentada anteriormente (enquadramento dos objetivos estratégicos, 

análise das propriedades de desempenho do novo material, viabilidade económica da 

simbiose industrial, estudo de existência de mercado, cumprimento legal dos intervenientes 

e variação nos impactes ambientais)? 

Sim □  

Não □ 
Caso tenha respondido ‘Não’, por favor indique de que forma é que a sequência de 

estudos tenha variado daquela apresentada aqui? Mencione também, por favor, as 

vantagens/desvantagens que encontra nessa abordagem.   

 

 

 

 

 

IV – Pontos Complementares 

12. Tendo em consideração os pontos anteriores, existe algum ponto que tenha sido 

verificado/analisado nos estudos de viabilidade de simbiose industrial mas que não esteja 

contemplada nas questões anteriores (condição necessária ou complementar)? 

 

 

 

 

 

13. Existe algum ponto adicional que considere relevante referir mas que não se enquadre com 

nenhuma das questões anteriores? 

 

 

 

 

 

14. Conhece alguém que possa ser interessante contactar para responder a este inquérito? 
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Anexo II – Inquérito Final 

Inquérito 

Este inquérito foi elaborado no âmbito da dissertação de mestrado em Engenharia e Gestão 

Industrial do aluno Artur Corte. Foi elaborado com o intuito de procurar, junto de empresas e 

outras entidades relevantes, validar o modelo desenvolvido de análise à viabilidade de 

estabelecimento de simbioses industriais na indústria da construção civil. Neste contexto, 

entenda-se uma Simbiose Industrial (SI) como a utilização de resíduos da produção de um 

material ou produto como matéria-prima na produção de um material de construção.  

Secção I – Aspetos Gerais 

Serve este capítulo para recolher informações sobre a pessoa que preenche o inquérito para a 

agilização de um possível contacto futuro.  

1. Nome: ______________________ 

2. Nome da entidade: ____________________ 
3. Cargo na entidade: ____________________ 

4. Contacto: ____________________ 

Secção II – Estudos Efetuados 

Nesta secção pretende-se obter uma visão global da simbiose industrial que foi estudada pela 

empresa. Qualquer estudo que tenha sido realizado é válido, quer tenha sido feito com o intuito 

de ser implementado, quer tenha sido feito apenas para fins académicos (estudo antecipatório 

de condições futuras mais favoráveis).  

5. Quais os estudos de SI que já foram realizadas (material de construção onde procuravam 

incluir componentes recicladas)? Qual o resíduo que procuraram incorporar, e porque é 

que o consideraram como opção possível? 

 

 

 

 

 

6. O material original a ser substituído: ____________________ 

Origem (empresa): _____________________ 

Localização (origem): ___________________ 

7. O resíduo a incorporar estudado: ______________________ 

Origem (empresa): _____________________ 

Localização (origem): ___________________ 

Percentagem de substituição: ____________ 

8. A SI foi implementada?  

Sim __ (colocar um ‘x’ na opção apropriada) 

Não __  

Se respondeu ‘Sim’, quais foram as condições/razões principais que validaram a opção 

e suportaram a decisão? Se respondeu ‘Não’, quais as razões que levaram a que não 

fosse implementada?   

 



 

 
A-VI 

 

 

 

 

III – Análise da Metodologia 

Nesta secção já se pretende validar a estrutura do modelo a ser desenvolvido na dissertação. As 

perguntas estão estruturadas de forma a seguir os passos do modelo. Caso exista algum ponto 

de relevância não contemplado nas perguntas desta secção, por favor aponte-as em resposta às 

perguntas da secção IV.  

9. Em estudos já realizados, foram definidas à priori condições mínimas para o avanço do 

estudo de viabilidade de uma SI? Fatores que considerem indispensáveis para prosseguir 

com a SI, por exemplo, a variação no desempenho não poder variar mais do que uma certa 

percentagem do ponto normal numa certa métrica de análise.  

Sim __  

Não __   

Se respondeu ‘Sim’, quais foram essas condições, e porque é que as consideraram 

relevantes no estudo?  

 

 

 

 

 

10. Nos estudos de viabilidade de uma SI: 

a. Foi verificado o enquadramento da SI com os objetivos estratégicos da 

empresa?  

