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Resumo 

 

A demolição selectiva (DS), como método de demolição cujo objectivo é recuperar o máximo de materiais e 

elementos de construção para reutilização e reciclagem, aparece num contexto de diminuição da produção de resíduos e 

do consumo de recursos naturais. No entanto, Portugal ainda goza de abundância de matéria-prima para o fabrico de 

materiais de construção, nomeadamente o betão. Desta forma, não existe no país a necessidade premente de encarar 

tecnologias como a DS como fontes de matéria-prima alternativa. 

 

Por outro lado, a actividade de demolição está em fase de crescimento franco, implicando o aumento da 

produção de resíduos de demolição (RD). Contudo, apesar de já ter havido alguns casos de demolições realizadas 

selectivamente, o sistema de demolição corrente continua a ser a demolição sem separação de materiais, designada aqui 

por demolição tradicional (DT). Este cenário deve-se não à falta de meios e capacidade técnica, mas a vazios legais e 

constrangimentos económicos. 

 

Em termos legais, foi recentemente aprovada legislação relativa à gestão de resíduos que postula a separação 

de resíduos na origem e o seu correcto encaminhamento segundo a hierarquia de resíduos pelo seu produtor. Contudo, a 

produção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD) não é, actualmente, regulada por diploma ou estratégia 

específicos, pelo que subsiste a carência de meios para controlar essa produção e garantir a sua correcta gestão. 

 

Em relação aos aspectos económicos, apesar de os trabalhos de DS serem mais dispendiosos do que os 

trabalhos de DT, a DS oferece a possibilidade de retirar vantagens económicas da gestão dos RD. Assim sendo, no 

cenário global, a viabilidade económica da DS face à DT depende não só do custo de demolição mas também do custo 

de gestão dos resíduos. No entanto, existe ainda actualmente em Portugal a possibilidade de depositar RCD não 

separados a taxas muito baixas. Logo, em termos práticos, a DS continua a não ser mais atractiva do que a DT, numa 

perspectiva económica. 

 

Palavras-chave: demolição selectiva, estado-da-arte, gestão de RCD, viabilidade económica 
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Abstract 

 

Selective demolition (SD), as a demolition method whose aim is to recover as much as possible of construction 

materials and elements for re-use and recycling, has emerged in a context of cutting the amount of wastes produced and 

natural resources consumed. But Portugal still has plenty of raw materials to manufacture construction materials, 

especially concrete. So there is no urgent need for the country to see technologies like SD as sources of alternative raw 

materials. 

 

However, demolition is a sector that is growing quickly, and this implies an increase in the production of 

demolition wastes (DW). Even so, although there have been cases where selective demolition has been used, the 

prevailing demolition system remains one in which materials are not separated, and called here traditional demolition 

(TD). This scenario is not the outcome of lack of resources and technical skill, but of gaps in the law and economic 

constraints. 

 

In terms of legislation, a law has recently been passed on the management of wastes and this postulates the 

separation of wastes at origin and their proper disposal, following a hierarchy of wastes, by the producer. However, the 

production and management of construction and demolition wastes (CDW) is not yet regulated by law or by any 

specific strategy, and so there is still a lack of means to control its production and ensure its correct management. 

 

In relation to the economic aspects, and despite SD being more costly than TD, SD does offer the chance of 

gaining economic benefits from DW management. The overall scenario, therefore, suggests that the economic 

feasibility of SD in relation to TD depends not just on demolition costs, but on the costs of managing the wastes, too. 

But it is still possible in Portugal to dump non-separated CDW at very low cost. Therefore in practical terms, SD is not 

yet more attractive than TD from an economic standpoint. 

 

Keywords: selective demolition, state-of-the-art, CDW management, economic feasibility 
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1. Introdução 

 

1.1. Enquadramento conjuntural do tema 

 

A demolição selectiva (DS) é, segundo o Symonds Report, entregue à Comissão Europeia em 1999, a 

separação dos diferentes materiais constituintes de um edifício antes da demolição da sua estrutura principal. 

 

A separação dos materiais é feita de acordo com as suas características, de maneira segura e eficiente, 

reduzindo ao mínimo poeiras, ruídos e vibrações. A DS subentende, ainda, a implementação “in loco” de sistemas de 

recolha selectiva de resíduos com vista à sua máxima valorização. 

 

Desta forma, procura-se manter o mais possível o valor dos materiais existentes no património construído 

através de técnicas que permitam a sua reutilização ou reciclagem mais eficiente. A DS feita com o objectivo de 

possibilitar a reutilização de materiais é uma das técnicas que tem o potencial de reduzir as matérias-primas 

consumidas, as emissões gasosas nocivas, a produção de resíduos e a energia consumida pela indústria da Construção. 

 

Este conceito aparece num contexto de profunda análise da gestão dos resíduos de construção e demolição 

(RCD) e do seu impacte económico e ambiental, sendo descrito no mesmo relatório como crucial para a gestão eficiente 

de volumes de RCD com diferentes características. 

 

De facto, a Humanidade vive, hoje em dia, um momento de despontar de consciência do impacte da sua 

actividade no meio ambiente que habita e de que se serve. Assim, a par da gestão da qualidade do ar, da água, dos solos 

e do clima, entre outros domínios do ambiente, a comunidade internacional vê-se a braços com a problemática da gestão 

dos resíduos que produz. 

 

A indústria da Construção é responsável por mais de 50% da fracção sólida desses resíduos, do uso de mais de 

50% dos recursos materiais naturais explorados, por 40% do consumo energético global (incluindo este valor o 

consumo associado à exploração do património edificado) e constitui uma das principais origens de emissões gasosas 

prejudiciais ao meio ambiente (Carvalho, 2001). 

 

Em termos de produção de resíduos, a mesma fonte aponta para uma geração mundial de RCD de cerca de 

3000 milhões ton/ano, dos quais um terço é betão e em que só uma parcela de 5 a 10% é efectivamente reciclada. 

 

Por exemplo, a quantidade de betão demolido que é reutilizada ou reciclada é, em qualquer parte do mundo, 

muito pequena. Aquela que é aproveitada é geralmente reutilizada em camadas de base e sub-base em auto-estradas. O 

volume restante é levado a vazadouro (“Recycling of demolished concrete and masonry”, 1992). 

 

Ao nível da Europa dos 15, a geração de RCD cifra-se em 180 milhões ton/ano, o que representa 480 

kg/hab.ano, sendo reciclado na altura apenas 28% desse volume (Symonds Report, 1999). 
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Neste território, as taxas de reciclagem de RCD variam desde menos de 5% (estimados) na Grécia, Irlanda, 

Portugal e Espanha, até mais de 80% na Bélgica e Dinamarca, atingindo 90% na Holanda. A ampla variação destas 

taxas deve-se a factores tais como recursos naturais, distâncias de transporte, economia, tecnologia e densidade 

populacional (Chini, 2005). 

 

A capitação de RCD é, na Europa Ocidental, da mesma ordem de grandeza da capitação de resíduos sólidos 

urbanos (RSU). Esta ascende, aproximadamente, a 450 kg/hab.ano no mesmo território. 

 

No cenário global da produção de resíduos, os dados da Agência Europeia de Ambiente atribuem ao sector da 

Construção (que inclui a actividade de demolição) um peso de 22% nessa produção. Quanto às quantidades de resíduos 

produzidas, são de grande volume e bastante significativas no âmbito geral da produção de resíduos sólidos, motivo 

pelo qual foram considerados um dos fluxos prioritários na política de gestão de resíduos da União Europeia (UE) 

(Ruivo e Veiga, 2004). 

 

De facto, a deposição dos 72% de RCD que não são reciclados na UE-15, a uma densidade de 1,0 ton/m
3
, 

requer o espaço equivalente a um aterro totalmente novo com 10 m de profundidade e, aproximadamente, 13 km
2
 de 

superfície todos os anos (Projecto APPRICOD, 2006). 

 

Ainda assim, a Agência Europeia de Demolição prevê um aumento crescente da produção de escombros na 

Europa Comunitária, provenientes da actividade de demolição. O aumento previsto é das actuais 300 Mt/ano para cerca 

de 700 Mt no ano 2020. Este crescimento tem efeitos práticos em Portugal, onde grande parte do seu parque 

habitacional está bastante degradado, fruto da sua idade avançada. 

 

Por tudo isto, o sector da Construção deve assumir um papel fundamental na redução destes valores, 

nomeadamente pelo desenvolvimento de processos e tecnologias que diminuam a necessidade de extracção de matérias-

primas não renováveis, que resultem numa menor produção de resíduos e num menor consumo de energia, e que, com 

isto, limitem ao máximo as emissões gasosas nocivas aos seres vivos. 

 

Nesse sentido, a DS revela-se um trunfo porque é uma ferramenta que, directa ou indirectamente, contribui 

para alcançar todos os objectivos enunciados no parágrafo anterior. 

 

Por este motivo, a DS está a emergir, um pouco por todo o mundo, como uma alternativa à demolição 

tradicional. As técnicas e ferramentas para o desmantelamento das estruturas existentes estão a ser desenvolvidas e, em 

várias instituições, está a fazer-se pesquisa para fundamentar este método de demolição. 
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1.2. Objectivos e metodologia 

 

Em Portugal, o tema da DS é relativamente novo e não se conhece nenhum estudo publicado sobre as suas 

diferentes vertentes. Desta forma, com esta dissertação, procura-se explorar as várias facetas da DS de forma a 

desenvolver uma visão geral desta metodologia no país. 

 

Assim, em primeiro ligar, pretende-se conhecer de que forma e com que frequência é que a DS é praticada no 

país e qual é o seu enquadramento na indústria da Construção e no sector da demolição, em particular. Este estudo foi 

realizado por pesquisa bibliográfica e na Internet de informação sobre a demolição e a DS. Além disto, procurou-se 

entrar em contacto com empresas que recorram ou tenham recorrido à DS nas suas obras. Com este contacto, pretendia-

se recolher informação não só sobre o estado actual da prática da DS, mas também sobre os restantes aspectos desta 

metodologia que se abordam nesta dissertação. Este estudo foi complementado pela pesquisa de dados estatísticos sobre 

a indústria da Construção e sobre indicadores ambientais no Instituto Nacional de Estatística (INE). 

 

Feito isto, passou-se ao estudo das técnicas e metodologia da DS. O objectivo deste estudo é, mais do que as 

técnicas de demolição que são comuns à demolição tradicional (DT), conhecer a metodologia do planeamento e da 

sequência de execução dos trabalhos de desmantelamento. Tendo em conta a finalidade da DS, este estudo tem de ser 

acompanhado pelo da metodologia e regras de boas práticas de remoção e triagem de materiais durante a demolição. 

Assim sendo, além da metodologia de desmantelamento, também se pretende conhecer a metodologia de gestão dos 

RCD. Este estudo foi realizado com base em pesquisa bibliográfica e recolha de informação junto de profissionais da 

área da demolição, por um lado, e da área do Ambiente e gestão de resíduos, por outro. 

 

Ambos os trabalhos de demolição e a gestão de resíduos têm um enquadramento legal. Desta maneira, 

pretendia-se conhecer a legislação e regulamentação aplicável à DS e de que forma condicionam a sua prática. Além 

disto, pretendia-se comparar esse enquadramento ao de outros países, tanto na Europa como fora dela. Este objectivo 

cumpriu-se através da pesquisa de legislação nacional, internacional e comunitária, principalmente a nível da Internet, 

tendo sido complementada por informação encontrada em referências bibliográficas. 

 

Finalmente, a questão essencial para a adopção da DS é a sua viabilidade económica. Assim, pretendia-se 

conhecer, qualitativa e quantitativamente, os aspectos que influenciam essa viabilidade e de que forma é que a sua 

influência é exercida. Por outras palavras, uma vez que a DS é, actualmente, menos atractiva do ponto de vista 

económico, pretendia-se saber de que forma é que essa viabilidade pode ser alcançada pela variação dos parâmetros que 

a condicionam. Desta forma, pesquisou-se a maneira como são constituídos os orçamentos de DS, assim como os 

preços praticados actualmente no mercado, a nível da demolição, do transporte e de entrega dos resíduos a retomadores, 

operadores ou aterros. Além disto, mais uma vez se recolheu o testemunho de profissionais ligados tanto à área de 

demolição como à de gestão de resíduos. 
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1.3. Resumo 

 

No presente documento, pretende-se, como se referiu, analisar várias facetas da DS, nomeadamente o seu 

desenvolvimento actual, o seu aspecto tecnológico, o seu enquadramento legal e a sua viabilidade económica face à 

demolição tradicional, a nível nacional. O capítulo presente faz a introdução à temática e à motivação da tecnologia de 

DS com o objectivo de enquadrar e justificar a análise realizada nos capítulos seguintes. 

 

O segundo capítulo pretende compreender o “state-of-the-art” da DS, no país. Desta forma, começou por 

analisar-se a evolução recente da actividade de demolição em relação ao cenário global da indústria da construção. Feito 

isto, analisou-se o papel do segmento da DS no sector da demolição e as condições em que esse segmento se tem vindo 

a desenvolver no sector. 

 

No seguimento desta análise, procurou-se determinar o investimento feito pelas várias indústrias portuguesas, 

particularmente da Construção, nos vários domínios de gestão e protecção do ambiente, incluindo na gestão de resíduos. 

Assim, analisou-se os custos e proveitos dessas actividades, segundo cada domínio, assim como a evolução do 

respectivo balanço contabilístico para perceber o aproveitamento económico que é possível fazer pelo investimento 

nesses domínios. 

 

Finalmente, apresentou-se exemplos de iniciativas de gestão de resíduos associadas à indústria da Construção, 

a nível nacional. 

 

No Capítulo 3, analisou-se a tecnologia e a metodologia da DS para conhecer o método propriamente dito. 

Assim, começou-se por desenvolver os aspectos do projecto da demolição e, de seguida, identificou-se as fases que 

constituem essa demolição. Depois de se expor o desenvolvimento prático de cada fase, explorou-se as técnicas e os 

equipamentos utilizados nos trabalhos de demolição e identificou-se os que são mais populares nas empresas 

portuguesas. 

 

A segunda parte deste capítulo trata da componente ambiental da DS de forma a estabelecer como este método 

contribui para aumentar o potencial de reutilização e reciclagem dos resíduos de demolição (RD). Antes de mais, 

começou-se por classificar os RD e determinar a sua composição. De seguida, enunciou-se metodologias e princípios de 

boas práticas na separação de resíduos em estaleiro. Feito isto, identificou-se destinos de encaminhamento para os RD, 

assim como os esquemas possíveis de recolha e transporte e as responsabilidades de supervisionamento e registo dos 

resíduos. 

 

Em anexo, apresentou-se as opções de reciclagem disponíveis no país para as várias fileiras dos RD, com o 

objectivo de identificar os tipos de resíduos que, actualmente, mais vale a pena separar e de ajudar a justificar o cuidado 

e grau de separação a ter em obra. 

 

O Capítulo 4 pretende fazer o enquadramento da DS na legislação e política governamental em ambos os 

níveis comunitário e nacional. Assim, uma vez que não existe nenhuma política de apoio específica à DS em nenhum 
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desses níveis, tratou-se das políticas a nível do Ambiente, nomeadamente em termos de resíduos e de recursos naturais, 

em que a DS pode servir de instrumento. Neste sentido, exemplificou-se ainda em que termos é que a DS contribui para 

o cumprimento dessas políticas e de que meios se podem servir os governos nacionais para apoiar a implementação e 

desenvolvimento deste instrumento. 

 

No que toca a regulamentação, falou-se da legislação associada à actividade de DS, particularmente da relativa 

à gestão de RCD e em que medida afecta a afirmação e viabilidade económica dessa actividade. Referiu-se também as 

especificações que já existem, em Portugal, relativas à reciclagem de RCD e de que forma contribuíram para essa 

viabilidade. Por fim, deu-se exemplos de guias e especificações relativas não só à reutilização e reciclagem de RCD, 

como também ao planeamento dos trabalhos de DS, adoptados noutros países. 

 

O Capítulo 5 é dedicado a fazer uma análise da viabilidade económica da DS em relação à DT através de uma 

análise de sensibilidade do custo de demolição, do custo de transporte de RD e da taxa de deposição destes resíduos 

indiferenciados. 

 

Esta análise pretende verificar como é que essa viabilidade económica é influenciada por estes parâmetros e, 

por conseguinte, em que medida é que se deverá intervir nesses parâmetros de forma a que a DS seja economicamente 

mais atractiva que a DT. 

 

Contudo, antes de mais, utilizou-se os dados de um conjunto de orçamentos consultados na Ambisider – uma 

empresa que pratica DS – através dos quais se calculou um custo de demolição, um custo de encaminhamento de 

resíduos e um custo industrial de demolição e a respectiva composição. O custo de demolição utilizado na análise de 

sensibilidade resultou da média do valor do custo calculado para a Ambisider com os valores dos custos médios de 

demolição de outras empresas que praticam demolição selectiva. 

 

No caso da DT, calculou-se igualmente um valor médio para o custo de demolição, que se usou na análise de 

sensibilidade. Para a mesma análise, calculou-se os custos de transporte e os custos de deposição de resíduos, para a DS 

e para a DT, com base em valores de frete e taxas de deposição pesquisadas no mercado. 

 

Por fim, aplicou-se uma variação igual a cada um dos parâmetros referidos no caso da DS e no da DT e 

comparou-se os resultados obtidos nos dois métodos. Assim, concluiu-se sobre a reacção da viabilidade económica da 

DS aos parâmetros definidos e como esta poderá ser definitivamente alcançada. 

 

No capítulo final, reitera-se as conclusões gerais mais importantes da dissertação, em jeito de lançar um último 

olhar sobre as questões da DS que foram tratadas. No seguimento destas conclusões, apontou-se alguns 

desenvolvimentos futuros no que toca à DS, tanto a nível da situação actual do património construído como a nível de 

inovação de sistemas de construção para potenciar a recuperação de materiais na demolição. 
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2. “State-of-the-art” da demolição selectiva em Portugal 

 

A demolição selectiva ou, numa nomenclatura mais abrangente, a desconstrução não é um conceito novo em 

Portugal. De facto, nos finais do século XIX eram construídas, por toda a Europa, estruturas de engenharia avançada 

como mercados, pavilhões para exposições, fábricas ou grandes estações ferroviárias que mais tarde eram desmontadas 

e reconstruídas noutros locais. Portugal não era excepção. 

 

Tal como acontece nas estruturas de utilização militar desde o “Pipilio”
(1)

 romano, este conceito de construções 

desmontáveis assenta na possibilidade de mobilidade e fácil enquadramento em qualquer local, pelo que a sua 

demolição não é, necessariamente, um estado final mas sim transitório. 

 

No entanto, a evolução tecnológica e social ditou que este conceito fosse, em meios urbanos e em detrimento 

de outras tradições construtivas, esquecido, para vir agora ressurgir, desta vez assente na possibilidade de contribuir 

para a construção sustentável tão reivindicada pelo actual constrangimento ambiental. 

 

A repescagem do conceito da demolição selectiva é particularmente importante uma vez que, hoje em dia, em 

Portugal como na generalidade dos países desenvolvidos, existe um movimento de renovação urbana ditado por uma 

necessidade de melhor aproveitamento do solo em zonas de elevada densidade populacional (reorganização do centro 

das cidades que é aproveitada pelos proprietários dos edifícios mais antigos para obter uma mais valia dos seus 

terrenos), por mudanças tecnológicas rápidas na construção (edifícios inteligentes ou eficiência energética, por 

exemplo) e por deterioração ou presença de materiais perigosos, como o amianto, em edifícios que passam a requerer 

modificações ou mesmo demolições, determinando um aumento de produção de resíduos de construção e, 

principalmente, de demolição. 

 

Neste âmbito, é preciso considerar também as condições precárias de alguns sectores e em especial da 

habitação, em que, nas áreas urbanas, o processo acelerado de degradação do património edificado em largas áreas do 

“casco antigo”, nas periferias e nos bairros sociais, agravado pelos fracos incentivos à reabilitação urbana, está a obrigar 

à demolição de edifícios e infra-estruturas obsoletas ou lesivas da qualidade ambiental (Costa, 2006). 

 

Para isto contribui ainda o boom da construção do parque habitacional em Portugal, que acarretou a 

proliferação de construção de edifícios de péssima qualidade, sem qualquer valor patrimonial e que constituem, em 

muitos casos, erros urbanísticos graves. Isto pode traduzir-se na diminuição do ciclo de vida desses edifícios, 

implicando o agravamento do número de demolições no país e, consequentemente, a quantidade de RD gerados. 

 

Por outro lado, nas áreas industriais degradadas, a reconversão, paralelamente à melhoria do desempenho 

ambiental de unidades industriais a conservar, e as intervenções no domínio da demolição e da descontaminação dos 

terrenos têm sido também importantes ao contribuir para o engrossamento, em número e em género, da produção de 

resíduos. 

 

                                                 
(1) Ou “tenda de borboleta”: pequena cobertura têxtil especialmente criada com vista à utilização militar. Pelas suas características 

modulares, permitia a rápida montagem de acampamentos. 
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2.1 Estado actual da actividade de demolição 

 

Este cenário de crescimento da actividade de demolição é facilmente traduzido pela evolução do número de 

demolições licenciadas nas câmaras e da estrutura do valor dos trabalhos de demolição ao longo dos últimos anos. 

 

A Figura 2.1, que representa a evolução do número de licenças concedidas pelas Câmaras Municipais, por tipo 

de obra, ilustra claramente a tendência de decréscimo no sector das novas construções, que é, aliás, um fenómeno 

comummente reconhecido nos centros urbanos, dando lugar ao progresso dos sectores de intervenção sobre o parque 

edificado. 
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Figura 2. 1 Evolução do número de licenças concedidas pelas Câmaras Municipais, por tipo de obra, entre 1994 e 2005 (fonte: 

INE) 

Nota: Em 2003 e 2005, os dados encontram-se subavaliados por não incluírem a informação relativa aos concelhos de Lisboa e 

Sintra. 

 

Esta inversão de tendências pode, possivelmente, ter a mesma origem da necessidade da reclassificação que se 

faz aos tipos de obra em 2002. Neste ano, as obras do tipo de restauração e de transformação são substituídas por obras 

designadas do tipo de reconstrução e de alterações. 

 

A Figura 2.2 representa a evolução do número de obras de demolição e de reconstrução licenciadas, cujo 

andamento não se consegue inteiramente perceber na Figura 2.1. 

 

É preciso ter em atenção que, de acordo com a designação do INE, as obras de reconstrução são aquelas que 

envolvem a demolição da estrutura existente para a construção de uma outra, ao passo que as obras de demolição dizem 

respeito, somente, à destruição total ou parcial de uma construção. Não é claro, na designação do Instituto, se a 

demolição numa reconstrução é independente da contagem de obras de demolição licenciadas ou se, pelo contrário, o 

licenciamento de obras de demolição inclui a parte correspondente das obras de reconstrução. 
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Figura 2. 2 Evolução do número de licenças concedidas pelas Câmaras Municipais para obras de demolição e de 

reconstrução, entre 1994 e 2005 (fonte: INE) 

Nota: Em 2003 e 2005, os dados encontram-se subavaliados por não incluírem a informação relativa aos concelhos de Lisboa e 

Sintra. 

 

A verdade é, no entanto, que, em 2002 e 2003, o número de reconstruções licenciadas é superior ao mesmo 

número relativo às demolições, podendo querer dizer, caso o projecto de demolição seja submetido a licenciamento em 

conjunto com o projecto da nova construção, que se tratam de obras de demolição distintas. 

 

Dito isto e passando à análise da Figura 2.2, é evidente a tendência constante de crescimento do número de 

obras de demolição levadas a cabo todos os anos, trazendo, consequentemente, a mesma tendência para a produção de 

resíduos. Intensifica-se, desta maneira, a necessidade de ferramentas que potenciem a eficiente gestão de RCD gerados, 

como também o stock de materiais que se acumula todos os anos em construções novas e existentes. 

 

Não é provável, contudo, que o degrau verificado na Figura 2.2, em 2002, seja real, podendo ter origem na 

reclassificação dos tipos de obra licenciadas como também na comum falta de pedidos de licenciamento para execução 

de obras de demolição, especialmente fora de meios urbanos. 