Sim __ 

Não __ 
Caso tenha respondido ‘Sim’, porque é que consideraram esse enquadramento 

relevante? Caso tenha respondido ‘Não’, porque não consideraram esse 

enquadramento relevante?  

 

  

 

 

 

 

b. Foi feito algum estudo ao desempenho do novo material de construção com 

incorporação de resíduos?  

Sim __ 

Não __ 
Caso tenha respondido ‘Sim’, porque é que consideraram esse estudo de 

desempenho relevante? Caso tenha respondido ‘Não’, porque não o consideraram 

relevante? 
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c. Foram feitos estudos em relação à viabilidade económica do novo produto 

com componentes recicladas incorporadas?  

Sim __ 

Não __ 
Caso tenha respondido ‘Sim’, porque é que consideraram essa viabilidade 

económica relevante? Caso tenha respondido ‘Não’, porque não o consideraram 

relevante? 

 

  

 

 

 

 

d. Foi feito algum estudo de mercado para verificar a disponibilidade dos 

resíduos que seriam necessários à produção desse novo material de 

construção? Ou em relação à procura de materiais produzidos com matérias 

recicladas? 

Sim __ 

Não __ 
Caso tenha respondido ‘Sim’, porque é que consideraram a disponibilidade de 

resíduos no mercado e/ou a procura por materiais com componentes recicladas 

como relevante? Caso tenha respondido ‘Não’, porque não o consideraram como 

relevante?  

 

  

 

 

 

 

e. Foi verificada a situação legal dos possíveis intervenientes na SI antes da 

decisão de avançar com a simbiose industrial ser tomada? 

Sim __ 

Não __ 
Caso tenha respondido ‘Sim’, porque é que consideraram a situação legal dos 

intervenientes, relevante? Caso tenha respondido ‘Não’, porque não o 

consideraram relevante?  
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f. A variação nos impactes ambientais na produção dos materiais de construção 

antes e depois da incorporação de resíduos foi estudada na determinação de 

viabilidade da SI? 

Sim __ 

Não __ 
Caso tenha respondido ‘Sim’, porque é que consideraram a variação nos impactes 

ambientais como relevante? Caso tenha respondido ‘Não’, porque não os 

consideraram relevantes?  

 

  

 

 

 

 

11. Nos casos analisados no passado, a sequência de pontos abordados no estudo foram iguais 

à sequência apresentada anteriormente (enquadramento dos objetivos estratégicos, 

análise das propriedades de desempenho do novo material, viabilidade económica da 

simbiose industrial, estudo de existência de mercado, cumprimento legal dos 

intervenientes e variação nos impactes ambientais)? 

Sim __  

Não __ 
Caso tenha respondido ‘Não’, por favor indique de que forma é que a sequência de 

estudos tenha variado daquela apresentada aqui? Mencione também, por favor, as 

vantagens/desvantagens que encontra nessa abordagem.   

 

  

 

 

 

 

IV – Pontos Complementares 

12. Tendo em consideração os pontos anteriores, existe algum ponto que tenha sido 

verificado/analisado no estudo de viabilidade da simbiose industrial mas que não esteja 

contemplada nas questões anteriores? 
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13. Existe algum ponto adicional que considere relevante referir mas que não se enquadre 

com nenhuma das questões anteriores? 

 

 

 

 

 

 

14. Conhece alguém que possa ser interessante contactar para responder a este inquérito? 
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Anexo III – Tabelas de estudos das empresas 

E1 

Tabela Anexo 1: Tabela de resumo dos estudos de SI pela E1 

Material de 
Construção 

Matéria-prima original a 
substituir 

Resíduo estudado como 
possível substituto 

Percentagem 
de substituição 

Argamassas Agregados RCD britados Até 30% 

 

E2 

Tabela Anexo 2: Tabela de resumo dos estudos de SI pela E2 

Material de 
Construção 

Matéria-prima original a 
substituir 

Resíduo estudado como 
possível substituto 

Percentagem 
de substituição 

Argamassas  

Sulfato de cálcio natural Sulfogesso Até 25% 

Gesso natural Resíduos cerâmicos Até 50% 

Diversos Gesso natural Placas de gesso laminado Até 2% 

 