 

A Figura 2.3 mostra a evolução do número de licenças de demolição concedidas pelas Câmaras Municipais, 

por NUTS II
(2)

, diferenciando as várias contribuições ao longo do país. É possível perceber que, apesar de se dar um 

salto quantitativo em todas as regiões, esse aumento é essencialmente expresso por aquelas em que predominam as 

zonas interiores e onde, normalmente, existe maior omissão de licenciamento: o Norte, o Centro e o Alentejo. Este 

comportamento não deixa de ser paradoxal uma vez que estas zonas têm taxas de urbanização mais baixas e, mesmo 

sendo o parque edificado mais envelhecido e degradado, têm também menos carências de terreno urbanizável. 

 

Desta maneira, pode admitir-se a possibilidade de um fenómeno paralelo de retroactividade na contabilização 

do licenciamento nestas regiões, justificando uma disparidade tão acentuada entre os dados das regiões NUTS II Norte e 

                                                 
(2) 

Nomenclaturas de Unidades Territoriais para fins estatísticos (NUTS) – designam as subregiões estatísticas em que se divide o 

território dos países da União Europeia. As NUTS dividem-se em 3 níveis: NUTS I, NUTS II e NUTS III. A NUTS II, em Portugal, 

corresponde à divisão do país em Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da 

Madeira. 
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Centro e as restantes, a partir de 2002. É ainda legítimo pensar que o licenciamento real de demolições entre 1994 e 

2001 e entre 2002 e 2005 tenha um nível intermédio mais próximo.  

 

 

Figura 2. 3 Evolução do número de licenças de demolição concedidas pelas Câmaras Municipais, por NUTS II, entre 1994 e 

2005 (fonte: INE) 

Nota: Em 2003 e 2005, os dados encontram-se subavaliados por não incluírem a informação relativa aos concelhos de Lisboa e 

Sintra. 

 

Independente destas suposições se verificarem ou não e tendo em conta que os valores referentes a 2003 e 

2005 são reduzidos do número de licenças dos concelhos de Lisboa e Sintra, pode observar-se um crescimento muito 

consistente no sector da demolição. A evolução do valor dos trabalhos de demolição realizados por empresas com 20 e 

mais pessoas ao serviço partilha da mesma tendência crescente como se pode verificar na Figura 2.4. 
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Figura 2. 4 Evolução do valor dos trabalhos de demolição realizados por empresas com 20 e mais pessoas ao serviço, em 

milhares de euros, entre 1990 e 2004 (fonte: INE) 
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A análise da figura torna evidente a importância que a realização da Expo’98 (pico dos anos de 1997 e 1998) e 

do Euro 2004 (pico do ano de 2004) teve no sector da demolição. O acréscimo não substancial do número de 

demolições realizadas, como se pode confirmar na Figura 2.2, provocou aumentos de valores de trabalhos de demolição 

extremamente importantes que foram, em 1998, da ordem de 400% em relação a 1996 e, em 2004, da ordem de 150% 

em relação a 2003. 

 

É preciso fazer a ressalva de que os dados apresentados são, provavelmente, valores nominais que, a aplicar a 

devida taxa de actualização, darão origem a variações de valor menores. No entanto, tendo em conta a proximidade dos 

anos comparados e a estabilidade das taxas de actualização, a diferença em relação a valores nominais será pouco 

expressiva podendo, desta maneira, manter-se as conclusões tiradas no parágrafo anterior. 

 

Os dois eventos referidos estiveram na origem de grandes obras de demolição selectiva que, no caso da 

Expo’98, envolveram importantes esforços de gestão e manuseamento de resíduos perigosos e descontaminação de 

terrenos, não sendo coincidência alguma o disparo do valor dos trabalhos realizados.  

 

Contudo, pelo facto de as demolições realizadas no âmbito dos mesmos eventos terem sido, em alguns casos, 

selectivas não se pode imputar os valores elevados exclusivamente à técnica. É preciso manter presente a dimensão e a 

extensão tanto dos trabalhos como dos projectos e planeamento, particularmente no caso da Expo’98, que se traduzem, 

igualmente, na ampla variação dos valores declarados para os trabalhos de demolição. 

 

Apesar do crescimento evidente dos valores envolvidos em trabalhos de demolição, entre 1990 e 2004, e dos 

valores atingidos aquando da Expo’98 e do Euro 2004, estes representam percentagens do valor total de trabalhos 

realizados, por empresas de 20 e mais pessoas, que oscilam pouco em torno de 0,1%, todos os anos, à excepção do ano 

de 1998, em que se atingiu 0,27%, e do ano de 2004, em que se atingiu 0,35%. A Figura 2.5 ilustra bem o peso relativo 

do sector da demolição em relação a alguns outros tipos de obra relevantes para esta análise. 
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Figura 2. 5 Evolução do valor dos trabalhos realizados por empresas com 20 e mais pessoas ao serviço, por tipo de obra, em 

milhares de euros, entre 1990 e 2004 (fonte: INE) 
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Por outro lado, independentemente da estrutura do valor dos trabalhos realizados em Portugal, a análise dos 

dados em estudo permite ainda constatar que, de entre os tipos de obra considerados relevantes para comparação com o 

sector da demolição, este último é, inequivocamente, aquele que goza de maior taxa média de crescimento do valor dos 

trabalhos realizados nos últimos anos. 

 

De acordo com as taxas totais de crescimento apresentadas na Figura 2.6, o sector da demolição exibe uma 

taxa média anual de crescimento de 16,64% contra 7,39% no sector da construção de edifícios, 11,13% no sector das 

obras de engenharia civil e 9,14% no dos trabalhos de transformação, restauração e reparação. 
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Figura 2. 6 Taxa total de crescimento do valor dos trabalhos realizados por empresas com 20 ou mais pessoas ao serviço, por 

tipo de obra, entre 1990 e 2004 

 

A taxa absoluta de crescimento dos trabalhos de demolição, mas também a sua taxa de crescimento relativa aos 

outros tipos de obra considerados, são significativas, sendo consonantes com a assunção gradual de um maior peso 

relativo na estrutura percentual do licenciamento da construção em Portugal (Figura 2.7). 
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Figura 2. 7 Evolução da estrutura do número de licenças concedidas pelas Câmaras Municipais, por tipo de obra, entre 1994 

e 2005 (fonte: INE) 

Nota: Em 2003 e 2005, os dados encontram-se subavaliados por não incluírem a informação relativa aos concelhos de Lisboa e 

Sintra. 
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 Além disso, pode dizer-se que este sector engloba, no mínimo, o número de obras de demolição licenciadas e, 

no limite, a soma das obras de demolição e de reconstrução. Em qualquer dos casos, pode concluir-se que há um 

aumento proporcional dos resíduos produzidos.  

 

A questão da gestão dos RCD é, já por si, muito difícil, mas é agravada pela crescente substituição de trabalhos 

de construção por trabalhos de demolição e reconstrução, uma vez que a geração típica de RD é superior à de resíduos 

de construção (RC) (Tabela 2.1). 

 

Tipo de resíduos Percentagem (%) 

Construção 10- 20 

Remodelação, reabilitação e renovação 30- 40 

Demolição 40- 50 

Tabela 2. 1 Estrutura típica da geração de resíduos numa construção, por tipo de obra, na UE (Ruivo e Veiga, 2004) 

 

Por outras palavras, tendo em consideração que, nos últimos anos, o volume anual de obras licenciadas se pode 

dizer constante, está a dar-se a substituição de fluxos de RC por fluxos de RD, originando um engrossamento 

progressivo da quantidade de resíduos produzida, todos os anos. A actividade da demolição torna-se, desta maneira, 

definitivamente incontornável em qualquer política de gestão de RCD e de consumo de materiais dado que é 

responsável, tipicamente, por até 50% dos resíduos gerados na vida de uma construção. 

 

A DS é, então, como referido, uma ferramenta crucial para potenciar o reaproveitamento de materiais já 

investidos em qualquer tipo de edificações que se pretenda demolir ou reconstruir. 

 

A mesma ideia aplica-se, apesar de não terem vindo a ser analisadas, às obras de remodelação, reabilitação e 

renovação uma vez que o conceito de DS é adequado a estas actividades, o peso dos respectivos resíduos gerados é 

também importante (Tabela 2.1) e o nível de licenciamento deste tipo de obras (designadas por “Alterações” na Figura 

2.7) é próximo do de demolições ou de reconstruções. 

 

 

2.2 Papel da demolição selectiva na actividade de demolição 

 

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

a equipamento mecânico de grande porte gerando grande volume de RD misturado e de diversas características, 

destinado a vazadouro. Mesmo em obras cuja dimensão não permite o recurso a máquinas de grande porte e em que os 

trabalhos são mais ligeiros, as demolições são feitas com grande mistura de materiais que vão para além dos materiais 

incorporados na estrutura dos edifícios. 

 

A Figura 2.8 mostra um edifício onde, apesar de já estar em curso a sua demolição, ainda se pode identificar 

caixilharias, vidros, portas e outros elementos que não foram removidos antes de se ter dado início à destruição. É 

possível observar na mesma imagem, em primeiro plano, a heterogeneidade das características dos resíduos gerados. 
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Figura 2. 8 Demolição indiferenciada de um edifício com recurso a equipamento de grande porte (fonte: Fozterra) 

 

A Figura 2.9 ilustra o interior e a cobertura de um edifício quando já estava a decorrer a sua demolição. A 

pequena equipa de demolição, contratada em regime de subempreitada, no processo de remoção dos elementos de 

portadas, portas, mobiliário, revestimentos, entre outros, não tinha ainda limpo o edifício de elementos e resíduos 

provenientes da sua utilização quotidiana. O resultado foi a mistura dos RD e dos restantes resíduos, dificultando a 

admissão destes em aterros. 

 

  

Figura 2. 9 Interior e cobertura de um edifício no decorrer da sua demolição 

 

Por outro lado, começa a aumentar a frequência de realização de obras de DS em território nacional, em que 

situações como as apresentadas acima estão longe de ser a realidade. De facto, todos os anos existem, com maior ou 

menor dimensão, maior ou menor complexidade, obras de DS a ser executadas um pouco por todo o país. 

 

Neste contexto, é importante referir o exemplo do desmantelamento, demolição e recuperação ambiental da 

Aldeia da Luz (Figura 2.10) que representa um caso muito complexo, único em Portugal. 

 

A povoação da aldeia e os elementos de valor patrimonial do edificado, incluindo o cemitério, foram 

transferidos, literalmente, para outra localização para que não se perdesse o património arquitectónico e cultural 

aquando da inundação do local com a entrada em funcionamento da barragem do Alqueva. 
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Figura 2. 10 Evolução do desmantelamento e demolição da Aldeia da Luz: vista sobre a aldeia antes do desmantelamento e 

demolição, progressão dos trabalhos e área de intervenção depois da barragem cheia (fonte: Ambisider) 

 

O desmantelamento do edificado foi feito com a finalidade de recuperar elementos de interesse patrimonial tais 

como aduelas típicas em xisto, chaminés com verga de xisto, poiais em xisto, nichos com prateleiras em xisto, portas 

típicas, um painel de azulejos, telha canudo nos telhados das casas mais antigas e a Fonte dos Amores, entre outros. 

 

O desmantelamento estendeu-se a mais materiais para além dos de valor patrimonial, sendo que os materiais 

contaminantes, como coberturas de fibrocimento e lâmpadas fluorescentes e águas residuais das bacias da pocilga e 

resíduos agropecuários, foram, respectivamente, removidos manual e mecanicamente. Ainda se fez o desmantelamento 

dos materiais passíveis de valorização e dos materiais a segregar, que incluíam o vidro, os alumínios e os cabos 

eléctricos e de telefone. 

 

Feito isto, passou-se à demolição, primeiro de materiais passíveis de valorização com funções de suporte, ou 

seja, vigas, aduelas de portas e janelas e, em segundo lugar, dos materiais inertes das edificações, recorrendo a 

equipamento mecânico de grande porte. 

 

Foram ainda realizadas operações de selagem das duas fossas sépticas, dos poços, dos furos e das condutas da 

rede de drenagem, tal como de remoção e limpeza de todos os elementos que representassem riscos de contaminação da 

água uma vez submersa toda a zona.  

 

Por fim, foi feita a modelação final do terreno da área de intervenção da demolição. 

 

Este projecto implicou, no cômputo geral, uma multidisciplinaridade muito abrangente, envolvendo campos 

que iam desde a biologia e o ambiente até a sociologia e o património. 

 

Os trabalhos de desmantelamento, demolição e recuperação ambiental da Aldeia da Luz foram realizados pela 

Ambisider, uma empresa que nasceu em 2001 no âmbito da demolição das instalações industriais e reconversão da zona 

da antiga Siderurgia Nacional. Esta empresa dedica-se, desde então, à prática da demolição selectiva gozando, hoje em 
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dia, de elevada reputação e de um currículo onde se pode contar demolições de construções tão variadas como pipe-

recks, estruturas fabris, estádios de futebol, interiores de palacetes, cinemas e centros comerciais, além de edifícios 

correntes de serviços e habitação. 

 

Para além da Ambisider, existem outras empresas que realizam DS em Portugal, como a Fozterra, que demoliu 

o Estádio das Antas, no Porto, e a Recifemetal, que se encontra a demolir o Hotel Estoril Sol, no Estoril. 

 

No país, a variedade relativamente à DS não se prende unicamente com as empresas que a praticam nem com o 

tipo de situações e estruturas a que se aplicam, estendo-se também às tecnologias de que se pode socorrer. 

 

A DS serve-se, a menos do método, dos mesmos instrumentos do que uma demolição convencional e 

indiferenciada e, apesar de na maioria dos casos a operação de destruição ser feita por equipamentos mecânicos de 

pequeno a grande porte, esta pode ser feita, da mesma forma, pelo uso de, entre outros, cargas explosivas. Este assunto 

é aprofundado no capítulo seguinte, mas é digno de referência, neste âmbito, o caso da demolição das torres de Tróia. 

 

Estes edifícios foram candidatos perfeitos à demolição por implosão: eram edifícios altos, o que coloca 

elevadas limitações ao uso do equipamento mecânico, de estrutura pesada de betão armado, o que é ideal no que diz 

respeito à tendência de colapso da estrutura sobre si própria, e estavam suficientemente isolados para não haver 

inconvenientes devido a ruído, pó e vibrações nos edifícios circundantes. 

 

A implosão dos edifícios foi feita uma vez concluído o desmantelamento do seu interior, de onde foram 

retirados os materiais perigosos, entre os quais amianto, e divisórias, portas e janelas, cablagens e canalizações assim 

como a maioria das paredes interiores de alvenaria. 

 

Neste caso, a demolição selectiva das torres serviu não só para prevenir a mistura dos diferentes resíduos, 

como também para minimizar a presença de elementos que pudessem ser projectados no momento da implosão. As 

capas de protecção que se podem ver nas bases dos pilares, na Figura 2.11, servem a mesma função de controlo de 

dispersão de fragmentos no momento de detonação das cargas. 

 

 

Figura 2. 11 Sequência de momentos durante a implosão das torres de Tróia 
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Desta forma, a DS aparece, neste caso assim como na generalidade, associada ao conceito de demolição 

controlada, em que se tenta condicionar a produção de ruído, de pó e de vibrações, a dispersão de fragmentos e a 

contaminação do meio por substâncias perigosas. 

 

Estes constrangimentos são impostos por legislação da área do Ambiente assim como pelo princípio do 

“poluidor-pagador” que consiste na “responsabilização prioritária dos produtores de bens de consumo, dos produtores 

de resíduos e os detentores pelos custos inerentes à gestão de resíduos” (Regime Geral de Gestão de Resíduos, 2006). 

 

Estes são, na prática, os principais argumentos que levam à realização de DS em Portugal, mais do que 

profundas preocupações ambientais por parte dos produtores de RD. Assim sendo, a DS tende a ser feita em casos de 

grande perigosidade ou risco de contaminação do meio ambiente por substâncias nocivas, em casos de grande 

visibilidade pública e/ou casos de estruturas de grandes dimensões, onde a gestão de resíduos é, normalmente, mais 

compensadora do que em construções de pequena dimensão, bem como em casos de ameaça à integridade física de 

pessoas ou do património. 

 

A demolição do Hotel Estoril Sol é um bom exemplo da combinação de todos estes factores uma vez que é 

uma das mais recentes demolições de estruturas de grandes dimensões e é, portanto, alvo de grande atenção, e que se 

trata de uma estrutura construída nos anos 70, consequentemente com forte presença de amianto, entre outros resíduos 

perigosos. 

 

Nesta situação, foi igualmente necessário considerar a derrocada da encosta, a danificação dos poços de 

fundação, necessários à construção subsequente, a estabilidade das demais estruturas e a dispersão de escombros, pelo 

que os meios convencionais de demolição ficaram fora de questão (AFA Consultores, 2007). 

  

Não existe ainda, no país, legislação ou regulamentação específica para a gestão dos RCD, pelo que não 

existem ferramentas que obriguem à separação e gestão de materiais durante a demolição, nem tão pouco ao grau de 

selectividade que é exigido. 

 

A dificuldade das empresas que pretendem realizar demolições selectivas reside precisamente na ausência de 

igualdade concorrencial em relação às restantes, quando não existe acordo prévio quanto ao recurso à DS. É evidente 

que isto se deve ao facto de a demolição selectiva ser mais demorada e exigir maior especialização de mão-de-obra, o 

que se traduz em custos significativamente maiores. 

 

Mesmo entre empresas que praticam DS, o grau de selectividade que cada uma se impõe condiciona a 

respectiva capacidade concorrencial no sentido em que a empresa que mais refina a selecção, apesar do melhor 

desempenho ambiental, terá também maiores custos, podendo, por isso, perder a adjudicação da obra disputada. 

 

Por outro lado, se existir a possibilidade de valorizar os RD em alternativa ao envio para aterro, é possível 

amortecer os custos de uma DS, tanto a nível de poupança de taxas de deposição como de custos de transporte, sendo 

viável, mediante certas condições, torná-la competitiva em relação a uma demolição convencional. As condições que 
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tornam viável a competitividade da DS são aprofundadas no capítulo 5, mas entretanto adianta-se que a mais importante 

de todas é, sem dúvida, a capacidade de tirar proveitos da gestão dos resíduos gerados. 

 

 

2.3 Gestão dos resíduos como fonte de proveitos 

 

De facto, a gestão de resíduos é, hoje em dia, um dos investimentos no domínio do Ambiente que é capaz de 

oferecer retorno às empresas em geral. A Figura 2.12 mostra a proporção entre investimentos, custos e gastos e 

proveitos e ganhos, no total do dinheiro envolvido na protecção do Ambiente, em 2005. Este gráfico torna evidente o 

potencial da gestão do resíduos para trazer benefícios às empresas. 
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Figura 2. 12 Estrutura das rubricas contabilísticas das empresas, por domínios de gestão e protecção do Ambiente, em 2005 

(fonte: INE) 

 

A barreira entre investimentos e custos e proveitos, relativamente à gestão de resíduos, encontra-se abaixo de 

50%, o que quer dizer que, no cômputo geral, a gestão de resíduos foi, nesse ano, proveitosa e não um fardo. Assim 

sendo, pelo menos no âmbito da gestão de resíduos, o movimento de protecção ambiental possui, já nos dias de hoje, 

condições favoráveis para seguir no sentido do crescimento económico. 

 

Contudo, os dados de 2005 sobre gestão e protecção do Ambiente não incluem informação sobre a indústria da 

Construção. Na verdade, os últimos dados recolhidos sobre este assunto, relativamente a essa actividade, remontam a 

1997, sendo que nesse ano não há valores respeitantes à gestão dos resíduos. Desta forma, 1996 é o último ano em que 

há dados sobre gestão de resíduos na Construção para comparar com os das restantes indústrias. 

 

Uma vez feita a comparação das Figuras 2.13 e 2.14, pode observar-se uma disparidade entre as características 

de proporção nos custos e nos proveitos, nos vários domínios do Ambiente, entre a indústria da Construção e as 

restantes actividades económicas. 
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Os custos e proveitos a que se refere a Figura 2.13 consistem, de acordo com o INE, em trabalhos 

especializados de controlo e combate à poluição, a taxas e impostos e a outros custos e perdas. Em 1996, os custos 

relacionados com protecção do Ambiente, na Construção, devem-se em quase 90% à gestão de águas residuais, sendo 

que só 6% se devem à gestão de resíduos. Não obstante, o valor de custos e perdas devido à gestão de resíduos é 

superior, em 1996, ao de qualquer uma das outras actividades económicas, em 2005, ascendendo aos 12 milhões de 

euros. 

 

Tendo em conta que a produção de resíduos tem vindo a crescer e que os custos com a sua gestão, em 

consequência, devem também aumentar, este cenário é um bom indicativo do peso que a Construção assumia na 

produção de resíduos em Portugal, já em 1996. 
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Figura 2. 13 Custos e perdas por actividades económicas, segundo os domínios do Ambiente, em 2005 (fonte: INE) 

(*) Os dados referem-se a 1996 e a empresas com 50 ou mais pessoas ao serviço. 
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Figura 2. 14 Proveitos e ganhos por actividades económicas, segundo os domínios do Ambiente, em 2005 (fonte: INE) 

(*) Os dados referem-se a 1996 e a empresas com 50 ou mais pessoas ao serviço. 
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Os proveitos e ganhos a que se refere a Figura 2.14 consistem, de acordo com o mesmo instituto, em prestação 

de serviços, venda de resíduos e/ou materiais reciclados e outros proveitos e ganhos. Em 1996, os proveitos 

relacionados com a protecção do Ambiente devem-se, na Construção, em 0,45% à gestão dos resíduos, representando 

este valor um terço dos valores de custos e perdas no mesmo domínio. 

 

Este é o único domínio na indústria da Construção em que os proveitos são inferiores aos custos. Assim sendo 

e atendendo à absoluta prevalência da gestão de resíduos na origem dos proveitos das empresas dos restantes sectores 

económicos (Figura 2.14), é possível concluir que a Construção está longe do seu potencial de gestão eficiente e 

proveitosa dos resíduos que produz. 

 

A Figura 2.15 representa a evolução do balanço entre investimentos e custos e proveitos. É clara a tendência 

dessa barreira se aproximar do nível de 50%, tendo-o conseguido ultrapassar em 2005. Mesmo em 1996, no conjunto de 

todas as actividades económicas, esta tendência positiva já era presente e muito diferente do caso específico da 

Construção. 

 

A proporção dos proveitos e ganhos nesta indústria, em 1996, não chegam nem a 15%, confirmando a 

conclusão do parágrafo anterior. Não havendo valores para 2005, não é possível determinar a evolução do sector, mas a 

hipótese de se manter uma situação próxima da de 1996 seria uma má notícia se se tiver em consideração o papel sério 

que a Construção desempenha na produção de resíduos em Portugal. 
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Figura 2. 15 Estrutura das rubricas contabilísticas das empresas devido a gestão de resíduos, em 1996 e entre 2003 e 2005, 

para todas as actividades económicas e, em 1996, para a Construção (fonte: INE) 

(*) Os dados referem-se a 1996 e a empresas com 50 ou mais pessoas ao serviço. 

 

Além disto, é preciso que os actores desta indústria tenham presente que, perante o aumento dos custos dos 

materiais, de recolha e tratamento de resíduos e das exigências da protecção ambiental, somente as empresas com 

políticas eficientes de gestão de resíduos se vão manter competitivas no mercado cada vez mais globalizado do futuro. 
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2.4 Iniciativas relacionadas com a gestão de resíduos de construção e demolição 

 

Neste âmbito e um pouco à margem da indústria da Construção, existem, no país, projectos desenvolvidos em 

parceria com outros países relacionados com gestão de RCD, ao abrigo do patrocínio de programas de desenvolvimento 

europeus. 

 

Um desses projectos, financiado pela União Europeia através do Programa Crescimento Competitivo e 

Sustentável (1998), é o WAMBUCO – European waste manual for building construction, que se debruçou sobre a 

abordagem à gestão dos RCD na indústria da Construção de um ponto de vista transversal, para chegar à identificação 

qualitativa e quantitativa dos RCD produzidos, à sua relação com os materiais e tecnologias construtivas, à transposição 

para indicadores de referência e às boas práticas de construção. 

 

A coordenação científica esteve a cargo da Universidade Técnica de Dresden, da Alemanha, e envolveu a 

participação de empresas de pequena e média dimensão (PME) e instituições académicas de Espanha, Dinamarca, 

França e, naturalmente, Portugal.  

 

A nível nacional, os estudos foram desenvolvidos pela TecMinho, empresa de interface com a Universidade do 

Minho, e pela Ceifa Ambiente, empresa que desenvolve soluções sustentáveis para os RCD, em conjunto com PME de 

construção civil: a Jocolar, a Temundo e a Duarte e Filhos, Lda.. 

 

Deste projecto resultou o primeiro “Manual europeu de resíduos da construção de edifícios”, que é dirigido a 

donos de obra, gestores de projecto, empresas de construção, arquitectos, empresas de recolha e tratamento de resíduos 

e produtores e retalhistas de materiais de construção. 

 

O manual é constituído por três volumes. O primeiro faz o resumo explicativo dos volumes II e III e contém 

exemplos das fichas de resíduos específicos de construção e das fichas de resíduos de edifícios, o segundo trata dos 

resultados da investigação empírica realizada para diferentes tipos de edifícios e elementos de construção e o terceiro 

apresenta outros resultados da investigação, tais como experiências individuais dos participantes no projecto. 

 

No entanto, como o próprio nome do manual indica, este instrumento não é adequado às obras de demolição 

uma vez que as fichas referidas são instrumentos de cálculo de produção de resíduos em obras de construção. Ora, como 

já foi dito, a geração de RD é muito superior e tem características muito distintas da geração de RC e pode-se, quando 

muito, adaptar linhas de orientação, nomeadamente de boas práticas, ao sector da demolição (Projecto WAMBUCO, 

2002). 

 

Outro programa, o APPRICOD - Assessing the potential of plastics recycling in the construction and 

demolition activities, foi patrocinado pelo Programa Life da Comissão Europeia e juntou três grupos principais de 

accionistas: o sector da construção e demolição, autoridades locais e regionais, entre as quais, a nível nacional, o 

Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto – Lipor, e as indústrias de plásticos e recicladores 

europeus. 
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Os objectivos principais do APPRICOD consistiram na optimização da recolha selectiva de plásticos nos 

locais de construção e demolição, na avaliação dos custos associados à recolha de resíduos de plástico da construção e 

demolição e na divulgação de exemplos de gestão sustentável de RCD plásticos a nível europeu. 

 

Para isso e em primeiro lugar, foi analisado o contexto europeu de gestão de RCD, especialmente na 

Alemanha, Áustria, Dinamarca e Holanda, e foram apresentados os esquemas mais inovadores, na Europa, de triagem e 

reciclagem para os resíduos de diferentes tipos de produtos plásticos. Seguiu-se a implementação de projectos-piloto 

pelas autoridades locais e regionais e a avaliação dos resultados obtidos.  

 

Finalmente, foram estabelecidas as conclusões e recomendações dirigidas às autoridades locais e regionais e ao 

sector da construção e demolição, donde resultou uma caixa de ferramentas para este sector e um guia cujos objectivos 

são a disponibilização de informação sobre os aspectos técnicos, ambientais e económicos da gestão de RCD plásticos. 

 

Além disto, realizou-se uma reflexão sobre as actuais experiências de triagem e reciclagem desses resíduos 

baseada nos enquadramentos financeiros e legais específicos, a nível nacional e europeu, a aprendizagem com a 

experiência dos projectos-piloto e o esboço de recomendações práticas às autoridades públicas, em especial às 

autoridades locais e regionais, de boas práticas para o sector da construção e demolição com o fim de potenciar a 

triagem e reciclagem de RCD plásticos (Projecto APPRICOD, 2006). 

 

Existe ainda outro projecto relacionado com a gestão de RCD, este promovido pela Câmara Municipal de 

Montemor-o-Novo, em parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, o Instituto 

Superior Técnico, o Instituto dos Resíduos e a RTS – Prefabricados de betão. O projecto foi co-financiado pelo 

Programa Life da Comissão Europeia e designa-se REAGIR - Reciclagem de Entulho no Âmbito da Gestão Integrada 

de Resíduos (LIFE03ENV/P/000506). 

 

O REAGIR foi criado com o fim de implementar soluções de reciclagem e valorização de RCD a nível local, 

em Montemor-o-Novo, para combater o abandono de entulho em depósitos ilegais que existiam no Concelho, à 

semelhança do que acontece no resto do país. 

 

A Câmara ambicionava também que o entulho deixasse de ser levado a aterro, passando a ser aplicado em 

actividades como as testadas no presente projecto, com destaque para utilizações análogas às dos casos de estudo 2 e 3, 

com continuidade assegurada pela Câmara Municipal. Nesse sentido foram pensadas cinco acções específicas que se 

passa a enumerar: 

 

 implementação e operação de um serviço de recolha de RCD, junto dos grandes e pequenos  produtores, 

que promova a triagem  dos resíduos na origem, de forma a viabilizar a reciclagem e valorização dos 

mesmos; 

 elaboração de um regulamento municipal de recolha de RCD e eventual adaptação de instrumentos 

normativos municipais que possam ter implicações na sua gestão, tendo como objectivo estabelecer 

normas que permitam garantir uma gestão adequada e que regulamentem o funcionamento do sistema de 

recolha; 
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 instalação de uma unidade piloto de reciclagem de entulho, que visa promover e testar a operação de 

reciclagem (trituração e crivagem) da fracção inerte dos RCD; 

 demonstração da viabilidade de valorizar o produto final, obtido na unidade piloto de  reciclagem, através 

de 4 casos de estudo: (1) aplicação de agregados reciclados na produção de pré-fabricados de betão não-

estrutural, (2) aplicação de agregados reciclados na construção de um troço de estrada, (3) aplicação de 

agregados reciclados na manutenção de estradas rurais e (4) caracterização dos agregados produzidos com 

os mesmos; 

 divulgação e disseminação dos resultados a nível local e nacional (website do projecto, participação em 

seminários, distribuição de folhetos, participação em feiras, etc.). 

 

O regulamento municipal de gestão de RCD da Câmara de Montemor-o-Novo é já uma realidade e foi 

publicada pelo Aviso n.º 7019/2005 de 18 de Outubro de 2005. É ainda proposto pelo projecto REAGIR propagar a 

elaboração de regulamentações semelhantes a esta para o resto do país, principalmente em locais com problemas do 

mesmo género dos seus. 

 

Essa propagação e, principalmente, a articulação entre as iniciativas desenvolvidas ao longo do país seria de 

muita importância para a gestão eficiente dos crescentes volumes de RCD. Como se viu, apesar de a construção nova 

estar em declínio, a actividade de demolição está em crescimento, provocando o aumento da produção de RD e 

agravando o problema que os RCD representam no cenário geral dos resíduos. 

 

De acordo com a análise do sub-capítulo 2.3, tudo aponta para que as indústrias estejam a evoluir no sentido de 

começar a tirar proveitos da gestão dos resíduos que produzem. Esse é um cenário desejável também para a indústria da 

Construção, de forma a incentivar o controlo e gestão da produção de RCD. 

 

Por tudo isto, interessa adoptar técnicas e metodologias, nesta indústria, que permitam aumentar a 

potencialidade de valorização dos resíduos gerados na sua actividade e evitar a acumulação destes nos aterros. No 

sector da demolição, a DS é a metodologia que preenche esses critérios. 
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3. Tecnologia e metodologia da demolição selectiva 

 

3.1. Considerações gerais 

 

Qualquer demolição pode ser definida como um conjunto de trabalhos realizados com o objectivo de eliminar 

fisicamente uma estrutura ou de tornar possível o reaproveitamento do seu espaço, pelo que essa demolição pode ter um 

carácter global ou parcial, tanto em construções com alguns anos como em construções recém-construídas. 

  

As razões que habitualmente levam à decisão de demolir total ou parcialmente uma construção são a adaptação 

a novos condicionalismos funcionais, o reforço estrutural, as deformações a longo prazo que são consideradas 

excessivas, imposições regulamentares ou retrofitting, anomalias de durabilidade e catástrofes naturais como sismos ou 

acções humanas como, por exemplo, explosões. 

 

Por outro lado, as construções novas poderão exigir demolição se houver, por hipótese, alteração do projecto, 

incompatibilidades entre projectos de diferentes especialidades, erros ou deficiências de projecto e/ou de construção ou 

ainda acidentes (Brito, 1999). 

 

No entanto, ao contrário dos métodos de demolição tradicional que têm a derrocada do edifício como 

actividade principal, o método selectivo inverte este princípio e o desmantelamento do recheio do edifício passa a ser 

basilar, no sentido da máxima recuperação de materiais para reutilização e reciclagem (“Manual de desconstrucció”, 

1995). 

 

A DS consiste, então, na separação dos materiais recuperados na demolição de acordo com as suas 

características e, com vista à sua máxima valorização, na implementação “in loco” de sistemas de recolha selectiva 

desses resíduos. A DS deve ser, também, uma acção segura e eficiente em que há a preocupação de reduzir ao mínimo a 

produção de poeiras, ruído e vibrações (Costa, 2006). 

 

Desta forma, a DS significa, para além da utilização de equipamento de grande envergadura, um maior recurso 

a técnicas de desmonte preciso e a trabalhos manuais de remoção de materiais. 

 

A DS não corresponde, contudo, a um só modelo. Pelo contrário, este método de demolição admite vários 

modelos e graus de intensidade consoante os objectivos definidos e o contexto em que é realizado. Existe, no entanto, 

um ponto que se verifica ser comum a todos os projectos de DS e que é o facto de esta ser um processo de 

desmontagem gradual e selectiva em que se empregam, de forma coordenada e complementar, vários métodos e 

técnicas que dependem do modelo de demolição escolhido. O modelo ideal será aquele que é desenvolvido de maneira a 

equilibrar as exigências ambientais e as possibilidades oferecidas pelo contexto económico e tecnológico (“Manual de 

desconstrucció”, 1995). 

 

Neste sentido e porque o processo de demolição deve contemplar o maior nível de reutilização possível para os 

resíduos, é fundamental que, ao contrário do que acontece numa demolição tradicional, seja produzido um plano para a 



Capítulo 3 – Tecnologia e metodologia da demolição selectiva 

3.2 

demolição. Apesar de a elaboração desse documento significar um gasto adicional de tempo e dinheiro, existe a 

possibilidade de esse acréscimo de custo poder ser compensado na poupança em custos de encaminhamento dos 

resíduos que a elaboração do plano pode proporcionar (Ruivo e Veiga, 2004). 

 

 

3.2. Projecto de demolição 

 

O projecto de uma DS deverá ser elaborado tendo em conta que as características do processo de 

desconstrução e das relações entre intervenientes durante a demolição aproximam-se mais da situação de construção 

nova do que de uma demolição convencional. Assim sendo, o projecto de DS consiste, à semelhança de um projecto de 

construção nova, num documento técnico completo constituído pela descrição da organização do projecto, pela 

definição dos métodos e técnicas que devem ser aplicados, pela definição da coordenação dos intervenientes e 

atribuição de responsabilidades a cada um deles, pela determinação dos trabalhos de demolição e das operações que 

antecedem a reciclagem e a reutilização dos produtos da demolição, bem como pela definição do destino final dos RD 

produzidos (“Manual de desconstrucció”, 1995). 

 

Contudo, uma vez que a motivação para o aproveitamento dos RD pode não ser evidente para o empreiteiro de 

demolição, este documento não deve limitar-se a orientar a realização da demolição e deve, por isso, estipular critérios 

para facilitar os trabalhos de recuperação de resíduos e garantir a máxima reutilização ou reciclagem dos RD (Dolan et 

al, 1999). 

 

O documento deve ainda incorporar informação detalhada sobre o edifício a demolir e os edifícios vizinhos, as 

soluções técnicas e os meios de que se disporá para a DS e deve incluir prescrições onde figure a ordem de execução 

dos trabalhos. 

 

Além disto, o documento deve ainda definir os limites do âmbito da actuação de cada interveniente e das suas 

responsabilidades, assim como as medidas preventivas que se deverá implementar para garantir a segurança de todo o 

processo. É indispensável que o projecto apresente a avaliação dos volumes e das características dos resíduos que serão 

gerados, acompanhada de recomendações para facilitar a primeira selecção “in situ” e o processamento de materiais e 

elementos construtivos. Todas estas medidas têm como objectivo melhorar a viabilidade da valorização posterior dos 

resíduos (“Manual de desconstrucció”, 1995). 

 

 

 3.2.1. Reconhecimento prévio 

 

A elaboração do projecto deve ser antecedida por, pelo menos, uma visita de reconhecimento prévio por parte 

dos responsáveis pelos trabalhos de demolição e de gestão dos RD. O reconhecimento prévio da edificação consiste, 

então, numa inspecção técnica com o fim de determinar a idade do edifício, as características construtivas da estrutura 

original, as transformações que foram feitas na estrutura e os materiais de construção predominantes. Por outro lado, é 

muito importante que se faça a análise da condição actual dos elementos estruturais, dos elementos construtivos que 
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podem influenciar a estabilidade e resistência do edifício e do estado das instalações para que se possa apontar as 

técnicas de demolição que se vão utilizar. 

 

Esta análise é imprescindível sobretudo nas situações em que as construções candidatas a demolição têm 

muitos anos, uma vez que é comum que os elementos construtivos, em particular os da estrutura, estejam de alguma 

forma degradados. Verifica-se que as causas determinantes da degradação dos materiais são o envelhecimento e os 

danos relacionados com a utilização. As consequências dessa degradação são a diminuição pouco homogénea da 

resistência que torna difícil saber a capacidade resistente que resta a cada elemento (“Manual de desconstrucció”, 1995). 

 

Assim sendo, o edifício a demolir deve ser alvo de uma vistoria particularmente minuciosa onde devem ser 

registadas todas as situações potencialmente perigosas para a segurança colectiva no decorrer dos trabalhos, tais como 

estruturas ou cargas em balanço ou elementos frágeis ou com ligações a ameaçar ruínas. 

 

Esta vistoria deve ser, sempre que possível, precedida do estudo dos projectos de arquitectura, estabilidade e 

instalações especiais e das telas finais. Deve também ser verificado se existem quaisquer alterações ao edifício, podendo 

para tal ser necessário recorrer aos arquivos camarários. Caso não seja possível fazer esse estudo, o reconhecimento 

deverá ser feito através de sondagens, medições e por comparação com as construções vizinhas (da mesma época e 

natureza), merecendo as redes de serviço particular atenção, nomeadamente as de gás e electricidade (Brito, 1999). 

 

A verificação da capacidade do edifício para receber maquinaria e outro equipamento pesado nos pisos sem 

que estes entrem em colapso não deve, de forma alguma, ser descurada. As sobrecargas de cálculo usadas, por exemplo, 

no dimensionamento de edifícios mais antigos (caso tenha havido sequer um projecto de cálculo estrutural) eram muito 

inferiores às sobrecargas usadas para o dimensionamento de edifícios modernos, pelo que é preciso conhecer, para cada 

piso, as sobrecargas a que podem ser submetidos e determinar que tipo de equipamento respeita as limitações resistentes 

do edifício. 

 

Além do reconhecimento feito à edificação a demolir, deverá ser feita uma vistoria às construções e outras 

infraestruturas vizinhas onde deverão ser tiradas fotografias e/ou feitos vídeos, colados alvos para controlo topográfico 

e selos (testemunhos) para controlo de fendilhação. No caso dos edifícios adjacentes serem edifícios antigos de 

alvenaria, os cuidados inspirados são maiores, devendo inspeccionar-se o estado das paredes resistentes, das divisões, 

das lajes e, acima de tudo, das fachadas, procedendo-se ao escoramento destes elementos sempre que considerado 

necessário. 

 

Se, durante as vistorias a estas construções, for constatado o risco de ruína eminente, devem ser tomadas as 

medidas necessárias para o anular ou, não sendo isso possível, para consumar a ruína antes do início dos trabalhos. 

Deve também ser verificada e registada a existência de materiais potencialmente explosivos, inflamáveis ou tóxicos em 

depósitos, caves, canalizações ou poços próximos ao edifício a demolir. 

 

Os resultados dessa vistoria devem ser compilados num relatório contendo ambos os registos escritos e 

fotográficos, de forma que se possa fazer a comparação do estado actual dessas construções com o seu estado depois da 
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conclusão das actividades de demolição. Desta maneira, assegura-se que o empreiteiro seja responsabilizado apenas 

pelos eventuais estragos imputáveis às operações de construção (Brito, 1999). 

 

No que toca à inventariação de materiais existentes no edifício, à semelhança da avaliação estrutural, se não 

houver acesso a projectos de arquitectura e a projectos de possíveis alterações, pode não se saber exactamente o que se 

irá encontrar à medida que as estruturas vão sendo desmanteladas. No entanto, podem-se fazer estudos preliminares que 

reduzem essas incertezas e que permitem identificar os materiais existentes na construção (Pereira, 2002). 

 

Desta forma, a inspecção desses materiais consiste fundamentalmente num reconhecimento visual e registo 

fotográfico complementado pela abertura de roços e extracção de amostras (“Manual de desconstrucció”, 1995). Esta 

vertente do reconhecimento prévio é imprescindível para a elaboração do plano de gestão de RD na obra e fora dela e, 

principalmente, para a verificação de suspeitas de contaminação dos elementos de construção por substâncias nocivas. 

 

Estes estudos base devem ainda contemplar a análise da disponibilidade de áreas livres para a deposição de 

resíduos e/ou para a colocação de contentores ou outros recipientes e a avaliação das condições de circulação de 

veículos de recolha de RD, de instalação do equipamento de demolição e da central de processamento de resíduos. 

 

A localização da construção a demolir pode ter muita importância nestas questões. Em projectos nos centros de 

cidade, que têm normalmente elevada densidade habitacional, é provável que haja limitações acrescidas na utilização do 

espaço e que tenham de ser tomadas medidas especiais de segurança. Neste sentido, as infraestruturas existentes na 

periferia da obra, como por exemplo a largura das estradas circundantes, devem também ser estudadas para que se possa 

determinar se os veículos de recolha e transporte de resíduos, assim como o equipamento de demolição de maior porte, 

têm acesso à obra. A avaliação deste tipo de informação pode ser apoiada por plantas da cidade conjuntamente a um 

levantamento em obra (Projecto “WAMBUCO” - VOL.III, 2002). 

 

A localização do edifício pode ainda exigir que se prevejam barreiras de protecção contra a queda em altura ou 

projecção de resíduos sobre os transeuntes e que se elabore um plano de recolha de resíduos ao longo da demolição 

mais rigoroso. 

 

Contudo, todo o processo de reconhecimento não se pode limitar à fase prévia da obra, mas deve ser 

continuado à medida da realização dos trabalhos, com o objectivo de, em cada momento, verificar, mediante o estado 

real do edifício, se é possível continuar a demolição em condições de segurança e eficiência ou se, pelo contrário, se 

torna necessário repensar o processo de demolição. 

 

 

3.2.2. Constituição do projecto 

 

A constituição de um projecto de DS é, como referido, muito semelhante à do projecto de uma nova 

construção ou ao de uma reabilitação, uma vez que, de acordo com o “Manual de desconstrucció” (guião de demolição 

adoptado na Catalunha), é composto por memória descritiva, peças desenhadas, caderno de encargos e orçamento. 
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A memória descritiva do projecto deve abordar, além dos aspectos comuns às memórias da generalidade dos 

projectos, os aspectos que sejam específicos dos objectivos e meios próprios da DS. Estes conteúdos são agrupados em 

duas partes: a parte justificativa e a parte descritiva. 

 

A parte justificativa é onde se devem assinalar, antes de tudo, os aspectos mais marcantes do reconhecimento 

prévio, uma vez que estes deverão constituir o argumento técnico que justifica o método e o processo escolhidos, bem 

como as técnicas e medidas de segurança adoptadas. É ainda na memória justificativa que se deverá justificar o 

conjunto de operações de recuperação de materiais e elementos construtivos de acordo com as alternativas de 

encaminhamento de resíduos existentes, a disponibilidade de instalações de reciclagem na obra e as possibilidades 

económicas do processo. 

 

Por sua vez, na parte descritiva deverão explicar-se os métodos, as técnicas e o encadeamento das actividades 

da demolição, deverão apresentar-se mapas dos volumes e características dos resíduos que serão gerados e deverão 

definir-se os trabalhos prévios à reciclagem e à reutilização, bem como as operações de triagem e de recolha selectiva 

projectadas. Na memória descritiva, devem ainda ser indicadas as instalações de reciclagem a montar no estaleiro, os 

destinos de encaminhamento dos resíduos no caso de estes não serem aproveitados ou reciclados “in situ”, os meios 

materiais que se prevê usar e as medidas de segurança a adoptar. Neste capítulo, deve também incluir-se a relação de 

regulamentos e normas em vigor e de que maneira foram cumpridos.  

 

O tomo de peças desenhadas de um projecto de DS deve definir de forma clara e suficiente o estado actual do 

edifício através da representação de alçados, plantas e cortes, nas escalas de representação pertinentes, onde se deverá 

indicar as características construtivas principais, nomeadamente da estrutura. As zonas que se deve escorar e suportar 

em cada altura devem igualmente ser assinaladas em desenhos que representem as soluções construtivas das respectivas 

estruturas de suporte e as suas ligações à estrutura. 

 

A organização do processo de desmantelamento, a descrição das soluções construtivas que se devem aplicar 

em cada fase e sobretudo as respectivas medidas auxiliares de protecção também deverão estar representadas em peças 

desenhadas, assim como deverá estar a posição prevista para as centrais de reciclagem móveis e para as operações de 

triagem e recolha selectiva (parque de contentores). 

 

Já no capítulo reservado ao caderno de encargos, devem ficar estabelecidas as prescrições técnicas gerais e 

particulares a cada actividade de desmantelamento, de tal forma que se garanta a compatibilidade entre as exigências de 

aproveitamento dos materiais e da segurança individual e colectiva. Assim sendo, do caderno de encargos deverão 

constar a organização das actividades e as condições técnicas e ordem de execução dos trabalhos de desmantelamento 

de materiais perigosos e de elementos construtivos, de forma a recuperá-los nas melhores condições para valorização. 

Os elementos encastrados ou compostos que imponham maiores dificuldades de separação e os elementos da estrutura 

que possam ameaçar a segurança do processo merecem especial atenção na especificação das condições técnicas e da 

ordem de execução. 

 

O caderno de encargos não fica completo sem as condições técnicas da demolição da estrutura do edifício, as 

condições técnicas exigidas para as operações de triagem, recolha selectiva e reciclagem ou primeira transformação “in 
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loco” dos resíduos e as condições técnicas de segurança e de protecção pessoal e colectiva que devem, por sua vez, 

assumir a forma de um projecto de segurança e saúde pertinente. 

 

No caderno de condições económicas e administrativas, são definidas as responsabilidades dos intervenientes – 

produtor, detentor e gestor dos resíduos – e a atribuição a cada um desses intervenientes da propriedade dos produtos e 

materiais obtidos na demolição (“Manual de desconstrucció”, 1995). Este documento deve ainda definir de quem é a 

responsabilidade pelo controlo da separação dos resíduos, da organização da logística dos contentores e do transporte e 

tratamento interno dos RD e registar toda a informação sobre as empresas responsáveis pela recolha e tratamento dos 

resíduos (Projecto “WAMBUCO” - VOL.III, 2002). 

 

Por fim, o projecto da DS deve incluir um capítulo dedicado a medições e orçamentação. De forma geral, os 

trabalhos de demolição não são medidos e adjudicam-se por um preço global que inclui os custos de demolição e 

transporte de resíduos a aterro. Pelo contrário, no orçamento de uma desconstrução deve-se estabelecer separadamente 

as operações de desmontagem e desmantelamento selectivo de elementos específicos e de demolição massiva do resto 

da construção. Os encargos com o tratamento e encaminhamento dos RD devem também ser contemplados nas 

medições e no orçamento. 

 

Como se verá, apesar de a valorização dever ser exaustiva, é de evitar a separação desnecessária dos materiais 

dado que dessa forma se pode complicar a liquidação da obra, pelo que se deve considerar o custo diferencial das 

opções alternativas possíveis – aproveitamento dos materiais ou encaminhamento destes para aterro – e fazer uma 

análise económica dos custos e das mais valias conseguidas com a gestão dos resíduos (“Manual de desconstrucció”, 

1995). 

 

Nos anexos 3.1 e 3.2, são apresentados guiões para a constituição de um projecto de DS e para a decomposição 

em capítulos do caderno de medições e orçamentação.  