E3 

Tabela Anexo 1: Tabela de resumo dos estudos de SI pela E3 

Material de 
Construção 

Matéria-prima original a 
substituir 

Resíduo estudado como 
possível substituto 

Percentagem 
de substituição 

Pasta de 
pavimentos 

Areias e argilas 

Lamas de ETARI Até 4,5% 

Pasta de 
revestimentos 

Resíduos de carbonato de 
cálcio 

Até 1% 

 

E4 

Tabela Anexo 2: Tabela de resumo dos estudos de SI pela E4 

Material de 
Construção 

Matéria-prima original a 
substituir 

Resíduo estudado como 
possível substituto 

Percentagem 
de substituição 

Argamassas de 
base cimentícia 

Cimento Cinzas volantes Até 25% 

Areia 

Lamas de corte de pedra Até 100% 

Borracha - 

Areias da produção de papel Até 100% 
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E5 

Tabela Anexo 5: Tabela de resumo dos estudos de SI pela E5 

Material de 
Construção 

Matéria-prima original a 
substituir 

Resíduo estudado como 
possível substituto 

Percentagem 
de substituição 

Placas de gesso 
laminado 

Gesso natural Gesso sintético Até 100% 

Gesso sintético 

Placas de gesso húmidas e 
secas 

Até 15% 

Placas de gesso rejeitadas em 
obra 

Até 15% 
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Anexo IV - Guia de utilização do modelo de apoio à decisão na 

implementação de simbioses industriais 

1. Proposta de valor do modelo 

Este modelo pretende agilizar o processo de estudo, e eventual decisão sobre a 

implementação de uma simbiose industrial. Por simbiose industrial (SI), entenda-se a 

incorporação, como matéria-prima na produção de um outro material, de resíduos de um outro 

processo produtivo (de qualquer indústria, eventualmente de uma indústria totalmente distinta). 

O modelo é composto por um conjunto de áreas de estudo que uma empresa deverá 

analisar durante o processo de viabilização de uma SI. Essas áreas aparecem acompanhadas 

por um conjunto de estudos específicos, indicativos. 

Com a utilização deste modelo, um responsável pela inovação e desenvolvimento de 

processos produtivos poderá, fácil e rapidamente, identificar os pontos de análise necessários, 

assim como terá acesso à sequência mais indicada para iniciar o estudo de cada área, 

conseguindo assim maximizar a utilização dos recursos disponíveis. 

O modelo foi desenvolvido tendo a indústria da construção civil como modelo, e como 

principal área de utilização. Não pretende ser uma ferramenta exaustiva, nem completamente 

abrangente a qualquer material de construção. Seria impossível um modelo ser tanto exaustivo 

como abrangente. Aconselha-se por isso uma análise crítica constante ao longo da utilização do 

modelo, colmatando as lacunas com os fatores relevantes da indústria e material a ser 

considerado em cada caso. 

O modelo foi construído com base numa extensa revisão de literatura relevante, e 

posteriormente validado e melhorado com o recurso ao input de empresas nacionais que já 

tinham realizado estudos de implementação de SI no passado. O resultado é um modelo que 

providencia uma direção geral de atuação. 

2. Descrição do documento 

Este documento serve como guia de utilização ao modelo, e inclui o modelo propriamente 

dito, composto por um fluxograma principal, três fluxogramas adicionais, e tabelas que expandem 

os nós dos fluxogramas. O documento está dividido em capítulos dedicados a cada área a 

estudar durante o processo de análise de viabilidade de uma SI, sendo em cada capítulo 

apresentadas as componentes do modelo e um texto de apoio que descreve a relevância de 

cada ponto. 

Recomenda-se a leitura integral do documento antes da sua utilização. 
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3. Fluxograma 

O fluxograma geral do modelo (Figura Anexo 16) é representado por uma sequência de seis 

nós de processo, caracterizados por uma 

questão representativa da área a ser 

avaliada nesse momento da análise de 

viabilidade. As áreas de análise são: 

1. Direcionamento empresarial às 

práticas sustentáveis; 

2. Análise económica; 

3. Análise ao desempenho técnico; 

4. Análise à existência de mercado; 

5. Análise ao cumprimento legal; 

6. Análise aos impactes ambientais. 

Após cada nó de processo existem 

nós de decisão que representam a 

conclusão a que o utilizador chegou com a 

análise da área em questão. Caso a análise 

tenha tido resultados positivos, o utilizador 

segue para o ponto de análise seguinte, 

caso contrário, para a análise, visto ter 

concluído que a SI não é viável.  