 

 

3.3. Metodologia de demolição 

 

A realização de uma DS deve ser constituída por três fases distintas: a fase dos trabalhos prévios, a fase da 

demolição e a fase dos trabalhos posteriores. 

 

 3.3.1. Trabalhos prévios 

 

Os trabalhos prévios a uma demolição consistem, essencialmente, no estabelecimento de medidas gerais de 

segurança que se referem à comunicação da obra aos órgãos responsáveis, ao tratamento especial de certos locais do 

edifício, à desactivação das instalações existentes e esvaziamento de depósitos de combustível, aos escoramentos 

prévios, à montagem de andaimes, à previsão dos meios de protecção colectiva, de evacuação dos materiais e elementos 

recuperáveis e da previsão da protecção pessoal. 
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A comunicação da realização da obra de demolição deverá ser feita, nomeadamente, às empresas de serviços 

de abastecimento de água, luz e gás para que procedam à desactivação das instalações existentes. Assim sendo, no caso 

de uma obra em Lisboa, a rede eléctrica deverá ser cortada pela EDP, desligando o ramal no passeio, a rede de gás 

deverá ser cortada pela LisboaGás, desligando o ramal, a rede de água deverá ser cortada pela EPAL e a rede de 

telefones deverá ser cortada pela TLP (Brito, 1999). É indispensável que a demolição só comece depois de o 

abastecimento por estas redes ter sido desactivado. 

 

Não obstante, devem ser assegurados os serviços necessários à realização da demolição, nomeadamente da 

água para o controlo da dispersão de poeiras de demolição e da electricidade para alimentação de equipamentos. 

Contudo, o seu abastecimento deverá ser independente do edifício a demolir e deverão estar devidamente protegidos. 

 

As ligações ao sistema de drenagem deverão ser seladas para evitar emanações de gases, assim como deverão 

ser esvaziados de qualquer combustível todos os tipos de depósitos e condutas (“Manual de desconstrucció”, 1995). 

 

Toda a envolvente do edifício a demolir tem de estar devidamente protegida por um tapume que fica, 

geralmente, no passeio da via pública, de forma que se minimize o perigo para os operários e para os transeuntes 

(Figura 3.1). Nesse tapume, deve ser colocada toda a sinalização de segurança regulamentar e, ainda sobre o local de 

passagem de viandantes, devem ser montados andaimes, palas e plataformas de protecção e levantadas redes que 

envolvam toda esta estrutura provisória (Brito, 1999). 

 

Além de oferecer protecção, a montagem de andaimes permite que se trabalhe a diversas alturas, servindo de 

plataforma para efectuar os trabalhos de desmantelamento da fachada. Não se deverá descurar a estabilidade destas 

estruturas, assegurando sempre a ligação dos andaimes à fachada (“Manual de desconstrucció”, 1995). 

 

  

Figura 3. 1 À esquerda, andaime forrado com rede em toda a envolvente do edifício e, à direita, sinalização regulamentar de 

segurança na vedação de uma obra (fonte: Brito, 1999) 

 

Nas situações em que se pretenda conservar a fachada original de um edifício antigo de alvenaria, deve ser 

dimensionada uma estrutura de contenção de perfis metálicos simples ou de treliças metálicas, que deverá ser 

solidarizada à fachada e servirá de suporte aos andaimes (Figura 3.2). 

 

Os vãos da fachada deverão ser preenchidos com tijolo maciçado, rebocado pelo interior por projecção, ou com 

molduras metálicas com perfis cruzados para aumentar a resistência da parede e diminuir a sua susceptibilidade a 
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vibrações. Longitudinalmente e do lado do tardoz, devem ser colocadas vigas metálicas ligadas à estrutura de 

contenção, de forma a garantir maior rigidez à parede. 

 

 

Figura 3. 2 Estrutura de suporte para contenção de fachada e plataforma de protecção sobre o passadiço de passagem de 

transeuntes (fonte: Brito, 1999) 

 

Apesar de oferecer menos garantias, a contenção da fachada original também pode ser feita através de cabos de 

cintagem ligados ou não a construções vizinhas. 

 

Se a demolição do interior exigir a utilização de máquinas, deve ser feita na fachada uma abertura que permita 

o acesso da maquinaria ao interior do edifício sem que com isso se afecte a estabilidade e a resistência de outros 

elementos estruturais (Brito, 1999). 

 

No decorrer dos trabalhos de demolição, o estado de tensão dos elementos construtivos sofre variações 

significativas mais rapidamente do que num processo de construção. A origem destas variações é, geralmente, a 

acumulação de sobrecargas em determinadas partes das lajes, no carregamento de elementos que não fazem parte da 

estrutura e no desmantelamento de elementos que, aparentemente, não fazem parte da estrutura, mas que na realidade 

transmitem ou suportam carregamentos. 

 

Estas anomalias manifestam-se frequentemente na demolição de edifícios e exigem que se faça o escoramento 

prévio de elementos que possam provocar a derrocada descontrolada de parte do edifício. 

 

O processo de recolha e selecção de elementos construtivos pode ser facilitado pela instalação de meios 

adequados, sobretudo de vias de evacuação diferenciadas por meio de condutas verticais e canaletes horizontais, e é 

possível que, nalguns casos, estas vias obriguem também a demolir zonas pontuais do edifício. A evacuação dos 

resíduos deve ser feita sem criação de grandes quantidades de poeira no exterior do edifício (“Manual de 

desconstrucció”, 1995). 
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Caso haja necessidade de instalar gruas-torre ou outro equipamento de elevação ou remoção de cargas no 

exterior do edifício, isso deve ser feito nesta fase (Brito, 1999). Enfim, é nesta altura que é montado o estaleiro, à 

semelhança do que se faz habitualmente para cada obra, assegurando da mesma forma o abastecimento de energia 

eléctrica, combustíveis e água com pressão suficiente para a execução dos trabalhos. 

 

Os trabalhos prévios incluem ainda o tratamento especial daquelas partes do edifício onde existam ou estejam 

armazenados materiais perigosos ou elementos por eles contaminados durante a vida do edifício. Estes materiais devem 

ser isolados dos restantes produzidos na demolição para evitar a sua contaminação e devem ser tratados ou depositados 

de forma conveniente. 

 

Além disso, deverá desinfectar-se e sanear-se todos os locais de hospitais, todos os locais que tenham sido 

usados para albergar animais e todos os locais onde possam haver infestações de parasitas, ratos e insectos (“Manual de 

desconstrucció”, 1995). 

 

 

3.3.2. Etapas de demolição 

 

Uma vez findos os trabalhos prévios, pode dar-se início à fase de demolição que também é, por sua vez, 

constituída por duas fases: o desmantelamento dos materiais de revestimento da construção e, de seguida, a demolição 

do seu corpo estrutural. 

 

As várias etapas que constituem a fase de desmantelamento são apresentadas na Tabela 3.1, sendo que a ordem 

de trabalhos adoptada não é necessariamente aquela que deverá ser cumprida. 

 
Tabela 3. 1 Etapas da fase de desmantelamento da demolição selectiva (fonte: Ruivo e Veiga, 2004) 

Sub-actividade Materiais Comentários 

Remoção selectiva dos materiais 

com valor comercial 

Materiais arquitectónicos com elevados valor 

(como por exemplo lareiras, madeira trabalhada, 

algum ferro forjado e azulejos com funções 

decorativas, etc.), alguns tipos de telhas, vidraças, 

portas envidraçadas, encaixes eléctricos e alguns 

metais (como tubos de cobre). 

Se este processo não for efectuado, o 

local poderá ficar sujeito a actos de 

roubo. 

Remoção de outros materiais 

acessíveis 

Vãos exteriores e interiores, com respectivas 

guarnições, e todo o tipo de divisórias leves e 

acabamentos removíveis, como tectos falsos, 

soalhos ou alcatifas. Seguem-se, com limpezas 

intermédias, as instalações especiais como 

elevadores, redes de ar condicionado e outras. 

Removem-se então as coberturas, aparelhos e 

rede eléctrica, tubagens de águas, gás e esgotos. 

Estes materiais poderão ter algum 

valor comercial, mas devem ser 

retirados essencialmente para 

tornarem o processo de reciclagem 

mais eficiente. 

Remoção de materiais acessíveis 

que, se não forem retirados, 

diminuem o valor dos agregados 

após trituração 

Materiais de madeira, plástico acessíveis e 

volume de vidro excessivos. Por vezes, o gesso 

também pode ser retirado nesta fase. 

Aumento do valor dos agregados 

secundários produzidos a partir dos 

RCD. 

Remoção de materiais acessíveis 

que, se não forem retirados, tornam 

os RCD em resíduos perigosos 

Amianto e outros materiais perigosos. 

Redução da quantidade de RCD que 

tem que ir para aterros de resíduos 

perigosos. 

Tratamento químico in-situ de 

partes do edifício que foram 

contaminadas ao longo da sua vida 

e remoção apropriada 

Materiais superficiais (paredes, soalhos e 

coberturas de telhados). 

Este é um conceito relativamente 

novo. Só é provavelmente apropriado 

para estruturas industriais. 
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Uma vez que cada demolição é única, a ordem de trabalhos deverá ser adaptada à especificidade de cada caso, 

nomeadamente no que toca a resíduos perigosos. 

 

A fase da demolição da estrutura do edifício deve ser realizada com o recurso a métodos e técnicas que 

facilitem a selecção “in situ” dos materiais para potenciar uma maior valorização posterior (“Manual de 

desconstrucció”, 1995) e é constituída pelas seguintes etapas (Brito, 1999): 

 

1. demolição de corpos salientes em cobertura (chaminés e todos os adornos, inclusive metálicos, das 

chaminés e clarabóias existentes); 

2. demolição do material de revestimento na cobertura; 

3. demolição da estrutura de cobertura (madres, varas e ripas); 

4. demolição dos tabiques de alvenaria de apoio da cobertura; 

5. demolição do material de enchimento para formação da pendente em coberturas; 

6. demolição de cabos, tirantes e escoras em coberturas; 

7. demolição da laje de esteira (por vezes e por facilitar a remoção, parte da tarefa 1 só agora é efectuada); 

inicia-se a demolição do último piso habitado; 

8. escoramento de consolas, arcos, abóbadas, assim como de todos os elementos que ameacem colapsar ou 

estejam degradados; 

9. demolição de revestimentos em paredes, pisos, tectos e escadas, incluindo tectos falsos e elementos de 

carpintaria e serralharia; 

10. demolição de tabiques e/ou paredes divisórias; 

11. demolição da laje do piso e das abóbadas (se existirem); 

12. demolição dos elementos de suporte vertical (paredes resistentes em estruturas tradicionais, pilares e 

núcleos em estruturas de betão armado); 

13. demolição do último troço de escada; 

14. repetição dos pontos 9 a 15 para os restantes pisos; 

15. demolição de muros de suporte de terras; 

16. demolição de fundações. 

 

 

 3.3.3. Critérios prioritários de execução da demolição 

 

Em qualquer projecto de DS, devem ser estabelecidos critérios de âmbito geral com o objectivo de que a 

actividade desenvolvida por um interveniente da demolição não torne perigosa a actividade desenvolvida por outro. 
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O primeiro critério prioritário de execução da DS é o de que o desmantelamento e demolição do edifício 

devem ser realizados no sentido inverso ao da sua construção lógica (Figura 3.3). 

 

 

Figura 3. 3 Ordem de desmantelamento de um edifício (fonte: "Manual de desconstrucció", 1995) 

 

Desta forma, todo o processo terá de se desenrolar piso a piso, no sentido descendente, começando por se 

retirar os equipamentos industriais e por fazer a demolição da cobertura e terminando no primeiro piso construído ou 

nas fundações. 

 

Outro critério de extrema importância é o de que a ordem de desmantelamento dos elementos deverá evitar 

que, durante a demolição, se deixe para trás algum elemento em desequilíbrio que induza a que, ao se desmantelar 

outro, se produza a queda do primeiro (Figura 3.4). 

 

 

Figura 3. 4 A ordem de desmantelamento deve ser tal que não sejam deixados para trás elementos em desequilíbrio (fonte: 

"Manual de desconstrucció", 1995) 

 

É necessário também que, antes de se iniciar a demolição, se reduza tanto quanto possível o carregamento 

suportado pelos elementos construtivos, pelo que se deve seguir uma ordem que facilite o alívio das lajes de forma 

simétrica (Figura 3.5). 
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Figura 3. 5 Esvaziamento do interior do edifício para reduzir ao mínimo a acção de cargas (fonte: "Manual de 

desconstrucció", 1995) 

 

O desmantelamento dos elementos construtivos compostos por diversos materiais deve começar pelos de 

revestimento e acabar nos de suporte (Figura 3.6) e os elementos que trabalhem à flexão ou à compressão devem ser 

escorados antes da sua desmontagem de maneira a que, na ausência desses elementos, seja mantida a estabilidade e 

resistência do conjunto restante (Figura 3.7). 

 

 

Figura 3. 6 Ordem de desmantelamento de revestimentos dos elementos construtivos (fonte: "Manual de desconstrucció", 

1995) 

 

Os arcos e as abóbadas devem ser descarregados previamente das suas solicitações verticais, devendo-se 

equilibrar as componentes horizontais do carregamento a que estão sujeitos e proceder ao seu escoramento (Figura 

3.8). 



Optimização de sistemas de demolição – demolição selectiva 

    3.13 

O processo de desmantelamento deve começar pelo topo, desenvolvendo-se no sentido descendente, de 

maneira simétrica. 

 

Figura 3. 7 Escoramento de vãos antes da demolição dos elementos estruturais do piso superior (fonte: "Manual de 

desconstrucció", 1995) 

 

 

Figura 3. 8 Ordem de desmontagem de arcos e abóbadas para evitar o seu colapso repentino (fonte: "Manual de 

desconstrucció", 1995) 

 

Nas estruturas isostáticas, deve-se manter a estabilidade do conjunto, inclusive introduzindo sistemas de 

travamento necessários para garanti-la (Figura 3.9). 
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Nas estruturas hiperestáticas, deve-se organizar o processo de forma que se produzam deslocamentos, 

rotações ou deformações mínimas, que não alterem o estado de tensão instalado até então (“Manual de 

desconstrucció”, 1995). 

 

Figura 3. 9 Ordem de desmantelamento de lajes e vigas (fonte: "Manual de desconstrucció", 1995) 

 

 

 3.3.4. Trabalhos de demolição 

 

Desmontagem de equipamentos de instalações 

 

Os equipamentos industriais de instalações que se encontram mais frequentemente nos edifícios a demolir são 

os elevadores, as instalações de climatização, os esquentadores, os grupos hidropressores e os quadros eléctricos, entre 

outros. Assim que os serviços gerais do edifício estejam desactivados, tal como se referiu, dar-se-á início ao 

desmantelamento dos equipamentos industriais e da maquinaria em geral. 

 

À semelhança do que acontece para o resto dos trabalhos, a ordem de desmontagem deverá ser inversa à da 

instalação inicial dos mesmos, de forma que não se afecte a estabilidade dos elementos de suporte existentes. Se estiver 

prevista a reutilização destes equipamentos, o desmantelamento deverá ser feito ou acompanhado por pessoal 

especializado. Existem ainda outros elementos de instalações domésticas que podem ser desmontados, tais como os 

aparelhos sanitários e o mobiliário fixo de cozinha e lavandaria (“Manual de desconstrucció”, 1995). 

 

Desmantelamento de materiais de revestimento, acabamento e decoração 

 

É habitual que se remova, em primeiro lugar, os elementos arquitectónicos que se vão reutilizar e que não têm 

função resistente no edifício. O objectivo evidente é retirá-los antes do processo de desmantelamento já que o seu 

aspecto ou durabilidade poderiam ser afectados.  
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Não obstante, com o passar do tempo, a distinção de funções construtivas que se estabelece no projecto entre 

elementos que fazem ou não parte da estrutura não é tão rigorosa. Assim sendo, os materiais de revestimento ou de 

acabamento e alguns elementos decorativos – sobretudo os de natureza pétrea – podem estar submetidos a 

carregamentos e passam a fazer parte de um determinado equilíbrio de tensões do elemento construtivo. 

 

Logo, nunca se deverá começar o desmantelamento por estes elementos sem comprovar que não estão 

submetidos a esforços e que não fazem parte de nenhum elemento resistente. Este será o caso de placas de pedra que 

completem a secção de um elemento resistente desde o chão ao tecto e de pavimentos hidráulicos que podem integrar a 

secção resistente útil da laje. 

 

Nestes casos, se se pretender recuperar os materiais para reutilização, os respectivos trabalhos deverão ser 

feitos piso a piso e quando o piso imediatamente superior já tenha sido demolido. Se assim não for, os pisos inferiores 

não conseguirão suportar a sobrecarga devida aos pisos superiores. Em todo o caso, deve-se verificar previamente se a 

remoção do revestimento provoca uma perda de secção resistente no elemento e, se assim for, deve-se então escorar o 

elemento que recebe o carregamento (“Manual de desconstrucció”, 1995). 

 

Desmontagem de instalações 

 

Finda a desmontagem dos elementos arquitectónicos reutilizáveis, pode-se começar o processo de 

desmantelamento das condutas de drenagem e de abastecimento de água, bem como de outras instalações que estejam à 

vista e que possam ser desmontadas facilmente sem afectar a resistência ou estabilidade do elemento construtivo a que 

estão ligadas. 

 

No caso das instalações encastradas, se o processo de recuperação “in situ” for complexo ou não se puder fazer 

com suficiente segurança, a sua remoção será feita depois de demolido o elemento construtivo de que fazem parte. 

Desta forma, evita-se a perda de secção da laje ou da parede por onde passa a canalização, que poderá ser considerável 

consoante a profundidade a que está instalada. Neste sentido, se durante o processo se antecipa alguma falta de 

segurança, deve-se escorar imediatamente a zona afectada (“Manual de desconstrucció”, 1995). 

 

Desmontagem de coberturas 

 

A primeira tarefa será, normalmente, a demolição dos elementos salientes, como chaminés e condutas de 

ventilação. Se não houver espaço livre suficiente para se desmontar as chaminés e as condutas elemento a elemento, o 

trabalho deverá ser feito a partir de uma plataforma. Se tal não for possível, poderá fazer-se cair os materiais ou partes 

dos elementos sobre o plano da cobertura. 

 

A desconstrução de coberturas de planos inclinados deve ser começada pela cumeeira e seguir um sentido 

descendente, sendo que o processo deve ser ordenado de forma simétrica para que não se provoque a queda de secções 

devida a desequilíbrios no carregamento. A desmontagem deverá ser feita desde as camadas exteriores até às camadas 

interiores, ou seja, desde o revestimento exterior até à estrutura da cobertura. 
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Em coberturas com estruturas à base de asnas, se os barrotes e as madres actuarem como elementos de 

travamento, não se começará a desmontar a asna sem antes a escorar. Para isso, também se deverá fixar um cabo no seu 

centro de gravidade para evitar que oscile e caia subitamente. 

 

Nas situações em que a asna seja reutilizada, deverá ser desmontada inteira de maneira a que não se altere 

muito o seu estado tensional para que não apareçam deformações que inviabilizem a sua reutilização. 

 

Em coberturas planas, a demolição da camada de formação de pendente não implica a demolição da laje ou das 

vigas ou vigotas. Por outro lado, se a camada de formação de pendentes for solidária à laje, então a demolição é feita em 

conjunto (“Manual de desconstrucció”, 1995). 

 

Estas primeiras etapas são aquelas que distinguem, essencialmente, a DS da DT. Estas concentram a maior 

parte da mão-de-obra e do consumo de tempo uma vez que o desmantelamento das instalações, revestimentos e 

decoração envolvem principalmente trabalho braçal. 

 

Na construção corrente, recorre-se muito ao encastramento e às ligações “molhadas” ou “coladas” que 

dificultam e, em muitos casos, impossibilitam a recuperação dos materiais, nomeadamente em condições de serem 

reutilizados. Nestas condições, é também extremamente difícil sistematizar os trabalhos dado que cada construção é 

única em termos de materiais, soluções construtivas e dimensões. 

 

Desta forma, para além das regras de sequência de trabalhos descritas acima, é extremamente difícil criar 

técnicas ou métodos de desmantelamento que diminuam o trabalho manual e agilizem realmente o processo de 

desmantelamento dos edifícios. A solução para este problema é de longo prazo uma vez que recai sobre a adopção de 

elementos construtivos com ligações “secas” que permitam a fácil desmontagem de todas as partes do edifício, de 

preferência com recurso a ferramentas mecânicas que tornem o trabalho mais rápido e limpo. 

 

Demolição de vãos e paredes interiores 

 

Na descrição do desmantelamento de materiais de revestimento, viu-se que elementos que não participavam no 

encaminhamento de carregamento dos edifícios podem acabar por estar fortemente comprimidos. Da mesma forma, 

deve-se sempre verificar se os vãos ou paredes interiores do edifício estão ou não submetidos a carregamentos verticais 

transmitidos pela laje devido a deformações excessivas. Se a laje se deformou e transferiu a sua carga para a parede, 

deverá ser escorada antes de se demolir a parede. 

 

Nos edifícios de estrutura de betão armado, se os vãos não estiverem submetidos a carregamentos verticais, os 

paramentos poderão ser cortados verticalmente, de alto a baixo, de forma a que caiam facilmente por derrube. Os vãos 

que são pré-fabricados e montados em obra devem ser desmontados na ordem inversa à de montagem (“Manual de 

desconstrucció”, 1995). 
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Demolição de fachadas 

 

Nos edifícios em que a parede de fachada faz parte da estrutura, em geral, deverão ser desmantelados 

previamente todos os elementos construtivos acima da parede: lajes, asnas, etc.. Se, por outro lado, a dita parede tem 

somente uma função de preenchimento, o seu desmantelamento deverá ser feito antes da demolição da laje superior ou 

cobertura. 

 

Na generalidade, a desmontagem das madeiras de portas e das janelas deve ser feita à medida que se torna fácil 

a demolição da parede. Contudo, se a fachada for resistente, no caso de se fazer essa desmontagem previamente, é 

recomendável, como mencionado, escorar a abertura deixada e instalar protecções contra a queda de trabalhadores. 

 

As paredes de fachada que não fazem parte da estrutura do edifício devem ser demolidas piso por piso, de 

forma que não existam paredes em mais de um piso de altura sem apoio superior da laje. Para este tipo de parede, deve-

se verificar se esta está submetida a carregamentos não previstos ou, se ao desmontá-la, se fragiliza o elemento 

estrutural de suporte. Nestes casos, deve ser feito, como sempre, um escoramento antes do início da desmontagem. 

 

Em todos os tipos de paredes de fachada, seja qual for o sistema de desmontagem mais adequado, devem ser 

dispostos andaimes no exterior das mesmas (“Manual de desconstrucció”, 1995). 

 

Demolição da estrutura 

 

Os elementos estruturais deverão ser demolidos, em geral, também na ordem inversa à da sua construção 

(Brito, 1999): 

 

1. dos pisos superiores para os inferiores; 

2. retirando as cargas das lajes de forma simétrica; 

3. retirando as cargas que solicitam cada elemento resistente antes de o demolir; 

4. contraventando e/ou anulando as componentes horizontais em arcos e abóbadas; 

5. escorando, caso seja necessário, os elementos em consola; 

6. demolindo as estruturas hiperstáticas na sequência que implique menores flechas, rotações e 

deslocamentos; 

7. mantendo ou introduzindo os escoramentos necessários. 

 

Nesta fase da demolição, são gerados resíduos que se podem considerar predominantemente inertes, sendo 

constituídos por betão, tijolos, alguns materiais cerâmicos e, possivelmente, algum gesso. Este fluxo de resíduos pode 

ser processado através de uma máquina trituradora e um sistema de crivagem, no local da obra ou em instalações de 

reciclagem exteriores. A opção depende de factores como espaço em obra, quantidades de materiais a processar, 

transporte, proximidade de estações de reciclagem, etc. (Ruivo e Veiga, 2004). 
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Uma laje é demolida, em geral, depois de se terem demolido todos os elementos que nela se apoiam, ou seja, 

pilares e paredes, entre outros. Antes da demolição, deve-se, no entanto, escorar vãos em consola e qualquer laje que se 

tenha deformado excessivamente ou que tenha entrado em cedência. 

 

Os carregamentos suportados pelo escoramento deverão ser transmitidos aos elementos estruturais inferiores 

que estiverem em bom estado, sem que seja ultrapassada a máxima carga admissível. Os escoramentos terão de ser 

feitos no sentido ascendente, ou seja, de baixo a cima, em sentido contrário ao processo de demolição. O processo deve 

ser começado pelos vãos em consola sem se deixar nada por escorar. 

 

As lajes de betão armado devem ser demolidas com base nos seguintes critérios: se são armadas numa só 

direcção, deverão ser cortadas em secções paralelas à armadura principal (Figura 3.10) e, se são armadas nas duas 

direcções, a direcção de corte deverá formar quadrados. 

 

Quando as lajes são constituídas por elementos lineares de betão armado ou pré-esforçado, ferro, aço ou 

madeira, em primeiro lugar deve ser observado o estado dos extremos sobre os suportes para se verificar se as 

extremidades das vigas não estão degradadas pela humidade ou pelo calor que pode ser transmitido pela parede de 

fachada ou pela proximidade de zonas húmidas ou chaminés. Neste sentido, é imprescindível verificar o estado de 

degradação da madeira, mas, em todo o caso, a desmontagem das vigas deverá iniciar-se com o seu escoramento ou 

suspensão, devendo, de seguida, cortar-se os extremos a partir do suporte. 

 

 

 

Figura 3. 10 Demolição de uma laje vigada tradicional, armada numa só direcção (fonte: Brito, 1999) 

 

Em escadas, deve-se desmontar primeiro os materiais dos degraus e os enchimentos. Caso a escada seja 

formada por degraus em consola, não se irá desmantelar a parede onde estão encastrados, apenas se cortando os degraus 

nas secções em que é desmontada depois de se ter escorado os vários vãos. 
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Uma vez demolida a laje, as vigas e todos os elementos que descarregam para o pilar, deverá fazer-se a sua 

demolição cortando-o pela base. Se o pilar é de betão, devem-se cortar as armaduras de uma das faces e, por tracção 

controlada, fazê-lo cair. Finalmente, corta-se as armaduras da outra face. 

 

Não é conveniente que o pilar, uma vez derrubado, permaneça assente na laje (“Manual de desconstrucció”, 

1995). O pilar pode, também, ser demolido cortando as armaduras das duas faces desde que seja atirantado em ambos 

os lados para, após o corte, ser deixado tombar lentamente (Figura 3.11). 

 

Por seu turno, as estruturas de betão pré-esforçado apresentam problemas particulares. A sua demolição 

inadvertida pode ser perigosa dado que a estrutura pode entrar em ruptura subitamente e haver projecção de betão. A 

demolição de elementos pré-esforçados deve ser feita pelo corte das extremidades, com o elemento apoiado por cabos e 

a restante estrutura pertinentemente escorada (Figura 3.12) (“Manual de desconstrucció”, 1995). 

 

Os elementos de fundação podem ser partidos, como os restantes elementos estruturais, e removidos por 

escavadoras ou, de outra forma, podem ser arrancados do terreno. Caso as fundações do edifício incluam pisos 

enterrados, a sua demolição implica a escavação do terreno para que os trabalhos possam ser levados adiante, sendo que 

poderá ser necessário o rebaixamento do nível freático. 

 

 

                  1ª fase: contraventamento e demolição total na                                         2ª fase: corte das armaduras e derrube lento  

                                              base do pilar                                                                                                 do pilar 

Figura 3. 11 Demolição de um pilar de betão armado (fonte: Brito, 1999) 

 

 

Figura 3. 12 Demolição de uma laje de vigotas pré-esforçadas (fonte: Brito, 1999) 

 

As fundações de estacas de madeira são, normalmente, difíceis de remover uma vez que tendem a quebrar. No 

entanto, pode-se escolher parti-las a uma certa profundidade da superfície. Pelo contrário, as estacas de betão cravadas 

podem ser removidas do terreno com sucesso através do recurso simultâneo a vibração e puxe (Hendricks e Pietersen, 

1999). 
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Tratamento de solos 

 

Em edifícios onde o terreno de implantação tenha estado em contacto prolongado com produtos perigosos, 

devem ser realizados tratamentos específicos para neutralizá-lo (“Manual de desconstrucció”, 1995). 

 

 

 3.3.5. Trabalhos posteriores 

 

Uma vez terminada a demolição, é necessário verificar o estado dos edifícios vizinhos com uma nova vistoria e 

comparar os seus resultados com o relatório de inspecção feito antes da demolição, de forma a apurar os eventuais 

estragos provocados pela demolição. A sua reparação deverá ser custeada pela empresa que realizou a demolição. 

 

A estrutura de contenção da fachada original só deverá ser retirada quando a nova construção, ligada a essa 

mesma fachada, lhe conferir segurança e estabilidade suficientes (Brito, 1999). 

 

 

3.4. Técnicas e equipamentos da demolição selectiva 

 

A DS pode ser feita com as mesmas técnicas e os mesmos equipamentos que uma DT ainda que, no entanto, 

obedecendo a métodos diferentes. Por outras palavras, enquanto que uma demolição tradicional pode ser feita 

recorrendo a uma só técnica, como por exemplo demolição global por derrube ou afundamento, a DS é geralmente feita 

recorrendo a pelo menos duas técnicas diferentes, a demolição manual na fase de desmantelamento do recheio do 

edifício e uma qualquer outra técnica para destruição da estrutura. 

 

O método de demolição manual consiste na remoção manual sistemática de materiais de uma dada estrutura. 

Este tipo de demolição é muito frequente em projectos de demolição parcial, tais como remodelações interiores, e é 

ideal para a demolição total ou parcial de edifícios antigos anteriores à utilização de betão armado (Figura 3.13).  

 

 

Figura 3. 13 Demolição manual de parede de alvenaria num edifício antigo (fonte: Brito, 1999) 
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No entanto, em obras de DS, o principal objectivo desta técnica, seja em edifícios antigos ou modernos, é a 

remoção e separação imediata dos diferentes materiais no sentido de potenciar a sua reutilização ou a sua reciclagem 

(Dolan et al, 1999). 

 

As principais ferramentas da demolição manual são o martelo e o escopro, além de outros como a marreta, a 

picareta, os martelos de diversos tipos, o pé-de-cabra, a pá, a serra, os baldes e outros recipientes, em suma, a maior 

parte das ferramentas usadas na construção civil. Além destes utensílios ligeiros, a demolição manual serve-se de 

pequenos macacos pneumáticos, hidráulicos ou eléctricos (Brito, 1999). 

 

Contudo e apesar de ser uma parte fundamental da mais valia ambiental da DS, esta técnica envolve trabalho 

braçal muito intensivo e muita mão-de-obra, pelo que constitui uma parte significativa dos custos da demolição, tanto 

pela duração alargada das actividades como pela formação que é necessário dar aos trabalhadores. 

 

Na Tabela 3.2, estão reunidas as técnicas de demolição a que se pode recorrer para realizar a demolição da 

estrutura da construção. De resto, as técnicas apresentadas podem ser usadas isoladamente, mas é provável que sejam 

adoptadas várias técnicas que se complementem, de acordo com as características intrínsecas e periféricas da 

construção. 

 

As várias técnicas de demolição enunciadas na tabela estão devidamente descritas em “Técnicas de demolição 

de edifícios correntes” (Brito, 1999) e, de acordo com o mesmo documento, a sua utilização pode ser distribuída por 

vários métodos de demolição: a demolição elemento a elemento, a demolição com controlo reduzido e a demolição sem 

controlo. 

 

A demolição elemento a elemento é a mais indicada para obras de DS uma vez que, sendo um método de 

demolição controlada, se maximiza a capacidade de recuperação e separação dos materiais e se minimiza o risco de 

danificação e contaminação destes, melhorando, assim, o seu potencial de valorização. 

 

Este método de demolição conjuga a demolição por desmantelamento com a demolição manual e coaduna-se 

com os trabalhos de demolição descritos no sub-capítulo anterior. O desmantelamento de estruturas, nomeadamente de 

estruturas de betão armado, é feito pelo corte dos vários elementos da estrutura – lajes, vigas, pilares, palas, etc. – em 

secções com dimensões que permitam a sua remoção através de uma grua (Figura 3.14). 

 

O uso do carborundo, de processos térmicos, de pequenos martelos e do corte diamantado são as técnicas mais 

adequadas para este método, sendo que, além da obtenção de resíduos limpos, estas técnicas oferecem a vantagem de 

baixos níveis de pó, ruído e vibração (à excepção da utilização de martelos). 

 

No entanto, estas técnicas podem ser relativamente caras e exigir grande especialização da mão-de-obra para 

conseguir rendimentos satisfatórios, pelo que, especialmente em obras de demolição total, são mais comuns técnicas de 

demolição de estruturas por impacto e tracção. Estas técnicas são muito usadas em Portugal, consistindo no uso de 
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equipamento mecânico de grande porte que, apesar de ter um custo de aquisição elevado, pode atingir rendimentos 

significativamente superiores aos da maioria das outras técnicas, agilizando o processo de demolição. 

 

Tabela 3. 2 Sistema classificativo de técnicas de demolição (“Les techniques de démolition des ouvrages en béton”, 1982) 

Grupo principal Subgrupo Variante 

Com recurso a equipamento 

mecânico 

Por embate, empuxe, tracção ou 

escavação 

com ferramentas manuais 

com martelos pneumáticos, hidráulicos ou eléctricos 

por impacto (bola de grande massa ou pilão) 

com retro-escavadoras, giratórias ou pá de arrasto e 

acessórios (tesoura, ripper, nibbler, alicate, 

triturador, pinças, martelo, etc.) 

por tracção de cabos 

derrube ou afundamento 

Por rebentamento interior 

com cavilhas mecânicas 

quebrador de cunhas (darda) 

quebrador de pistões 

com macacos planos 

Por esmagamento exterior   

Processos térmicos 

Lança térmica 
a oxigénio 

a pólvora 

Maçarico 
a pólvora 

a plasma 

Laser   

Uso controlado de meios 

explosivos 

Explosões (no meio ambiente) 

mecanismo tipo telescópio 

mecanismo tipo derrube 

mecanismo tipo implosão 

mecanismo tipo colapso sequencial 

Micro-explosão   

Expansão 

lenta com gás 

súbita com gás 

com cal viva 

química 

Processos abrasivos 

Corte diamantado 

serra com disco 

serra com fio 

carotagem 

Corte com carborundo   

Jacto de água (hidrodemolição)   

Jacto de água e areia   

Processos eléctricos 

Aquecimento das armaduras   

Electrofractura   

Aquecimento induzido de um 

material ferromagnético 
  

Arco voltaico   

Microondas   

Processos químicos 
Ataque químico   

Ataque electro-químico   

 

Estes equipamentos, largamente usados por empresas como a Ambisider e a Recifemetal (que praticam DS), 

consistem em retro-escavadoras, bobcats e giratórias hidráulicas com lanças telescópicas articuladas que, por sua vez, 

são apetrechados com acessórios especializados para a demolição: tesouras, pulverizadores, baldes, martelos 

hidráulicos, garras, pás de arrasto, power grapples, alicates, pinças, rippers e nibblers, entre outros (Brito, 1999). 

 



Optimização de sistemas de demolição – demolição selectiva 

    3.23 

 

Figura 3. 14 Viga desmantelada içada para fora do edifício (fonte: Brito, 1999) 

 

Na Figura 3.15, estão ilustradas algumas destas máquinas com acessórios adequados aos trabalhos em que 

estão a ser empregues. 

 

  

  

Figura 3. 15 Em cima, à esquerda, retro-escavadora equipada com martelo hidráulico a trabalhar no último piso e, à direita, 

power grapples ligadas a giratórias. Em baixo, à esquerda, utilização da robótica para demolir com segurança em locais de 

difícil acesso (fonte: Brito, 1999) e, à direita, martelo pneumático montado numa bobcat utilizado na demolição dos pisos mais 

elevados do Hotel Estoril Sol. 

 

O processo de demolição com giratórias com lança hidráulica telescópica equipadas com tesouras, alicates ou 

pulverizadores permitem fazer uma primeira redução de tamanho do betão e separação das armaduras, facilitando o 

processamento do betão para reciclagem, e é ideal para a demolição de estruturas de médio porte, cuja cota máxima 

esteja ao alcance da lança. Este equipamento oferece, também, rendimentos relativamente grandes, fazendo em poucos 

dias a demolição de estruturas como a dos Cinemas Alfa, em Lisboa (Figura 3.16, imagens superiores). 
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No caso de edifícios mais altos, são elevados bobcats ou retro-escavadoras até aos pisos que fiquem fora do 

alcance da lança da giratória (cerca de 34 m), onde fazem a demolição dos elementos estruturais por impacto ou por 

empuxe, como aconteceu na demolição do Hotel Estoril Sol (Figura 3.15). 

 

  

 

 

 

Figura 3. 16 Em cima, à esquerda, demolição do edifício dos Cinemas Alfa, em Lisboa e, à direita, pormenor da acção do 

pulverizador. Em baixo, sequência de diferentes fases de demolição do Estádio José de Alvalade (fonte: Ambisider) 

 

As técnicas de demolição por impacto e tracção são técnicas consideradas de controlo reduzido, tal como o são 

também a demolição por empuxe, a demolição por tracção de cabos e a demolição por explosão, sendo que estas 

últimas têm maiores níveis de produção de ruído, pó e vibrações e oferecem menor controlo em relação à forma de 

colapso da estrutura. No entanto, o facto de serem técnicas de controlo reduzido não significa que sejam 

necessariamente perigosas, envolvendo, sim, um maior risco do que a demolição elemento a elemento, na perspectiva 

macro-estrutural. 

 

É preciso não esquecer que, especialmente quando se recorre a estas técnicas, antes de se começar a demolição, 

é necessário fazer a remoção de elementos da estrutura que estejam contaminados e que se transformem em resíduos 
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perigosos, de forma a que a possibilidade de valorização dos restantes detritos da estrutura não seja posta em causa 

devido à mistura de materiais. 

 

Nas situações em que se faça a combinação de demolição elemento a elemento com outro tipo de demolição, 

deve ser garantido que a divisão entre um tipo de demolição e outro é perfeitamente clara dentro do edifício, que a 

demolição elemento a elemento é realizada em primeiro lugar e que esta deve deixar os elementos resistentes das 

restantes zonas a demolir em equilíbrio estável. 

 

Por fim, resta o método de demolição sem controlo que pode ser feita por impacto ou por colapso deliberado. 

A demolição por impacto é realizada, essencialmente, por bola de grande massa, ou aríete, que, devido aos perigos 

envolvidos na sua utilização, não tem qualquer tradição em Portugal e já pouco uso no estrangeiro. Esta técnica 

apresenta todas as desvantagens das demolições de controlo reduzido, agravadas pela necessidade de maior esforço de 

pós-tratamento dos escombros e pelo facto de não ser especialmente rápida, nomeadamente em estruturas de betão 

armado. 

 

A demolição por colapso deliberado engloba técnicas de derrube e afundamento. A primeira consiste na 

remoção de certos elementos estruturais importantes, normalmente recorrendo a cabos, provocando o desmoronamento 

da construção, no todo ou em parte. Esta técnica tem a desvantagem de, se o colapso não se concretizar, se colocarem 

problemas gravíssimos, pelo que é necessário um cálculo estrutural realizado por um engenheiro experiente para evitar 

que a segurança dos trabalhadores seja comprometida por colapsos extemporâneos. 

 

Tendo em conta que cada demolição é única, a escolha das técnicas de demolição a adoptar é também única 

uma vez que se norteia por uma série de parâmetros que são função da estrutura a demolir. Estes parâmetros são, 

essencialmente, o tipo de estrutura e restantes materiais não estruturais, se a sua localização é em meio urbano ou rural, 

a distância e o tipo de ocupação dos edifícios vizinhos, a altura do edifício a demolir, o tipo de terreno, o prazo de 

execução, os regulamentos municipais, a localização de redes e infraestruturas, constrangimentos de custos e segurança, 

a disponibilidade de equipamento e a experiência (Brito, 1999). 

 

Além destes parâmetros que são comuns a qualquer método de demolição, a escolha das técnicas a adoptar 

numa DS deve obedecer a critérios de maximização do potencial de reutilização e reciclagem dos materiais, que 

dependem, por sua vez, de dois factores: a quantidade de sistemas e materiais valorizáveis e o potencial de cada técnica 

para facilitar a separação dos materiais (Dolan et al, 1999). 

 

Apesar de ser comum que esta escolha seja feita apenas com base na experiência do empreiteiro de demolição 

ou de outro qualquer responsável por essa selecção, apresentam-se de seguida duas ferramentas desenvolvidas para 

fazer a comparação sistemática de um leque alargado de técnicas, que podem ser de grande auxílio no que toca à 

optimização da relação entre custos, eficiência e desempenho ambiental. 

 

A primeira, desenvolvida no âmbito de uma tese de Mestrado em Engenharia de Estruturas (Gonçalves, 1998), 

consiste num critério pseudo-quantitativo para classificar técnicas de demolição. 



Capítulo 3 – Tecnologia e metodologia da demolição selectiva 

3.26 

A classificação de cada técnica é feita pela atribuição de pesos relativos a cada característica da técnica. A 

soma dos pesos é unitária e a importância destes foi arbitrada consoante a sensibilidade do autor, podendo variar 

mediante as condições específicas do local de demolição. As características consideradas (e respectivos pesos) são: 

ruído (0.07), vibrações (0.09), calor (0.07), fogo (0.10), água (0.04), poeiras (0.06), fumo (0.07), projecções (0.10), 

medidas de protecção (0.07), riscos para o trabalhador (0.12), velocidade de execução (0.10) e custos (0.11). 

 

A avaliação global da técnica é feita pela atribuição de pontuação a cada característica, sendo: 5 (muito 

desfavorável), 4 (desfavorável), 3 (pouco desfavorável), 2 (pouco favorável), 1 (favorável) e 0 (muito favorável). A 

adequação da técnica para um dado local é dada pelo somatório dos produtos dos pesos pelas pontuações de cada 

característica. Esta soma resulta num valor quantitativo decimal que é tanto menor quanto melhor for o desempenho da 

técnica. No Anexo 3.3, apresentam-se os quadros com o resultado deste estudo. 

 

Em jeito de nota, pode adiantar-se que se verifica, pela análise dos referidos quadros, que os métodos de pior 

desempenho são a lança térmica e o fuel-óleo, uma sua variante, e as técnicas com melhor avaliação são a expansão a 

plasma e o corte a laser. As técnicas de demolição com recurso a pulverizadores e tesouras de maxilas são, logo depois 

do plasma e do laser, as técnicas com melhor desempenho, pelo que, tendo em conta a escassez de mão-de-obra 

especializada, os custos elevados e as questões de segurança relacionadas com a utilização dessas técnicas, parece 

natural a eleição de pulverizadores e tesouras como técnica dominante pelas empresas de demolição portuguesas. 

 

A segunda ferramenta mencionada diz respeito a um estudo comparado de um conjunto também relativamente 

alargado de técnicas de demolição, elaborado no âmbito de um simpósio internacional da RILEM (Kasai, 1988). Neste 

estudo, foram abordados parâmetros que, não sendo necessariamente independentes entre si, consistiram essencialmente 

em: o tipo de estrutura (betão, aço, mista ou alvenaria), os tipos de elementos estruturais susceptíveis de ser demolidos, 

a localização da estrutura (zona muito ou pouco urbanizada), a escala de demolição (parcial ou total), o uso da 

construção, a aplicabilidade em centros urbanos, o desempenho em termos de velocidade, custo e repetibilidade, grau de 

segurança no trabalho nas perspectivas ambiental e da mão-de-obra e transeuntes, os níveis de ruído, de vibração e de 

pó permitidos, a duração dos trabalhos de demolição, as operações prévias e posteriores, nomeadamente no que toca a 

processamento dos materiais para reciclagem, o tamanho da construção (pequena ou grande) e o orçamento disponível. 

 

Os resultados deste estudo são apresentados na forma de duas tabelas distintas no Anexo 3.4. A primeira tabela 

indica o princípio de funcionamento e as operações possíveis de cada técnica considerada. Além disto, indica ainda o 

campo de aplicação dessas técnicas. A segunda faz a classificação das características das técnicas quanto à produção de 

ruído, vibração, fumo ou pó e projecção de material, da segurança, em termos de protecção ambiental e de risco para o 

operário, e do seu desempenho a nível de rapidez de execução e de custo. 

 

A ferramenta constituída por esses quadros revela-se, de certa forma, complementar ao critério pseudo-

quantitativo apresentado anteriormente no que toca ao processo de selecção das técnicas mais adequadas a um dado 

projecto de demolição. Desta maneira, pode cruzar-se o desempenho das técnicas com a sua adequação e aplicabilidade 

às várias etapas de demolição, equilibrando questões económicas, ambientais e de segurança e eficiência. 
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3.5. Demolição selectiva como método para aumentar o potencial de reutilização e reciclagem dos RD 

 

A maneira como são tratados os RD durante e depois da demolição tem um impacte significativo no seu 

potencial de reutilização e reciclagem (Dolan et al, 1999) e a qualidade dos respectivos materiais reciclados depende 

dos métodos utilizados na demolição (Costa, 2006). 

 

Como referido, o objectivo da DS é maximizar o potencial de reutilização e reciclagem dos RD e, por isso, é 

incluído no projecto de demolição um plano para a gestão desses resíduos “in situ”, bem como para a recolha e 

transporte dos mesmos. A elaboração desse plano passa, antes de mais, pela caracterização dos materiais presentes no 

edifício, sendo que esta é fortemente condicionada pelos pressupostos de classificação adoptados. 

 

 

 3.5.1. Classificação e composição dos RD 

 

Um resíduo é, de acordo com o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, que aprova o Regime Geral de 

Gestão de Resíduos, “qualquer substância ou objecto de que o detentor se desfaz ou tem a intenção ou obrigação de se 

desfazer, nomeadamente os identificados na Lista Europeia de Resíduos” (LER). 

 

Os RCD designam, segundo o mesmo documento, o conjunto de resíduos que é “proveniente de obras de 

construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação e demolição e da derrocada de edificações”. 

 

O número 5.32 do ponto 5.5 da revisão do Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU II), 

aprovado pela Portaria nº 187/2007, de 12 de Fevereiro, constitui estes resíduos como um fluxo específico dos resíduos 

sólidos urbanos (RSU), a par de outros oito que incluem, por exemplo, pilhas e acumuladores ou veículos em fim de 

vida. 

 

Por outro lado, os RCD eram classificados no Plano Estratégico Sectorial de Gestão de Resíduos Industriais 

(PESGRI 99) como sendo resíduos industriais (RI). A classificação dos resíduos era feita, neste documento, de acordo 

com a actividade industrial que os produz, sendo que as actividades industriais consideradas estavam agrupadas de 

acordo com a Classificação das Actividades Económicas (CAE – Rev. 2), estabelecida pelo Decreto-Lei n.º 182/93, de 

14 de Maio. 

 

A Indústria da Construção corresponde à secção F da CAE – Rev. 2 e engloba os resíduos designados pela 

LER como 08 (resíduos do fabrico, formulação, distribuição e utilização de revestimentos, vedantes e tintas de 

impressão), 13 (óleos usados), 14 (resíduos de substâncias orgânicas usadas como solventes), 15 (resíduos de 

embalagens, absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes), 16 (resíduos não especificados – equipamentos fora de 

uso) e 17 (RCD). 

 

Na revisão deste plano, designado PESGRI 2001 e aprovado pelo Decreto-Lei n.º 89/2002, de 9 de Abril, a 

secção F deixa de ser abrangida (sendo-o apenas as secções C – indústria extractiva, D – indústria transformadora e H – 
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indústria da restauração (catering) e E – produção e distribuição de gás e água). Os resíduos de construção e demolição 

(classe 17 da LER) passam a estar incluídos na secção D, E e H. 

 

Desta forma, existe uma sobreposição entre o PERSU II e o PESGRI 2001, deixando pouco clara a posição dos 

RCD no panorama dos resíduos. No entanto, a consideração, no PESGRI 99, de mais tipos de resíduos para além dos 

RCD na Indústria da Construção ajusta-se melhor à produção efectiva de resíduos em obras de construção, mas 

principalmente nas de demolição como se pode concluir pelo Anexo 3.5. Deste anexo consta uma tabela que apresenta a 

relação de resíduos produzidos por seis obras de demolição de edifícios de tipologia e função diferentes, realizadas pela 

Ambisider entre 2004 e 2005, deixando clara a extensão e variabilidade de classes de resíduos que podem resultar de 

uma demolição. 