De forma a facilitar a resposta às 

questões mais complexas foram 

desenvolvidos alguns fluxogramas 

secundários. A existência desses está 

assinalada do fluxograma principal através 

de um asterisco. Existem três fluxogramas 

secundários de apoio ao fluxograma 

principal.  

 

4. Direcionamento empresarial às práticas sustentáveis 

A primeira análise a ser efetuada refere-se à pré-disposição/interesse da empresa em 

ingressar em práticas sustentáveis. O grau de enquadramento com este direcionamento irá ditar 

a disponibilidade para alocar os recursos necessários aos restantes estudos e, posteriormente, 

à implementação de alterações e adaptação de metodologias de trabalho. Para que uma SI seja 

implementada será necessária a alocação de recursos humanos e financeiros durante as várias 

fases de desenvolvimento – geração da ideia, estudo de viabilidade, e implementação, sendo 

Figura Anexo 16: Fluxograma do modelo 
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por isso crucial que os vários departamentos que eventualmente farão parte da implementação 

da SI estejam alinhados. 

Na Figura Anexo 17 estão representados os pontos de análise a ter em conta. Em primeiro 

lugar, é necessário ponderar sobre a componente de sigilo associada à produção do material. A 

partir do momento em que um recurso é utilizado como substituto de uma matéria-prima virgem, 

certas informações passam a estar bastante mais acessíveis à concorrência. É possível terem 

uma ideia sobre quantidades usadas, assim como passa a ser possível determinar as matérias-

primas originais através da comparação com as características do resíduo usado na SI. Esta 

verificação acaba por ser a primeira, pois se o objetivo máximo da empresa for o sigilo, uma 

possível fuga de informação poderá ser determinante para que o estudo seja encerrado. 

 

Figura Anexo 17: Fluxograma de análise ao direcionamento da empresa às práticas sustentáveis 

Caso não haja possibilidade de fuga de informação, a análise prossegue para uma 

verificação interna da empresa, sendo verificadas as condições mencionadas no início deste 

capítulo. Havendo interesse da empresa, e disponibilidade para investir os recursos necessários 

para que o estudo de viabilidade prossiga, o utilizador prossegue para o último ponto da primeira 

área de análise. 

Por último, é analisado o enquadramento da SI em questão. Deve ser verificada se essa SI 

se enquadra na hierarquia de prevenção de resíduos, ou contribui de alguma forma para 

promover a imagem da empresa perante os seus stakeholders, ou se está enquadrada com 

qualquer outro objetivo estratégico. 

Assim, caso a SI não torne pública qualquer informação sigilosa, se a empresa estiver 

direcionada a implementar soluções sustentáveis, e se a SI em questão estiver enquadrada com 
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algum objetivo estratégico em concreto, a análise de viabilidade pode prosseguir para a área de 

estudo seguinte, a análise económica. A Tabela Anexo 3 resume a primeira área de análise. 

Tabela Anexo 3: Expansão da análise ao direcionamento da empresa às práticas sustentáveis 

(9) Os objetivos estratégicos estão enquadrados com as práticas de SI? 

 A atividade não torna pública informação sigilosa; 
 E existe interesse e disponibilidade da empresa para investir no 

desenvolvimento de soluções sustentáveis; 
 E a atividade enquadra-se com a hierarquia de prevenção, ou 

beneficia a imagem da empresa perante os seus stakeholders, ou 
está, de alguma outra forma, enquadrada. 

Sim (passar para o ponto 2) 

Não (parar o estudo) 

5. Análise Económica 

A segunda área de análise do fluxograma da Figura Anexo 16 é a análise económica. Para 

que uma SI seja benéfica para a empresa, é necessário um contributo positivo a nível económico. 

É por isso essencial que, logo desde início, seja feita uma verificação às implicações económicas 

futuras de um investimento numa SI. 