 

Neste sentido, é importante fazer a distinção entre resíduos de construção (RC) e resíduos de demolição (RD), 

uma vez que têm constituições quantitativas e qualitativas tipicamente distintas. A Tabela 3.3 mostra os principais tipos 

de resíduos gerados na União Europeia de acordo com o tipo de obra considerado. 

 

Tabela 3. 3 Principais origens e tipos de resíduos na União Europeia (“Demolition Waste”, 1980) 

Tipo de obra Tipos de resíduos Principais origens 
Materiais que são normalmente 

recuperados 

Demolição 

Alvenarias, betão armado e betão 

pré-esforçado, metais ferrosos e não 

ferrosos, madeira, cerâmicos, 

plásticos, vidro, produtos de gesso e 

estuque, ferragens e guarnições e 

materiais de isolamento. 

Edifícios residenciais e não 

residenciais, estruturas de 

engenharia civil (pontes, viadutos, 

chaminés, entre outros). 

Metais para reciclagem, entulho 

para enchimentos, algumas 

ferragens e guarnições para revenda, 

alguma madeira para reutilização e 

pequenas quantidades de tijolos. 

Construção 

Na maioria, solos e rocha, 

desperdícios de tijolos e outros 

cerâmicos, restos de betão, aço, 

madeira, tintas e embalagens. 

Trabalhos de movimentação de 

terras, desperdícios e restos de 

materiais de trabalhos de 

construção. 

Solos e rochas para enchimentos. 

Reparação e 

manutenção 

Semelhantes aos resíduos de 

demolição: betão, alvenaria, solos e 

produtos betuminosos. 

Reabilitação e transformação de 

edifícios. Manutenção de sistemas 

de transporte. 

Semelhantes aos resíduos de 

demolição. Entulho para 

enchimentos. 

 

Os resíduos de construção compreendem, geralmente, solos de escavação e movimentos de terra, desperdícios, 

excessos e materiais partidos ou danificados gerados em obras de construção e ainda materiais gerados pela reparação e 

manutenção de edifícios, estradas e infraestruturas, materiais gerados em reabilitações de fracções de habitação e 

transformações de edifícios não residenciais. 

 

Os resíduos de demolição compreendem, por exclusão de partes, todos aqueles que resultam da demolição de 

edifícios e outras estruturas, sendo que são gerados em volumes substancialmente maiores e gozam de maior 

variabilidade quanto à sua composição (“Demolition waste”, 1980). Os resíduos de demolição tendem a contribuir com 

mais resíduos contaminados por substâncias indesejadas ou perigosas, tal como chumbo, tintas, vernizes e adesivos, e 

tendem também a consistir em aglomerados de materiais com ligações tais que se torna mais difícil separá-los em 

materiais passíveis de reciclagem (Dolan et al, 1999). 

 

A composição destes resíduos é resultado do tipo de estrutura a ser demolida, da época em que foi construída – 

o que dita as técnicas e os materiais utilizados – e do método que se usa para a sua demolição (Brito, 2006). A 

composição dos RD gerados numa mesma demolição pode ainda variar significativamente consoante o empreiteiro que 
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a realiza devido, nomeadamente, ao seu nível de perícia e à qualidade de formação da sua mão-de-obra (Dolan et al, 

1999). 

 

Na verdade, o facto de cada demolição ser única e particular significa que a composição dos resíduos é 

variável de demolição para demolição. Além disso, os volumes originados em cada obra foram ainda pouco estudados 

e, sem uma amostra estatística suficientemente ampla e representativa, é difícil dispor de dados que permitam 

estabelecer, satisfatoriamente, a caracterização dos RD (“Manual de desconstrucció”, 1995). 

 

No entanto, tendo em conta os tipos de construção que se fazem demolir, pode tentar-se uma previsão de, pelo 

menos, a parte mais representativa da constituição dos RD produzidos em cada local ou país. 

 

Em Portugal, de acordo com os dados da Tabela 3.4, os edifícios de habitação foram, com larga margem, o 

tipo de construção que mais se demoliu em 2000 e 2001. Tendo ainda em conta que o edificado habitacional representa 

cerca de 50% do património construído e a duração da sua vida útil (Tabela 3.7), poderá assumir-se que a maior parte 

dos RD produzidos no país terá a composição dos resíduos gerados tipicamente na demolição de um edifício de 

habitação. 

 

Tabela 3. 4 Demolições de edifícios concluídos, por NUTS II, segundo as características, em 2000 e 2001 (fonte: INE) 

                        Obras 

                       concluídas 

 

    Regiões 

Total 
Demolição de 

edifícios 

Destino anterior 

dos edifícios 

Habitação Outros destinos 

 N.º 

2001  

Portugal 193 173 159 34 

Continente 193 173 159 34 

Norte 3 3 3 - 

Centro 25 23 21 4 

Lisboa e Vale do Tejo 106 92 83 23 

Alentejo 2 2 1 1 

Algarve 57 53 51 6 

Reg. Aut. Açores - - - - 

Reg. Aut. Madeira - - - - 

2000  

Portugal 308 285 233 75 

Continente 308 285 233 75 

Reg. Aut. Açores - - - - 

Reg. Aut. Madeira - - - - 

 

Por sua vez, as características dos edifícios em Portugal foram, naturalmente, variando ao longo dos tempos e 

com ela os materiais usados na construção. 

 

A Tabela 3.5 revela a evolução dos sistemas de construção desde antes de 1755 até aos dias de hoje, bem como 

os materiais incorporados dominantemente nas construções em cada um dos sistemas. 

 

Os RD gerados hoje em dia são baseados nos materiais de construção utilizados há cerca de 50-100 anos atrás 

(Hendricks e Pietersen, 1999) e, segundo um estudo feito para a UE nos anos 80, a demolição incidiu, nessa altura, 

essencialmente sobre edifícios de habitação, a maioria dos quais construídos na segunda metade do século XIX. 
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Tabela 3. 5 Caracterização da construção de edifícios em Portugal (fonte: Lobbe) 

Ano Época Sistema Construtivo Subprodutos 

Anterior a 1755 Anterior ao terramoto Alvenaria de pedra 
Alvenaria de pedra, madeira, 

porcelanas, metais e areias. 

1755 até ao III quartel 

do séc. XIX 
Pombalina Alvenaria portante 

Alvenaria de pedra, argamassa de cal, 

areia, porcelanas, madeira, vidro, 

metais, têxteis e azulejos. 

III quartel do séc. XIX 

até 1930 
“Gaioleiro” Alvenaria 

Alvenaria de pedra, areias, porcelanas, 

madeira e metais. 

1930 até hoje Actual Betão armado 

Alvenaria de pedra, alvenaria de tijolo, 

madeira, betão, vidro, metais, têxteis, 

azulejos e papel e cartão. 

 

Os materiais desse tipo de construção revelaram-se semelhantes em todos os Estados-Membros – paredes 

resistentes de alvenaria de tijolo ou pedra com estrutura de pavimentos de madeira e revestimento interior de gesso e 

telhas de ardósia (“Demolition waste”, 1980). 

 

A composição da construção praticada do terceiro quartel do século XIX até hoje é consistente com a 

constituição estimada dos RD na UE, apresentada na Tabela 3.6. 

 

Tabela 3. 6 Estimativa da constituição dos resíduos de demolição de edifícios na União Europeia (Moavenzadeh, F.) 

Fileiras Composição (%) 

Alvenaria 57 

Betão 37 

Madeira 2 

Aço 0,3 

Diversos 3,7 

 

Apesar de ainda poder ter menor significado do que a demolição de edificado antigo, o número de demolições 

de edifícios habitacionais mais modernos cresce todos os anos na UE, ocorrendo normalmente para dar lugar a novo 

desenvolvimento urbanístico ou erros de construção, como a presença de cimento com grandes quantidade de alumina 

em edifícios de apartamentos com vários andares (“Demolition waste”, 1980). 

 

Contudo, perspectiva-se que, num futuro próximo, estas motivações para a demolição de construções modernas 

dêem lugar à necessidade da renovação do parque edificado, uma vez que, de acordo com a Tabela 3.7, os primeiros 

edifícios habitacionais construídos com betão armado começam a chegar ao fim da sua vida útil prevista. 

 

Tabela 3. 7 Ciclo de vida previsto para cada tipo de estrutura ("Demolition waste", 1980) 

Categoria Tipo de edifícios Ciclo de vida previsto para as estruturas (anos) Proporção relativa 

Vida curta Industriais 40 20% 

Vida média 
Habitação, comércio, 

agricultura 
70 50% 

Vida longa 
Escolas, hospitais, 

engenharia civil 
100 30% 

 

 Assim sendo, tendo em atenção a proporção dos alojamentos clássicos em 2001, por época de construção 

(Figura 3.17), em que 86% da construção é posterior a 1945, poderá prever-se que os subprodutos do betão armado 
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como sistema operativo vão constituir a base da composição dos resíduos obtidos na demolição de edifícios de 

habitação e, remetendo às Tabelas 3.4 e 3.7, na demolição de construções no cômputo geral. 

 

14%

23%

63%

Antes de 1945

1946-1970

1971-2001

 
Figura 3. 17 Estrutura dos alojamentos clássicos existentes, por época de contrução em Portugal, em 2001 (fonte: INE) 

 

Neste sentido, a proporção e composição qualitativa que se espera dos RD nas próximas décadas é baseada 

naquela apresentada na Figura 3.18 que ilustra a composição qualitativa e quantitativa dos materiais consumidos na 

indústria da Construção da Europa Ocidental em 1995. 

 

Quantidades totais de materiais usados na construção: 727 890 000 toneladas
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Figura 3. 18 Composição qualitativa e quantitativa dos materiais utilizados na Construção na Europa Ocidental, em 1995 

(fonte: Projecto APPRICOD) 

 

Para além da demolição dos edifícios da habitação, é de referir a demolição dos edifícios não residenciais que 

podem ser divididos em três grupos: os comerciais (centros comerciais e de escritórios e serviços), os industriais 



Capítulo 3 – Tecnologia e metodologia da demolição selectiva 

3.32 

(fábricas e oficinas) e um terceiro grupo de edifícios que não se encaixam nas duas primeiras categorias, como são as 

igrejas, escolas, hospitais, hotéis e outros que tais. 

 

Por norma, a demolição destes tipos de edifícios é pontual, pelo que não existe muita informação disponível, 

tornando-se mais difícil fazer uma caracterização quantitativa e qualitativa dos RD destas construções (“Demolition 

waste”, 1980). 

 

No Anexo 3.6, faz-se a descrição das fileiras de resíduos mais comuns na composição dos RD dos vários tipos 

de construção e de alguns exemplos de formas de reutilização e de reciclagem desses materiais. 

 

 

 3.5.2. Separação dos RD “in situ” e logística de contentores 

 

A gestão de resíduos “in situ”, durante os trabalhos de demolição, exige tanto um planeamento cuidadoso de 

separação e de armazenamento em obra como um planeamento económico rigoroso, de forma a optimizar o tempo 

consumido e os custos envolvidos nas tarefas de tratamento e recolha dos resíduos. 

 

Assim sendo, uma vez identificados os resíduos que serão gerados na demolição, é necessário determinar o 

grau de separação dos resíduos, ou seja, o número e o tipo de diferentes fracções separadas de resíduos, mais apropriado 

para a situação em estudo. 

 

O grau de separação de resíduos depende em primeiro lugar das possibilidades de encaminhamento dos 

resíduos, pelo que o plano de recolha de resíduos e o correspondente plano económico implicam uma análise de 

mercado para identificar os operadores e/ou retomadores de resíduos que existem, quais os resíduos que aceitam e em 

que condições, bem como o tipo de serviço que prestam e os preços que praticam. Neste sentido, podem surgir 

diferenças quanto ao grau de exigência no que toca à limpeza da separação dos materiais e ao grau de contaminação 

tolerável pelo retomador dos materiais. 

 

No entanto, qualquer que seja o cenário encontrado, por princípio deve-se sempre tentar favorecer a 

reutilização e reciclagem dos materiais em detrimento da sua eliminação. 

 

Por outro lado, o grau de separação é indissociável da distribuição possível de resíduos em diferentes fracções 

ou fileiras e da quantidade gerada respectiva. Em demolições, ao contrário do que acontece frequentemente em obras de 

construção, as quantidades geradas de cada fracção são normalmente suficientes para que se considere a sua 

diferenciação. Assim sendo, a distribuição de resíduos em diferentes fileiras deve ser feita de acordo com as descrições 

e códigos de resíduos da LER e, dentro de cada um desses grupos, de acordo com o método de recolha e valorização ou 

eliminação a que vão ser sujeitos. 

 

Desta forma, os materiais respeitantes a cada código LER deverão ainda ser separados de acordo com o seu 

destino e retomador, ou seja, deverão ser separados por materiais para reutilização, materiais para reciclagem e 
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materiais para eliminação, sendo que a separação destes últimos deve ainda ser feita consoante o destino é a deposição 

em aterro ou a incineração (Projecto “WAMBUCO” - Vol.III, 2002). 

 

Os materiais para reutilização compreendem geralmente elementos arquitectónicos de valor patrimonial, peças 

de pedra, madeira estrutural e de revestimento de pavimentos, telhas, portas, caixilharias de boa qualidade, mobiliário e 

equipamento de cozinha e casa de banho e, em alguns países, tijolos maciços (“Demolition waste”, 1980). 

 

Os metais ferrosos e não ferrosos são invariavelmente candidatos à reciclagem, mas também existe a 

possibilidade de se dar o mesmo destino a plásticos, vidro, madeira que não esteja em condições de ser reutilizada, 

betão e produtos cerâmicos. O betão ou misturas de betão com cerâmica, vidro ou madeira podem, inclusivamente, ser 

britados “in situ” caso haja espaço suficiente para instalar uma unidade móvel de reciclagem destes materiais. Este 

primeiro processamento no estaleiro da demolição tem em vista, não só a remoção de vestígios de materiais ferrosos e a 

reciclagem dos materiais inertes, como também a redução do volume de resíduos a transportar (Costa, 2006). 

 

A eliminação de resíduos reserva-se a materiais que não possam ser reutilizados ou reciclados ou a materiais 

que estejam danificados ou contaminados de tal forma que não possam ser valorizados. 

 

No que toca a fluxos de resíduos compostos por vários tipos de materiais, como por exemplo janelas ou tubos 

de aquecimento com isolamento, o seu desmantelamento em obra só deverá ser de interesse se o tempo de separação for 

curto, se os custos de recolha e tratamento se vejam reduzidos e se o potencial de reutilização ou reciclagem se veja 

aumentado. 

 

Além disto, é fundamental ter em atenção o tratamento dado aos materiais perigosos, uma vez que as normas 

para a gestão de resíduos comerciais e industriais exigem que os resíduos perigosos sejam tratados e recolhidos 

separadamente da fracção não perigosa de outros resíduos industriais e de construção (Projecto “WAMBUCO” - 

Vol.III, 2002). 

 

É preciso não esquecer que resíduos que estejam contaminados ou sujeitos a contacto prolongado com resíduos 

perigosos devem ser também tratados como tal, assim como qualquer outro material que exiba características tóxicas, 

infecciosas, reactivas, inflamáveis, explosivas ou radioactivas (Dolan et al, 1999). 

 

Desta feita, mesmo sendo os RD considerados inertes na sua maioria, podem conter substâncias perigosas e 

torna-se, por isso, especialmente importante realizar uma triagem eficiente nas obras de demolição de forma a 

minimizar os elementos que possam conter substâncias capazes de contaminar o Ambiente (Costa, 2006). 

 

É corrente, quando a empresa de demolição não é especializada no manuseamento de resíduos perigosos, ser 

contratada um outra empresa, em regime de sub-empreitada, para fazer a remoção e encaminhamento deste tipo de 

resíduos. Este foi o caso da demolição do Hotel Estoril Sol, em que o amianto não foi removido pela Recifemetal, 

empresa responsável pela sua DS, mas por outra empresa chamada para o efeito. 
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Finalmente, toda a informação sobre a triagem e tratamento de resíduos deve ser compilada numa lista que 

deve conter a descrição e código de acordo com a LER para cada fracção separada, assim como outros nomes pelos 

quais esses resíduos são frequentemente conhecidos, os respectivos critérios de separação e os contactos e/ou moradas 

das empresas responsáveis pela recolha e/ou tratamento de resíduos. 

 

Um outro parâmetro que influencia largamente o grau de separação dos resíduos é a área disponível no 

estaleiro da demolição. Nas situações em que o espaço disponível para o armazenamento dos resíduos for muito 

pequeno, o grau de separação dos resíduos pode tornar-se limitado. É possível tentar resolver o problema de espaço 

fazendo a descentralização da localização dos contentores, de preferência para mais perto das frentes de trabalho, ou, 

caso essa não seja uma solução apropriada, reduzindo as dimensões dos contentores. 

 

Contudo, esta última solução é difícil em demolições devido às grandes dimensões e quantidades dos resíduos 

gerados e porque implica um aumento importante na frequência de recolha dos resíduos e, consequentemente, dos 

custos específicos de transporte. Desta forma, apesar de os custos de encaminhamento de resíduos misturados serem em 

regra muito superiores aos de encaminhamento de resíduos triados, deve ser feito o balanço entre os custos associados à 

mistura dos resíduos e os custos de uma recolha mais frequente. 

 

Para além das questões económicas, é importante ter presentes os aspectos ambientais associados às emissões 

de gases poluentes e gastos energéticos do transporte intensivo de resíduos. Assim sendo, deve-se procurar uma gestão 

de RD eficiente ao tentar um equilíbrio entre as vantagens de uma separação mais eficaz no sentido do aproveitamento 

de resíduos para reutilização e reciclagem e o prejuízo ambiental provocado pelo acréscimo do número de viagens 

necessárias para o transporte dos RD (Projecto “WAMBUCO” - Vol.III, 2002). Este raciocínio é válido para qualquer 

obra de demolição, mesmo que não exista qualquer limitação de espaço para depósito de resíduos. 

 

Uma vez estimados o grau de separação de resíduos pretendido e a área de estaleiro disponível, é feita a 

escolha dos modelos e das dimensões dos contentores consoante a natureza do resíduo que devem acomodar. No caso 

de obras de demolição, são normalmente mais adequados contentores de grandes dimensões, desde que o estaleiro o 

permita, dadas as características de quantidade e volume dos resíduos (Dolan et al, 1999). 

 

Os custos de aluguer e transporte têm um peso importante na escolha dos contentores, pelo que se deve 

comparar os preços para os diferentes tipos e tamanhos de contentores nos orçamentos pedidos aos operadores de 

resíduos. A selecção do tipo de contentor deve também contemplar a necessidade de protecção contra o uso por parte de 

terceiros ou contra acções climatéricas. 

 

Resíduos inertes como o betão ou o vidro não carecem de cuidados especiais, sendo que os agregados 

reciclados “in situ” não estão habitualmente acondicionados e são depositados em montes de material nos espaços livres 

da obra (Figura 3.19). 
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Figura 3. 19 Depósito transitório de resíduos inertes britados num dos espaços livres do estaleiro da demolição do Hotel 

Estoril Sol 

 

Por outro lado, resíduos como papel e cartão ou gesso e estuque deterioram-se facilmente, por exemplo, à 

chuva e torna-se conveniente recorrer a contentores fechados ou com coberturas próprias (Figura 3.20). 

 

 

Figura 3. 20 Contentor para resíduos adoptado para os serviços da Lipor – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de 

Resíduos do Grande Porto. Este contentor pode ser utilizado aberto ou coberto com um, dois ou três compartimentos de 

acordo com a necessidade específica de separação de resíduos (fonte: Lipor) 

 

Em certas fracções, nomeadamente na dos resíduos perigosos, o tipo de contentor utilizado, assim como a sua 

recolha, devem obedecer a exigências especiais que podem ser fornecidas ou pelas autoridades ambientais competentes 

ou por empresas licenciadas para a sua operação. 

 

Em qualquer dos casos, os contentores deverão estar devidamente assinalados com placas que identifiquem o 

resíduo pelo nome mais conhecido, pelo código LER e, idealmente, com fotografias dos materiais admitidos e proibidos 

no contentor claramente diferenciados (Figura 3.21). Este procedimento é essencial para prevenir a mistura acidental de 

resíduos nos contentores, principalmente para trabalhadores que não saibam ler ou ler português. 

 

O número necessário de contentores depende não só do tipo e quantidade do resíduo, mas também do espaço 

de tempo em que é produzido. O contentor ou contentores destinados a um determinado tipo de resíduo só deve ser 

assegurado no estaleiro durante o período de produção do mesmo, nomeadamente para minimizar os encargos com o 

aluguer destes equipamentos, para optimizar o espaço livre disponível e para evitar a contaminação ou danificação dos 

resíduos por exposição prolongada às ameaças. 
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Figura 3. 21 Placa de sinalização utilizada pela Lipor para identificar os resíduos admitidos nos contentores 

 

O controlo eficiente da separação de resíduos e da logística de contentores pode ser feito através da elaboração 

de uma mapa cronológico da produção dos resíduos a partir do mapa de trabalhos, das durações das actividades e da 

velocidade estimada da produção de resíduos. Esta ferramenta permite determinar tanto o número, tipo e dimensão dos 

contentores necessários, como a necessidade de substituição dos contentores uma vez esgotada a sua capacidade. 

Contudo, este controlo deve ser feito activamente durante todo o desenvolvimento da produção de resíduos por um 

responsável definido antes do começo dos trabalhos. Desta maneira garante-se que sejam feitos os devidos ajustes e 

correcções ao mapa cronológico e que seja supervisionado o grau de separação pretendido (Projecto “WAMBUCO” - 

Vol.III, 2002). 

 

O resultado do trabalho de gestão de resíduos em obra é fortemente influenciado pela localização dos 

contentores no que toca ao tempo despendido no transporte interno dos resíduos, à interferência na circulação e 

execução de trabalhos e à facilidade de acesso dos trabalhadores e de camiões de recolha. 

 

É preferível que os contentores sejam dispostos o mais perto possível dos locais de geração dos resíduos que 

acomodam, uma vez que isto diminui o consumo de tempo de transporte dos resíduos até ao seu contentor e, com isso, 

os custos da demolição. A distância dos contentores às frentes de trabalho tende também a diminuir o desempenho dos 

trabalhadores na selecção de resíduos, propiciando a mistura e contaminação dos resíduos durante o seu transporte e nos 

próprios recipientes. 

 

Os contentores devem igualmente ser distribuídos pelo espaço livre do estaleiro de maneira a que estejam 

sempre ao fácil alcance da grua e dos meios de recolha e transporte, sem que por isso estejam situados em locais 

expostos e a obstruir as entradas e vias de circulação dos estaleiros (Dolan et al. 1999). 

 

Na determinação do melhor esquema de disposição dos contentores em obra, pode ser muito útil a elaboração 

de esquemas e de desenhos de implantação, que podem, inclusivamente, ser dinâmicos relativamente às várias fases da 

demolição. 

 

Os problemas mais importantes no processo de separação são os prazos para a realização da demolição e a 

contaminação dos resíduos. 
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Os limites temporais estipulados em contrato para a realização da demolição são, por norma, apertados 

prejudicando o grau de selecção ideal dos resíduos, principalmente daqueles de baixo valor de mercado, dado que um 

empreiteiro típico dificilmente quererá exceder os prazos e pagar as multas consequentes. 

 

Por outro lado, a contaminação de resíduos por resíduos perigosos ou por mistura com outros resíduos pode 

inviabilizar o seu potencial de reutilização e reciclagem e encarece significativamente o seu encaminhamento 

(“Demolition waste”, 1980). 

 

 

3.5.3. Destinos de encaminhamento dos produtos resultantes da demolição 

 

Entre as muitas variáveis que podem influenciar a escolha do destino final de cada resíduo, três podem ser 

distinguidas como as principais: a distância desde a origem ao destino final, as características técnicas dos retomadores 

disponíveis e as características do material quando sai da obra (Levy et al, 2002). 

 

Tendo em conta estas variáveis, deve assumir-se como princípio a aplicação do conceito da “Escada de Delft” 

(Hendricks e Pietersen, 1999), em que o aterro é a última opção a tomar e a reutilização, não sendo viável a eliminação 

da produção de resíduos na demolição, é sempre a primeira. Esta é seguida da reciclagem e a incineração, de 

preferência com recuperação de energia, é uma alternativa na impossibilidade de se fazer a reciclagem dos materiais. 

 

Desta forma, é possível definir uma série de usos ou destinos a dar aos RD, de acordo com esta ordem de 

prioridades. 

 

Em termos da reutilização, esta pode ser feita no próprio local da obra ou fora desta. Este procedimento aplica-

se a uma grande variedade de produtos e materiais como elementos arquitectónicos, electrodomésticos, mobiliário de 

cozinha e casas-de-banho, telhas, pavimentos ou outros revestimentos de madeira, telhas e, em alguns países, tijolos de 

barro, caixilharias, entre muitos outros. Nos casos em que os elementos não estejam desgastados, é possível que ainda 

sejam utilizados durante muito tempo, por vezes durante mais 10 ou 15 anos (“The demolition of buildings”, 1976). 

 

Em vários países, como a Alemanha, a Holanda, o Reino-Unido ou os E.U.A., existem mercados perfeitamente 

implantados, inclusivamente on-line, de venda de produtos para reutilização. Em Portugal, por outro lado, a reutilização 

deste tipo de materiais faz-se, de acordo com alguns profissionais ligados ao ramo da gestão de RCD, pelo seu 

aproveitamento pontual por pessoas intervenientes na demolição, que as usam, por exemplo, para aplicação na 

construção das suas próprias habitações. 

 

A reciclagem de RD também se pode fazer no local da obra ou fora deste, por processamento com recuperação 

de materiais com elevado valor de mercado como o aço ou o plástico ou por reciclagem para a mesma função ou para 

uma função menos nobre (Pereira, 2002). 

 



Capítulo 3 – Tecnologia e metodologia da demolição selectiva 

3.38 

O processamento “in situ” do betão armado com recuperação do aço é comum em algumas obras de 

demolição, sendo que uma unidade móvel de britagem pode produzir 60-70 ton/hora de agregados reciclados com 

granulometria extensa (0/56 mm), após separação de metais (Costa, 2006). 

 

A reciclagem e reutilização “in situ” dos pavimentos betuminosos e betão de cimento portland, nas obras de 

manutenção de estradas, é já uma prática comum com excelentes resultados em muitos países da Europa (“Demolition 

waste”, 1980). 

 

Os agregados obtidos a partir da reciclagem de betão armado fora do local da demolição pode ter várias 

aplicações como, por exemplo, em camadas da base e sub-base de estradas, técnica que também é aplicada há vários 

anos em alguns países. Na verdade, a reciclagem de agregados não é exactamente um conceito novo, sendo que a forma 

de betão usada pelos romanos incluía agregados “reciclados” de construções de pedra antigas (Dolan et al, 1999). 

 

Em Portugal, existem, actualmente, duas empresas dedicadas à reciclagem de betão, a Trianovo, em Torres 

Vedras, e a Ecolabor, em Sintra. Qualquer destas empresas mostra alguma dificuldade em colocar o seu produto no 

mercado. A Lobbe Derconsa, um operador de resíduos sediado no Seixal, também faz o processamento do betão que 

recebe nas suas instalações de triagem e tratamento e tem aplicado este produto na recuperação ambiental de pedreiras 

desactivadas, estando já no segundo projecto deste género. 

 

Além do betão armado, o plástico, metais, a madeira ou o vidro também são recicláveis, havendo já tecnologia 

desenvolvida para este fim. É de referir que, hoje em dia, em Portugal, já existem retomadores para cada uma destas 

fileiras (Ruivo e Veiga, 2004). 

 

Os resíduos perigosos devem ser encaminhados por operadores de gestão devidamente licenciados para o 

manuseamento e tratamento destes resíduos. 

 

As opções de eliminação de RD são a incineração fora do local de obra, com ou sem recuperação de energia, 

ou a deposição em aterro de resíduos separados ou não separados (Pereira, 2002). 

 

Além das centrais normais de incineração, a Secil Outão também recebe materiais combustíveis não perigosos 

como, por exemplo, alcatifas ou loiças sanitárias para queimar e fazer recuperação de energia. 

 

Os RD podem, à falta de alternativa, ser depositados em aterro. Não existem, em Portugal, aterros específicos 

para RCD, mas, à excepção dos resíduos perigosos, os RD podem ser enviados para aterros de RSU ou para aterros de 

resíduos industriais banais (RIB). 

 

Os RCD representam um problema grave para os aterros de RSU, uma vez que, devido aos grandes volumes 

que os caracterizam, tendem a provocar a diminuição do tempo de vida útil destes aterros. 
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Por outro lado, de acordo com o PESGRI 2001, existiam apenas cinco aterros para RIB licenciados e outros 

dois em vias de licenciamento. Desta forma, os RI produzidos fora da área de influência destes aterros são 

encaminhados para aterros de RSU. 

 

Em Vila Nova de Gaia, existe um aterro pertencente à Solusel específico para resíduos inertes constituídos 

essencialmente por RCD, mas na verdade existem poucos aterros a fazer a distinção entre resíduos inertes e RIB. O 

Centro Integrado de Tratamento de Resíduos Industriais (CITRI), em Setúbal, cobra a mesma tarifa para qualquer tipo 

de RIB e ambos o Sistema Multimunicipal da Alta Estremadura – VALORLIS e a Associação de Municípios do 

Distrito de Évora recebem, a um preço simbólico ou mesmo de forma gratuita, resíduos inertes de boa qualidade (Levy 

et al, 2002). 

 

É fácil perceber que existe uma clara falta de aterros específicos para RCD, o que contribui para a prática 

demasiado frequente do abandono destes resíduos, ou fly-tipping, em cursos de água, áreas inabitadas de grande 

extensão com insuficiência de vigilância, como florestas e parques naturais, ao longo de caminhos e estradas 

secundárias ou em terrenos baldios. A ausência de capacidade de fiscalização e a dificuldade na imposição de sanções 

significativas nestas situações são, em Portugal, factores responsáveis pela persistência deste tipo de práticas 

(Laranjeiro, 2001). 

 

 

 3.5.4. Recolha e transporte dos RD 

 

Existem várias opções para a recolha e o transporte dos RD para serem encaminhados e, para cada fracção de 

resíduos, pode ser escolhida aquela que for mais conveniente. Na Figura 3.22 ilustram-se os vários esquemas de recolha 

e transporte de resíduos produzidos numa demolição. 

 

 

Figura 3. 22 Possibilidades de recolha, transporte e destino final de resíduos produzidos numa demolição (adaptado de 

"Demolition waste", 1980) 
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Após a primeira triagem feita “in situ”, os resíduos podem ser encaminhados pelo próprio empreiteiro de 

demolição desde que possua os veículos adequados e licença para transportar os resíduos em questão. Esta é uma 

solução frequente para a fracção inerte limpa ou com poucos contaminantes, que é transportada até a um operador 

especializado, como a Trianovo ou a Ecolabor, onde o empreiteiro paga uma taxa de deposição por unidade de peso que 

pode variar consoante o grau de contaminação ou mistura dos resíduos e que se soma aos encargos com o transporte. 

 

No entanto, o empreiteiro pode contratar uma empresa de transporte para fazer a recolha dos resíduos e o seu 

encaminhamento. A empresa transportadora pode levar os resíduos directamente a um retomador que faça o 

processamento ou reciclagem dos materiais, a instalações de eliminação por incineração ou deposição em aterro ou a 

instalações de triagem e processamento de um operador licenciado para lidar com RD. De outra maneira, o empreiteiro 

de demolição pode contactar directamente o operador de resíduos para que este recolha os materiais no estaleiro da 

demolição. 

 

Ambos os transportadores e os operadores podem ter esquemas de prestação de serviço semelhantes. No caso 

de resíduos de baixo valor de mercado, é comum que se façam cobrar pela sua recolha, sendo que, quando os resíduos 

são acondicionados em contentores, o serviço consiste no aluguer destes e o tarifário pode ser estabelecido de acordo 

com o número de dias que o contentor fica na obra e com o grau de mistura apresentado pelos materiais recolhidos. Este 

é o sistema utilizado, por exemplo, pela Lobbe Translicon, empresa transportadora do grupo Lobbe, que encaminha os 

resíduos que recolhe para a estação de triagem e tratamento da Lobbe Derconsa. 

 

Se, por outro lado, os resíduos não são depositados em contentores, o preço cobrado pelo transporte pode ser 

fixado por unidade de peso, para resíduos pesados como o betão, ou por volume, para resíduos de densidade mais baixa 

como a madeira, e tende a variar com o grau de mistura ou contaminação exibido pelos resíduos (Dolan et al, 1999). 

Nestas situações, os empreiteiros tendem a eleger a empresa transportadora com custos de recolha mais baixos, pelo que 

existe a possibilidade de haver alguns transportadores a despejar os resíduos ilegalmente de forma a conseguir baixar o 

seu tarifário e ganhar vantagem em relação a empresas de melhor reputação (“Demolition waste”, 1980). 

 

No caso de resíduos com algum valor de mercado, os empreiteiros da demolição podem conseguir receitas pelo 

seu encaminhamento, uma vez que existem retomadores que compram o material, sendo o caso dos metais ferrosos e 

não ferrosos, como o aço ou cobre, o que tem o mercado de retoma melhor implantado. Os resíduos de plásticos, papel e 

cartão, madeira e cabos eléctricos têm também elevado valor de mercado, sendo que, por exemplo, os plásticos não 

contaminados podem ser vendidos por valores que ascendem a cerca de 600 ou 700 €/ton, de acordo com dados da 

Lipor. 

 

No entanto, é comum que, à excepção dos metais, a recolha destes tipos de materiais seja feita por operadores 

de resíduos que se posicionam como intermediários entre os produtores e os retomadores. Esta situação pode acontecer 

pela demolição estar fora da área de influência do retomador ou por ignorância do empreiteiro quanto à sua existência. 

Assim sendo, o empreiteiro perde as potenciais receitas devidas ao encaminhamento do resíduos, passando a entregá-las 

gratuitamente ao operador ou mesmo a pagar para que este faça a recolha desses resíduos. 
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Este cenário é penalizante para a viabilidade económica e, portanto, para a disseminação da prática da DS dado 

que a venda de produtos da demolição e a poupança da alternativa à deposição dos resíduos são os principais factores 

do amortecimento dos custos adicionais derivados deste tipo de demolição. Esta situação é também resultado da 

ausência de informação generalizada quanto às opções de retoma ou encaminhamento dos resíduos produzidos nas 

demolições tendo em conta que estas não se esgotam na lista de operadores de resíduos publicada pelo INR. Isto afecta 

não só produtores de resíduos, mas também gestores de resíduos, prejudicando, em última análise, as potencialidades de 

recuperação e valorização dos resíduos. 

 

 

3.5.5. Supervisão e registo dos RD 

 

Uma vez que os encargos com a gestão dos resíduos são uma parte importante do orçamento de uma DS, a 

optimização dos custos com a demolição passa, como se viu, por garantir uma recolha selectiva eficaz, pelo que é 

essencial atribuir claramente as responsabilidades desse processo. Desta forma, há um número mínimo de actividades 

para as quais é necessário nomear responsáveis. 

 

Em primeiro lugar, antes de começar a demolição, deve haver um responsável por prestar informação sobre 

todo o processo de gestão dos resíduos, nomeadamente sobre as medidas de recolha selectiva, tanto às empresas 

envolvidas, como aos trabalhadores, com o intuito de fomentar a motivação de todos os intervenientes no projecto de 

gestão. No que respeita aos trabalhadores, é útil ter um cuidado acrescido em explicar-lhes a razão de proceder a uma 

recolha selectiva dos resíduos assim que surjam nas frentes de trabalho, sendo que empresas como a Ambisider, que 

praticam DS de forma corrente, têm profissionais especializados encarregues de dar à mão-de-obra formação sobre 

segurança e separação de resíduos, de forma periódica. 

 

No entanto, as acções de formação não são suficientes para garantir uma separação correcta dos resíduos “in 

situ” pelo que deve ser, também, indicado um responsável que faça o supervisionamento da recolha selectiva das 

fracções de resíduos para cada contentor e a verificação do enchimento adequado destes. Esta pessoa deve ser capaz de 

garantir tomadas de medidas adequadas na situação de falhas na separação e recolha, devendo comunicá-las ao 

responsável pela demolição. 

 

Além disto, é necessário que haja alguém designado para controlar se é possível separar os resíduos nas 

fracções desejadas directamente nas frentes de trabalho ou se será necessário separar os resíduos à posteriori na zona de 

contentores, de forma a conseguir a separação desejada, devendo verificar se existe mão-de-obra suficiente para a 

execução destas tarefas. 

 

O aviso oportuno das empresas de transporte de resíduos para necessidade de recolha dos mesmos é muito 

importante para a economia da gestão dos materiais, pelo que deve haver alguém responsável pelo controlo do 

movimento dos resíduos para fora da obra e da logística dos contentores. Esta pessoa pode ser também responsável pela 

documentação de gestão de resíduos, garantindo a utilização dos métodos planeados de tratamento de resíduos, e pela 

verificação das facturas das empresas de recolha e tratamento dos resíduos. 
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É indispensável que haja pelo menos uma pessoa a dar apoio contínuo ao projecto para que se consiga alcançar 

uma gestão de resíduos optimizada e que, no fim do projecto, possa preparar um relatório final contendo, no mínimo, 

um livro de registo que inclua a documentação comprovativa exigida para o processo de tratamento de resíduos, um 

balanço de resíduos da obra, que mostre não só a percentagem de resíduos misturados, mas também as quotas de 

reciclagem e um balanço de custos de recolha e de tratamento, incluindo mais valias conseguidas (Projecto 

“WAMBUCO” - Vol.III, 2002). 

 

Esta tarefa não deverá ser, contudo, independente da actividade de demolição. Uma vez que o objectivo da DS 

é recuperar o máximo de materiais em condições de serem valorizados, os trabalhos de demolição devem ser 

acompanhados de perto pelo responsável pela gestão de resíduos. Da mesma maneira, a gestão dos resíduos deve ser 

seguida pelo responsável pelos trabalhos de demolição para que com esta interacção se desenvolva tecnicamente o 

método de demolição, nomeadamente a fase de desmantelamento do recheio das construções. 

 

O acompanhamento e estudo deste tipo de trabalho é de interesse não só para o desenvolvimento das técnicas 

de demolição e desmantelamento das construções existentes actualmente, mas também como informação de base para a 

investigação de novas técnicas construtivas que antecipem a descontrução e facilitem a recuperação de materiais. 
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4. Política, legislação e normas associadas à demolição selectiva 

 

4.1. Política governamental de apoio 

 

De acordo com o que foi referido nos capítulos anteriores, a demolição selectiva pode ser uma ferramenta 

muito útil na gestão eficiente de resíduos de construção e demolição, nomeadamente no que respeita à prevenção do 

envio de resíduos para aterro. 

 

Assim sendo e uma vez que a OCDE prevê um crescimento significativo no futuro de uma série de importantes 

fluxos de resíduos, incluindo os resíduos da construção e da demolição (COM (2003) 301, 2003), e que a Comissão 

Europeia os declarou um fluxo prioritário já na década de 90, é do interesse de qualquer país promover programas de 

apoio à investigação e desenvolvimento (I&D) da DS, no âmbito das suas estratégias relativas à gestão de RCD. 

 

Em Portugal, ao contrário do que acontece já noutros países como a Alemanha ou a Espanha, esta não é ainda 

uma realidade. De facto, apesar da importância que os RCD parecem desempenhar no cenário geral dos resíduos, 

actualmente não existem, no país, à parte iniciativas pontuais não relacionadas como as referidas no Capítulo 2, 

medidas implementadas especificamente para este fluxo de resíduos. 

 

Na verdade, os planos de gestão de resíduos e legislação correspondente em vigor resultam em Portugal da 

transposição, para o Direito nacional, de uma série de normativas da responsabilidade da Comissão Europeia. Esta 

instituição tem vindo, nos últimos anos, a desenvolver uma política de prevenção, reutilização e valorização de resíduos 

para fins da implementação de sistemas de gestão que respeitem não só a saúde da população e a integridade do Meio 

Ambiente, como também o conceito de sustentabilidade do desenvolvimento (Muñoz et al, 2004). 

 

 

4.1.1. Cenário geral a nível comunitário 

 

A base mais recente das políticas europeias e, consequentemente, das políticas nacionais relativamente ao 

Ambiente e, particularmente, aos resíduos é o 6º programa comunitário de acção em matéria de Ambiente, referente ao 

período 2002-2012. Este programa, publicado na Decisão n.º 1600/2002/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, a 

22 de Julho de 2002, proporciona o enquadramento para a definição, de acordo com as prioridades ambientais definidas, 

de um conjunto de sete estratégias temáticas, entre as quais a estratégia temática de prevenção e reciclagem de resíduos 

(COM (2005) 666, de 21 de Dezembro de 2005) e a estratégia temática sobre a utilização sustentável de recursos 

naturais (COM (2005) 670, de 21 de Dezembro de 2005). 

 

O conceito de utilização sustentável de recursos naturais aparece associado ao conceito de gestão de resíduos 

no art. 8º do referido programa, que se refere aos objectivos e domínios prioritários de acção em matéria de utilização e 

gestão sustentáveis dos recursos naturais e dos resíduos. Esta associação deve-se ao facto de, segundo o Membro da 

Comissão Stavros Dimas, responsável pelo Ambiente, a utilização dos recursos contribuir para a acumulação crescente 

de resíduos.  
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O programa comunitário para o Ambiente, tal como ambas as estratégias temáticas, baseia-se nos princípios de 

poluidor-pagador, de precaução e acção preventiva e de correcção de poluição na fonte. De acordo com esse 

documento, estes princípios têm como finalidade “garantir uma maior eficiência na utilização dos recursos e uma 

melhor gestão de recursos e resíduos, a fim de assegurar padrões de produção e de consumo mais sustentáveis, 

dissociando desse modo a utilização dos recursos e a produção dos resíduos da taxa de crescimento económico, visando 

assegurar que o consumo de recursos renováveis e não renováveis não ultrapasse a capacidade de carga do Ambiente”. 

 

Além do favorecimento da produção de resíduos, a utilização não sustentável de recursos naturais, no que toca 

ao fabrico de produtos consumidos pela indústria da Construção e à sua actividade, acarreta impactes relacionados com 

as alterações climáticas como resultado da utilização de combustíveis fósseis e com a sobreexploração de água potável 

(“Recursos naturais”, 2007). 

 

Neste âmbito, o interesse na solução oferecida pela DS consiste não só na sua contribuição para o cumprimento 

das duas estratégicas temáticas referidas – “a prevenção de resíduos e promoção da sua reutilização, reciclagem e sua 

valorização, de modo a reduzir o seu impacte ambiental”, no caso da primeira, e “reduzir os impactes negativos 

decorrentes da utilização dos recursos naturais numa economia em crescimento” no caso da segunda – como para a 

satisfação do objectivo “mais valor – menos impacte – melhores alternativas” para os produtos (“Recursos naturais”, 

2007). 

 

No contexto da DS, este objectivo deve ser encarado numa perspectiva de utilização sustentável dos recursos 

naturais, em que o “mais valor” é obtido pela conservação da energia investida nos materiais através da reutilização, 

pelo fecho do ciclo produção-consumo através da reciclagem ou pela recuperação da energia investida através da 

incineração com recuperação energética. O “menos impacto” diz respeito, essencialmente, à divergência em relação à 

sua deposição em aterro desses produtos e as “melhores alternativas” referem-se à utilização de produtos desenvolvidos 

para optimizar o seu potencial de reutilização e de reciclagem de forma a aumentar o seu valor e diminuir o seu 

impacte. 

 

Apesar de este último não estar directamente relacionado com a DS, esta constitui uma fonte importante de 

informação para o design de materiais e elementos de construção com este objectivo, não só através da I&D a jusante 

do processo de DS mas, fundamentalmente, através da revisão e desenvolvimento de novos métodos construtivos e de 

materiais de construção que maximizem o grau de selectividade atingido numa demolição. 

 

Em suma, a perspectiva de que a DS não constitui apenas uma ferramenta para aumentar o valor dos materiais 

recuperados e reduzir os resíduos a levar a aterro, mas também um meio de recolha de informação de base para a 

optimização da utilização sustentável de matéria-prima e da gestão de RCD, coloca o desenvolvimento e o apoio a esta 

tecnologia em consonância com as estratégias temáticas de prevenção e reciclagem de resíduos, de utilização 

sustentável de recursos naturais e, de forma mais geral, com o 6º programa comunitário de acção em matéria de 

Ambiente. 
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4.1.2. Cenário geral a nível nacional 

 

A nível nacional, como se referiu, não existem, actualmente, estratégias específicas aos RCD. Não obstante, 

existem planos nacionais de gestão de resíduos atribuídos às actividades industrial, urbana, agrícola e hospitalar que 

assentam nos princípios proclamados pelo programa comunitário em questão. 

 

No Capítulo 3, a propósito da classificação dos resíduos de demolição, verificou-se que os RCD eram 

nomeados tanto pelo PERSU II como pelo PESGRI 2001, sendo que se concluiu que era pouco claro o enquadramento 

dos resíduos efectivamente resultantes das actividades de construção e de demolição. 

 

Dado que na versão de 2001 do PESGRI se excluiu a actividade da construção civil, no contexto da integração 

da DS numa política de estratégia aplicada à indústria da Construção, deixa de fazer sentido a consideração deste plano 

para a implementação dessa política. Assim sendo, resta o PERSU II para fazer o enquadramento estratégico dos RCD. 

 

Contudo, no ponto 4.52 deste plano, determina-se que, apesar de a gestão dos fluxos específicos de resíduos 

contribuir para a optimização da gestão dos RSU, em todas as suas vertentes, a sua especificidade e tratamento próprio 

determinam que este tipo de resíduos não possam ter desenvolvimento relevante no PERSU II. 

 

De seguida, segundo o ponto 5.53, diz-se que “se prevê, para breve, a aprovação de um projecto de diploma 

referente aos RCD, tendo sido também elaboradas as especificações técnicas (elaboradas pelo Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil (LNEC) no âmbito de um contrato com o Instituto dos Resíduos (INR)) referentes à potencial 

utilização final destes resíduos”, pelo que a gestão de RCD deverá ser sujeita, à semelhança de outros fluxos específicos 

como os óleos usados ou os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos, a regulamentação e procedimentos 

próprios. 

 

Ainda assim, no ponto 5.30 do mesmo documento, diz-se ainda que “relativamente a estes fluxos (específicos), 

os princípios posteriormente consignados na legislação nacional e comunitária assentam na co-responsabilização do 

produtor do produto colocado no mercado tendo em vista a recuperação do produto tornado resíduo e a sua regeneração, 

valorização ou eliminação, privilegiando a implementação de mecanismos de gestão dos respectivos resíduos assentes 

na recolha selectiva, reciclagem e valorização e na sucessiva redução da quantidade e perigosidade dos resíduos 

gerados”. 

 

Desta forma e tendo em conta que, como se verá no subcapítulo seguinte, o referido projecto de diploma visa, 

essencialmente, garantir que se faz a gestão dos RCD produzidos e a contabilização dessa produção, este diploma torna-

se claramente insuficiente para o cumprimento das políticas comunitárias e nacionais relativas aos resíduos, sendo 

necessária a elaboração de um plano estratégico para o sector da Construção, como, aliás, está previsto no mesmo 

documento. 

 

Por outro lado, de acordo com o que se diz no ponto 6.156 do PERSU II, “a informação é um dos instrumentos 

fundamentais para dar corpo à prossecução dos objectivos definidos a nível destas políticas ambientais, em geral, e de 
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gestão de resíduos em particular”, sendo que essa informação resultará da aprovação do projecto de Decreto-Lei sobre 

RCD, por meio dos mecanismos previstos neste. 

 

Dessa maneira, apesar de insuficiente, a aprovação desse diploma terá de anteceder e será indispensável à 

elaboração de um plano estratégico para os RCD, uma vez que deverá ser através desse Decreto-Lei que se poderá 

garantir o controlo e monitorização sobre a produção e, consequentemente, sobre as características destes resíduos. O 

plano deverá reflectir, assim, uma política adequada à realidade do país e das oportunidades do mercado, que seja clara, 

não ambígua, praticável, viável e consistente, baseada em informação confiável e em análises custo-benefício 

minuciosas, aplicável a longo prazo a todos os intervenientes no mercado (“Demolition and reuse of concrete and 

masonry”, 1993). 