Os pontos a serem analisados nesta fase incluem: a variação nos custos associados à 

compra de matérias-primas; a potencial variação nas vendas do produto final, dada a 

incorporação de resíduos na sua composição; custos acrescidos, associados ao tratamento dos 

resíduos; e os custos associados ao transporte dos resíduos desde a sua origem, em 

comparação com o transporte da matéria-prima original. 

Será ainda do interesse da empresa verificar a existência de incentivos/subsídios 

governamentais associados à contribuição na redução de resíduos a serem alienados. 

A Tabela Anexo 4 resume a segunda área de análise. Como pode ser observado, caso a 

análise económica revele um resultado positivo, o utilizador poderá prosseguir para o ponto 3 e, 

se este resultado tiver sido negativo, o estudo para. 

Tabela Anexo 4: Expansão da análise económica associada à SI 

(10) A SI é economicamente viável? 

 A SI resultará em vendas acrescidas, e/ou redução de custos, e/ou 
habilita a empresa a incentivos governamentais, e/ou tem algum 
outro benefício económico associado. 

Sim (passar para o ponto 3) 

Não (parar o estudo) 

6. Análise ao desempenho técnico 

A terceira área de análise da Figura Anexo 16 corresponde ao desempenho técnico do 

produto final, após incorporação de resíduos na sua produção. Nesta área devem ser analisadas 

as propriedades mecânicas do material, e essas devem ser comparadas com os mínimos de 

referências exigidos. 

O resultado desse estudo será um valor máximo, em percentagem, de substituição da 

matéria-prima original por um resíduo. Esse valor deve ser guardado para utilização na próxima 

área de análise. Um resumo desta análise pode ser visto na Tabela Anexo 5. O estudo de 
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viabilidade prossegue para a área seguinte, caso o resultado do desempenho técnico seja 

positivo, e para, caso este resultado seja negativo.  

Tabela Anexo 5: Expansão da análise ao desempenho técnico 

(11) O desempenho do material, com inclusão de resíduos, é satisfatório? 

 O estudo do desempenho do material de construção com resíduos 
na sua constituição cumpre os requisitos mínimos de desempenho. 

Sim (passar para o ponto 4) 

Não (parar o estudo) 

 Percentagem máxima de substituição:___ (valor a usar no ponto 4) 

7. Análise à existência de mercado 

A quarta área de análise é à existência de mercado necessário à implementação da SI. Este 

mercado é composto tanto pela componente produtora dos resíduos necessários, como pela 

componente consumidora dos materiais produzidos com incorporação de resíduos reciclados.  

A Figura Anexo 18 é o fluxograma expandido da área referente à análise de existência de 

mercado. Para iniciar será necessário estarem calculadas as quantidades de resíduos 

necessários, assim como a frequência de receção dos mesmos. Será ainda necessário 

determinar o nível de contaminação máximo admissível dos resíduos recebidos. Esta informação 

será necessária na procura de empresas capazes de satisfazer as necessidades de 

fornecimento. A Figura Anexo 18 demonstra um ciclo até que estes valores estejam calculados. 

É de seguida necessária uma pesquisa por empresas que produzam os resíduos 

necessários, que consigam cumprir com as exigências de fornecimento, e com os níveis de 

contaminação máximos. Idealmente, dessa pesquisa resultará uma lista de possibilidades, que 

será de seguida filtrada de acordo com a respetiva situação financeira (probabilidade de se 

manterem ativas futuramente), a capacidade de assegurarem o fornecimento a longo prazo, 

assim como de acomodar possíveis variações no nível de procura. 

A esta pesquisa a montante da produção dos materiais, é necessária a pesquisa 

complementar a jusante, investigando a existência de procura por este material incorporando 

resíduos por parte dos consumidores finais. 
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Figura Anexo 18: Fluxograma de análise à existência de mercado 

A Tabela Anexo 6 resume os pontos de análise básicos a considerar durante o estudo desta 

área, assim como referência aos dados necessários à partida (quantidades a receber e 

frequência de receção). Caso se verifique a existência de um mercado que permita o 

estabelecimento da SI em estudo, a análise prossegue para a área seguinte e, caso contrário, o 

estudo para. 

Tabela Anexo 6: Expansão da análise à existência de mercado 

(12) Existe oferta para o fornecimento de resíduos necessários? 

 Quantidade a receber: ___  Frequência de Receção: ___ 

 Existem no mercado empresas capazes de fornecer a quantidade 
necessária de resíduos com qualidade suficiente, e com a frequência 
necessária, e essas empresas têm capacidade de fornecer esses 
resíduos a longo prazo e acomodar variações na procura; 

 E, existem no mercado empresas interessadas no consumo de 
materiais produzidos com incorporação de resíduos. 

Sim (passar para o ponto 5) 

Não (parar o estudo) 
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8. Análise ao cumprimento legal 

A quinta área de análise é referente à verificação do cumprimento legal dos vários 

intervenientes da SI. Neste ponto devem, primeiro, verificar se o que ponderam incorporar na 

produção é considerado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) como sendo um resíduo 

(se tem esse estatuto). Caso não seja, o estudo de viabilidade para o procedimento de 

incorporação de um subproduto é diferente, e não está coberto por este modelo. Caso seja, deve 

ser feita a verificação do estado de licenciamento de todas as entidades intervenientes na SI. Se 

alguma entidade não estiver licenciada, mas tiver possibilidade de se licenciar, o estudo 

prossegue para a última verificação. Por último, caso seja necessária a contratação de uma 

transportadora, deve ser verificada se essa está autorizada a fazê-lo. O mesmo procedimento se 

aplica-se no caso de haver possibilidade de obtenção da autorização. Estando as verificações 

feitas, o estudo prossegue para a última área de análise. A Figura Anexo 19 apresenta o 

fluxograma expandido e completo desta área de análise.  

 

Figura Anexo 19: Fluxograma expandido da verificação ao cumprimento legal dos intervenientes 

A Tabela Anexo 7 apresenta resumidamente os pontos de análise e a consequência 

mediante a resposta final. 

Tabela Anexo 7: Expansão da área de verificação do cumprimento legal dos intervenientes na SI 

(13) Os intervenientes na SI estão em pleno cumprimento legal? 

 O material usado é considerado um resíduo, todas as entidades 
responsáveis pela gestão e tratamento de resíduos estão licenciadas, 
e as possíveis transportadoras estão autorizadas. 

Sim (passar para o ponto 6) 

Não (parar o estudo) 
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9. Análise aos impactes ambientais 

A última área de análise refere-se à confirmação da possível variação nos impactes 

ambientais da produção como resultado da SI, em comparação com a situação original. O 

resultado desta análise não será fundamental na decisão final de implementação da SI, mas 

poderá ser um fator determinante, especialmente caso a empesa considere que a contribuição 

ambiental é suficiente para compensar uma possível desvantagem económica. 

Nesta análise deve ser verificada a redução nos impactes associada à diminuição da 

exploração de matérias-primas virgens. A Tabela Anexo 8 apresenta resumidamente os pontos 

de análise sugeridos, assim como a conclusão final. Caso tenha alcançado este ponto, e a 

variação nos impactes ambientais associada à implementação da SI seja satisfatória, a SI tem 

tudo para ser implementada. Caso contrário, o estudo para. 

Tabela Anexo 8: Expansão da área de verificação dos impactes ambientais associados à SI 

(14) Os benefícios ambientais são satisfatórios? 

 A SI contribui para a redução da exploração de matérias-primas 
virgens, e/ou das emissões e/ou do consumo de energia, entre outros 
possíveis benefícios ambientais acima do limite considerado pela 
empresa como necessário.  

Sim (avançar com a simbiose 
industrial) 

Não (parar o estudo) 

10. Considerações finais 

Durante a utilização deste modelo, convém lembrar que os pontos mencionados a analisar 

são apenas indicativos, já que o modelo pretende ser generalista em relação às SI. Aos pontos 

indicados devem ser adicionados os estudos complementares relevantes para o produto 

específico a ser estudado. 

Recomenda-se também o arquivo de qualquer documentação criada durante o estudo de 

viabilidade, especialmente quando a SI não seja realizada. A realidade socioeconómica exerce 

uma vasta influência em algumas das áreas mencionadas, mas essa realidade altera-se no 

médio e no longo prazo. Tornar-se assim importante a manutenção de qualquer informação 

relevante que possa, no futuro, agilizar um novo processo de análise de viabilidade. 

 