 

A implementação do dito plano poderá ser fomentada por instrumentos de apoio por meio dos quais se dê a 

transferência de desafios difusos já reconhecidos para metas precisas e para a Agenda do sector. As políticas deverão 

ser concertadas a nível local e regional de forma a não haver possibilidade de escape às exigências feitas ao poluidor, 

sendo que deverão ser criados instrumentos económicos de apoio às boas práticas (Caixinhas e Silva, 2007). 

 

 

4.1.3. Acordos voluntários como instrumento de promoção da DS 

 

Neste âmbito, um dos instrumentos usados pelas autoridades públicas para promover a DS, ao nível dos países 

com políticas relativas a RCD bem implantadas, é o recurso a acordos voluntários (AV) entre o Governo e os 

fabricantes, distribuidores e o sector da Construção. Este é o caso do governo de vários Estados-Membros, como a 

Alemanha, a Bélgica ou a Holanda, que, face à complexidade do processo de DS e a consequente inadequação ou 

insuficiência da regulamentação vigente, recorreu a AV com sucesso. 

 

Na Alemanha, um pouco à semelhança de Portugal, a legislação aplicável à DS concentra-se essencialmente na 

gestão de RCD, pelo que, em 1996, celebrou-se um AV entre o Ministro Federal do Ambiente, Protecção da Natureza e 

Planeamento Regional e a indústria da Construção com o objectivo de estimular de forma voluntária a reciclagem nos 

trabalhos de construção e demolição, a máxima redução da produção de RCD, a reutilização ou revalorização dos 

resíduos irremediavelmente gerados e a eliminação dos resíduos não revalorizáveis de forma ambientalmente correcta. 

 

Além disto, eram também objectivos o fomento do planeamento da gestão de resíduos, da reabilitação como 

forma de evitar a produção de RCD, da garantia de qualidade dos materiais reciclados e do incentivo às aplicações 

destes materiais (Projecto APPRICOD). Deste AV acabou, ainda, por resultar a criação de serviços de informação e 

aconselhamento dirigidos a empresas de construção e demolição (Chini, 2005). 

 

Já na Áustria, a celebração de um tal AV com a Federação da Indústria da Construção partiu do Ministro da 

Economia. Este acordo, que remonta a 1990, foi elaborado com princípios muito próximos dos do actual Programa 

comunitário de acção em matéria de Ambiente, uma vez que tinha por objectivo aumentar as taxas de revalorização de 

RCD a fim de reduzir os aterros e assim preservar os recursos naturais. 
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O AV austríaco levou à redacção da lei de separação de resíduos e, no mesmo ano, 14 empresas fundaram uma 

associação voluntária de empresas de reciclagem, que em 2005 contava com 60 membros. Os seus membros reciclam 

até 80% dos RCD em cerca de 100 instalações fixas e móveis, sendo que foram implantados vários aspectos 

contemplados no AV, tais como os padrões de qualidade para os materiais reciclados e um esquema de troca de 

resíduos (Projecto APPRICOD). 

 

Fora da Europa, a Austrália é um país com crescente cultura na gestão de RCD, sendo que, em 1995, arrancou 

o “WasteWise Construction Program” que consistiu, também, num AV entre as cinco maiores empresas de construção 

do país e o Governo da Commonwealth. A principal finalidade deste acordo era o desenvolvimento de boas práticas, 

tendo em vista a minimização da geração de resíduos em obras de construção e demolição. Contudo, apesar de se ter 

conseguido disparar as taxas de reciclagem e reutilização, a atenção do programa acabou por se centrar mais na 

construção do que na demolição (“Environment Australia”, 1998). 

 

Na Dinamarca, por outro lado, foi celebrado, em 1996, um AV exclusivamente sobre demolição, o 

“Nedbrydningsbranchens Miljokontrolordning” (NMK 96), entre a Agência Dinamarquesa de Demolições e o 

Ministério da Energia e Ambiente. Este acordo define o padrão de boas práticas e sistemas de gestão ambiental, 

obrigando o empreiteiro a utilizar processos de demolição que respeitem o Ambiente, a fim de incrementar a prevenção 

de resíduos e a reciclagem de RCD. 

 

Na sequência do AV, passou a praticar-se a DS, neste país, sendo que, em edifícios modernos, o planeamento 

desta é feito ao mesmo tempo do que o da construção, constituindo a demolição uma reversão desse processo, no 

sentido em que as estruturas se desmontam em fracções separadas de materiais. É de referir que o Centro Dinamarquês 

de Resíduos atribui a este sistema a capacidade de atingir taxas de reciclagem da ordem dos 90%. 

 

A BABEX é a organização holandesa dos empreiteiros de resíduos de demolição e, em 1995, a par de outras 19 

organizações industriais, celebrou acordos com o Governo holandês no sentido de reduzir a produção de RCD e de 

promover a sua reutilização. No ano seguinte, celebraram-se três outros acordos com um cariz mais preciso, um entre os 

empreiteiros de demolições e o fornecedor de materiais de construção de alumínio no sentido de fechar o ciclo de vida 

destes produtos, o segundo entre os empreiteiros de resíduos de demolição e uma empresa de reciclagem de vidro para a 

recolha separada de vidro nos locais de demolição e um terceiro em que se introduziu, numa base voluntária, a 

responsabilização pelo produtor para materiais de exterior em PVC (janelas e persianas) e tubagens do mesmo material 

(Projecto APPRICOD). 

 

Na Catalunha, foi criada a Gestora de Runes de la Construcció (GRC), uma empresa comparticipada pelo 

sector público e privado, detendo a Agência de Resíduos da Catalunha (ARC) e a TERSA – Tratamiento y Selección de 

Residuos, S.A. 45% e a Confederação Catalã de Construção e outras 111 empresas do sector da Construção os outros 

55%. Os dados da GRC revelam que, entre 2001 e 2006, a reciclagem de RCD cresceu 150%, fruto da colaboração 

entre estas entidades públicas e privadas. 
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De facto, Ramon Tella, conselheiro afecto à GRC, aponta para que se alcance, antes de 2010, um nível de 

reciclagem da ordem de 50% dos RCD produzidos na Catalunha, numa rede de instalações criada pelo sector privado 

accionista do grupo, que conta já com 13 unidades. Nestas instalações, aproveita-se a fracção inerte dos RCD para obter 

um produto adequado à reutilização como matéria-prima num leque possível de obras, como, por exemplo, construção 

de edifícios, urbanização e engenharia civil. 

 

A GRC atribui os seus excelentes resultados a ter conseguido harmonizar, de forma eficaz, os interesses 

públicos e privados para implementar progressivamente uma gestão correcta dos RCD e ter o máximo cuidado pelo 

Meio Ambiente. Por outro lado, a GRC baseou o seu crescimento territorial na busca permanente da participação activa 

das administrações locais e das várias associações do sector da Construção, no sentido de que estes colaborassem para 

encontrar novos destinos para os RCD e oferecer serviços aos construtores de zonas onde não há instalações adequadas 

à gestão destes resíduos (Demolición y reciclaje, 2006). 

 

Enfim, o recurso a AV, ou até mesmo a criação de empresas como no caso catalão, entre sectores público e 

privado nestes países parece provar ser um meio eficaz para fazer concorrer as práticas da indústria da Construção e das 

várias actividades ligadas a ela às metas das políticas em matéria de Ambiente. A DS representa, neste contexto, um 

instrumento fundamental, eficaz no fecho do ciclo entre fornecedores e consumidores e na consequente prevenção de 

produção de resíduos e preservação dos recursos naturais. 

 

 

4.2. Legislação aplicável à actividade de DS 

 

Ao nível da União Europeia, além dos documentos de âmbito mais geral, constituídos pelos programas 

comunitários de acção em matéria de Ambiente e das estratégias temáticas daí derivadas, existem outros documentos 

afectos à política sobre resíduos da Comunidade que são de cariz mais pragmático. Estes documentos consistem em 

directivas e regulamentos, sendo que as mais importantes são a directiva sobre resíduos e a directiva sobre resíduos 

perigosos. As restantes directivas constituem ramificações destas na medida em que estabelecem os requisitos para 

instalações de aterros e de eliminação ou valorização energética de resíduos ou o regime a que fica sujeita a gestão de 

fluxos específicos de resíduos (Muñoz et al, 2004). 

 

Em termos nacionais, pode dizer-se que, grosso modo, a legislação relativa a resíduos resulta da transposição 

das directivas europeias para o cenário do país. No Anexo A.4.1, apresenta-se uma relação da legislação aplicável à DS, 

onde se inclui a legislação relativa à Construção. É de referir que a legislação apresentada relacionada com fluxos 

específicos de resíduos diz respeito àqueles fluxos que podem aparecer em obras de DS, mesmo que não constituam 

materiais correntes em construções. 

 

A tabela é constituída por seis colunas sendo que a primeira coluna é bipartida e indica o assunto da legislação 

e, dentro de cada tema, se se aplica a nível nacional ou comunitário. A cada diploma faz-se corresponder a descrição do 

assunto que trata, a legislação comunitária que eventualmente transpõe, caso se trate de regulamentação nacional, a 

legislação que, por hipótese, tenha revogado e, na última coluna, a que tenha alterado. 
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Como se pode perceber, a par do que acontece para as políticas nacionais, a legislação sobre resíduos aplicável 

à DS diz respeito exclusivamente ao regime a que fica sujeita a gestão dos resíduos e às operações complementares 

relacionadas, sendo que, até ao momento, não existe legislação específica aprovada que regule a gestão de RCD. 

 

 

4.2.1. Legislação nacional sobre gestão de resíduos 

 

Da mesma forma que para a legislação comunitária, a nível nacional a regulamentação específica está 

subordinada ao recente Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 

Setembro. Este diploma estabelece, antes de mais, os princípios a que deve obedecer a gestão dos resíduos, incluindo os 

RCD e a respectiva legislação a aprovar. 

 

Esses princípios podem resumir-se em responsabilidade do produtor pela gestão dos resíduos, salvo as devidas 

excepções, a responsabilidade do cidadão, a compensação económica e financeira tendencial por parte do produtor 

pelos custos sociais provocados, a regulação da gestão dos resíduos, a hierarquia das operações de gestão de resíduos, a 

sua prevenção e redução e a auto-suficiência, no sentido em que a gestão dos resíduos deve ocorrer preferencialmente 

em território nacional. 

 

Em termos operacionais, estes princípios traduzem-se no princípio do poluidor-pagador, na segregação na 

origem, na recolha selectiva, no registo de dados, na sustentabilidade, no princípio da proximidade de gestão e, 

naturalmente, na execução da hierarquia dos resíduos, da sua prevenção e redução e na responsabilização do produtor 

(Matos et al, 2007). 

 

No que se aplica aos RCD, foram introduzidas algumas alterações com este diploma, nomeadamente em 

termos de definições (art. 3º), de princípios e responsabilidades de gestão (art. 5º) e de licenciamento das operações de 

gestão de resíduos (art. 23º). No entanto, no que respeita às carências a nível da estratégia para os RCD, mais 

importante do que essas alterações foi a introdução do licenciamento simplificado (art. 32º), do sistema integrado de 

registo electrónico de resíduos (art. 45º e art. 49º) e das taxas de gestão de resíduos (art. 58º) (Borges, 2007). 

 

Além disto, com a entrada em vigor do RGGR, “os produtores de resíduos devem proceder à separação dos 

resíduos na origem de forma a promover a sua valorização por fluxos e fileiras”, de acordo com o n.º 3 do art. 7º, o que 

se aplica evidentemente aos RCD. 

 

Assim sendo, um empreiteiro é de facto obrigado, nos termos do disposto no RGGR, a fazer a triagem dos 

resíduos que produz na obra de que é responsável, sendo que, de acordo com os n.º
s
 1 e 2 do art. 67º, é tomado como 

contra-ordenação punível com coima “o incumprimento do dever de assegurar a gestão de resíduos, a quem, no previsto 

do art. 5º, caiba essa responsabilidade”, “a não separação, na origem, dos resíduos produzidos, de forma a promover 

preferencialmente a sua valorização, em violação do disposto no n.º 3 do art. 7º”. 
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No mesmo artigo, constitui-se ainda como contra-ordenação, nos mesmos termos das anteriores, o 

incumprimento da obrigação de registo no SIRER, em violação do disposto no art. 48º, sendo que, de acordo com o art. 

68º, podem aplicar-se, de forma cumulativa à coima, sanções acessórias, entre as quais a suspensão de autorizações, 

licenças e alvarás. 

 

Assim sendo, hoje em dia, a questão da gestão e monitorização da produção de RCD passa mais pela 

deficiência dos mecanismos de controlo e fiscalização do que, necessariamente, pela falta de legislação que exija a 

separação, o correcto encaminhamento destes resíduos e o seu registo. 

 

 

4.2.2. Legislação nacional sobre gestão de RCD 

 

É neste contexto que o sector emergente da gestão dos RCD reclama uma política pública específica para este 

fluxo de resíduos, uma política que crie instrumentos de acompanhamento dos volumes gerados desde a sua origem até 

ao destino final, de fomento da sua triagem e valorização em detrimento do seu abandono ilegal ou deposição em aterro 

e de clarificação da actividade de transporte de RCD, criando regras claras para as empresas que operam nesse mercado 

e diferenciando perfeitamente a sua missão da de um operador de gestão de resíduos (Mimoso, 2007).  

 

A aprovação do já mencionado projecto de Decreto-Lei, elaborado pelo INR para estabelecer o regime a que 

fica sujeita a gestão dos RCD, seria instrumental para concretizar essa política, uma vez que prevê mecanismos que 

correspondem às medidas exigidas pelo sector. 

 

Ainda na fase de licenciamento, o projecto de diploma prevê que, no caso de obras públicas ou de obras 

sujeitas a licença ou autorização nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, o dono de obra é 

responsável por elaborar ou mandar elaborar, durante a fase de projecto, o Plano de Prevenção e Gestão de RCD 

(PPGRCD), nos termos do previsto no projecto de diploma, sendo que deverá proceder à sua correcção em fase de obra, 

sempre que, de forma fundamentada, se verifique ser necessário. 

 

No caso particular das obras públicas, prevê-se igualmente que os cadernos de encargos dos concursos de 

empreitadas de obras públicas deverão valorizar, nos critérios de avaliação de propostas, o planeamento de gestão dos 

RCD a incorporar nas obras, com o fim de incentivar a utilização de RCD nesse tipo de obras. 

 

Na fase de obra, o diploma deverá obrigar, salvo excepções previstas, à presença de sistemas de triagem ou 

encaminhamento para operador de gestão licenciado para realizar a operação de triagem, de forma a potenciar a 

reutilização, a reciclagem ou outras opções de valorização e a inibir a deposição de RCD em aterro. 

 

Este documento pretende, igualmente, promover a reutilização dos resíduos produzidos, nomeadamente solos, 

rochas, betão e material betuminoso, na própria obra ou em outra obra licenciada, desde que não contaminados, 

obedecendo, caso existam, a normas técnicas nacionais e comunitárias. Este tipo de aproveitamento de RCD também é 
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promovido na recuperação ambiental e paisagística de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos ou em 

local devidamente licenciado pelas Câmaras Municipais. 

 

O controlo do cumprimento das obrigações de gestão dos RCD e do seu registo, para efeitos da monitorização 

dos volumes produzidos, deverá poder ser garantido por meio do depósito de uma caução pelo dono de obra na altura de 

licenciamento, que só deverá ser devolvida mediante a apresentação dos formulários comprovativos de recepção 

emitidos pelo operador e dos formulários comprovativos de transporte emitidos pelo transportador, nos modelos 

previstos no diploma. 

 

É de referir que, de acordo com o previsto neste projecto de Decreto-Lei, o disposto nos n.º
s
 5 e 6 da Portaria 

335/97, de 16 de Maio, sobre o transporte de resíduos em território nacional, não se aplica aos RCD, uma vez que se 

concebeu guias de transporte específicas para o sector da construção, no sentido de clarificar a actividade de transporte 

deste fluxo de resíduos. Desta forma, passa-se a utilizar dois modelos distintos de guias de transporte, um para RCD 

oriundos de um só produtor e outro para quando os resíduos transportados foram recolhidos de mais de um produtor. 

 

Tendo apresentado os contornos gerais dos pontos mais importantes introduzidos por este diploma, resta referir 

que neste documento se prevê ainda a introdução de taxas de gestão específicas para resíduos inertes de RCD mais 

baixas do que o previsto no art. 58º do RGGR. O objectivo será, uma vez que estas taxas representam um encargo para 

as entidades gestoras de RCD, ajustá-las às especificidades do mercado potencial para reutilização de inertes (Borges, 

2007), contribuindo para a competitividade dos produtos reciclados em relação aos produtos novos. 

 

 

4.2.3. Legislação de outros países sobre gestão de RCD 

 

A implementação de leis semelhantes a este projecto de diploma, noutros países, tem dado bons resultados, 

inclusive a nível da DS, pelo que se poderá antever que a aprovação deste Decreto-Lei resulte em passos importantes a 

nível da gestão de RCD. 

 

De facto, a lei alemã, de 7 de Novembro de 2001, sobre a gestão de resíduos urbanos não domésticos e 

algumas fracções de RCD, que obriga igualmente o produtor e o detentor dos RCD a recolher, armazenar e manter os 

resíduos separados, a fim de favorecer a sua revalorização, teve um impacte importante sobre a recolha selectiva dos 

resíduos contemplados e revelou ser uma ferramenta útil para estimular a DS (Projecto APPRICOD). 

 

Mais perto, na Catalunha, foi aprovado, em 26 de Julho de 1994, o Decreto 201/1994 que regula os resíduos de 

demolição e outros resíduos da construção, à excepção de solos ou materiais resultantes de escavação, que deverão, por 

sua vez, ser reutilizados numa outra obra licenciada. É de referir que esta regulamentação põe, como se percebe 

facilmente, mais ênfase nos RD do que nos RC. 

 

Os objectivos do Decreto são a obtenção do máximo aproveitamento dos subprodutos, materiais e substâncias 

contidas nesses resíduos e a garantia de que as operações de valorização e de deposição de resíduos são realizadas de 
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acordo com as exigências e requisitos de uma alta protecção do meio ambiente e da preservação da natureza e da 

paisagem. 

 

O projecto de Decreto-Lei nacional segue, desta forma, as mesmas linhas do Decreto Catalão, sendo que o 

primeiro tem, no entanto, desenvolvimentos mais precisos nomeadamente quanto aos instrumentos de controlo do 

percurso dos resíduos, às definições dos intervenientes e das operações envolvidas na gestão de RCD e à utilização de 

RCD em obra, sendo, no cômputo geral, mais prescritivo do que o documento catalão. 

 

Por outro lado, a par da aprovação deste diploma, foi elaborada, na Catalunha, uma série de guias de apoio ao 

cumprimento dessa legislação e, a nível do território espanhol, um plano estratégico específico que define as linhas de 

actuação a seguir na gestão e que estabelece os objectivos de valorização de RCD e as infraestruturas e medidas 

necessárias ao cumprimento do plano. 

 

Este plano, designado por Plano Nacional de Resíduos da Construção e Demolição, tem um carácter de 

legislação básica para todo o território espanhol, mas, uma vez que a Constituição espanhola atribui às Comunidades 

Autónomas competência para a gestão própria em matéria de protecção do Ambiente, algumas delas criaram as suas 

próprias normativas em relação aos RCD (Muñoz et al, 2004). Uma delas foi, evidentemente, a Catalunha que, além do 

Decreto referido, criou o Programa de Gestão de Resíduos da Construção da Catalunha (PROGROC). 

 

Na verdade, a nível nacional, o projecto de Decreto-Lei relativo aos RCD prevê que o Instituto dos Resíduos 

elabore o Plano Nacional de Prevenção e Gestão de RCD (PNPGRCD), no prazo de cinco anos após a entrada em vigor 

desse diploma, tendo por base os relatórios nacionais anuais previstos no art. 21º do mesmo. O plano deverá definir 

metas para a reutilização de materiais, para a incorporação dos RCD em diferentes aplicações em obra, para a 

reciclagem e outras formas de valorização destes resíduos. 

 

De acordo com o art. 17º do RGGR, os planos de gestão deverão dispor sobre “o tipo, a origem e quantidade 

dos resíduos a gerir, normas técnicas gerais aplicáveis às operações de gestão de resíduos, locais ou instalações 

apropriadas para valorização ou eliminação, especificações técnicas e disposições especiais relativas a resíduos 

específicos e objectivos quantitativos e qualitativos a atingir, em conformidade com os objectivos definidos pela 

legislação nacional e comunitária”. 

 

Assim sendo, pode-se concluir que o ponto de partida para a elaboração de um plano dedicado aos RCD e dos 

relatórios nacionais anuais que o precedem é a obrigatoriedade de registo dos resíduos como estipulada no art. 48º do 

RGGR. O registo da produção de RCD e a fiabilidade dos dados recolhidos dependem, sobretudo, da implementação 

dos instrumentos de controlo do percurso dos resíduos, previstos no projecto de diploma sobre RCD, e da eficácia 

desses instrumentos e da sua fiscalização. 

 

No que diz respeito à DS, o seu enquadramento no PNPGRCD faz-se nos mesmos moldes do que o seu ajuste 

às políticas nacionais e comunitárias para o Ambiente. Por outras palavras, a DS cumpre a hierarquia da gestão de 

resíduos – princípio que rege, nomeadamente, o RGGR – na medida em que promove a reutilização directa de materiais 
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resultantes da empreitada, o aumento das taxas de reciclagem e de valorização, a redução dos fluxos de resíduos 

encaminhados para aterro e, desta forma, o aumento do período de vida dos aterros.  

 

O recurso à DS fomenta, ainda, a redução dos fluxos de resíduos perigosos a gerir, a minimização da 

ocorrência de disfunções ambientais e a redução da exploração de pedreiras e outros recursos naturais, com o bónus, na 

perspectiva do empreiteiro, de permitir a redução dos custos associados à gestão e deposição de resíduos em aterro 

(Rhodes Costa, 2007). 

 

 

4.3. Normas associadas 

 

No entanto, a legislação sobre RCD e o PNPGRCD não deverão ser, só por si, suficientes para garantir que as 

empresas adoptem e desenvolvam a DS, uma vez que é apontada, pelos profissionais que abrem caminho nesta área, 

uma série de condicionalismos à prática desta actividade, que não são contemplados nem ultrapassados no âmbito 

destes documentos. 

 

Um dos problemas assumidos, nomeadamente pelos empreiteiros de DS, é a falta de condições de concorrência 

com empreiteiros que realizam demolições tradicionais, ou seja, demolições em que não há dedicação à separação de 

resíduos. Esta situação deve-se, em primeiro lugar, aos baixos valores de adjudicação das obras de empreitadas de 

demolição e ao facto de a adjudicação das empreitadas de demolição ter como factor de adjudicação, essencialmente, o 

custo da empreitada. 

 

Um outro problema relaciona-se com o facto de os “timings” normais exigidos a uma operação de demolição 

serem desajustados à especificidade de uma empreitada de DS. A isto junta-se um número restrito de opções de 

valorização dos RCD, que se pode ficar a dever ao facto de existir um mercado pequeno e pouco divulgado de materiais 

reutilizados ou reciclados. No caso dos agregados reciclados, esse mercado é muito fraco ou mesmo inexistente, 

sofrendo sobremaneira com a concorrência das pedreiras. 

 

Os empreiteiros de DS queixam-se ainda de que as regras de mercado, em termos de gestão dos resíduos, são 

impostas pelos operadores de resíduos, assim como da insuficiente acção fiscalizadora das entidades competentes. 

 

Neste sentido, seria fundamental complementar a legislação sobre RCD e o PNPGRCD com normas e guias 

que não só orientassem as boas práticas relativas a gestão de resíduos e condução dos trabalhos em obra, mas que 

delineassem também os critérios de elaboração de cadernos de encargos com termos de referência muito claros no que 

respeita à boa gestão das empreitadas de demolição e dos resíduos aí produzidos (Rhodes Costa, 2007), de forma a 

equilibrar as condições de concorrência e a orientar a acção fiscalizadora das entidades competentes. 

 

O benefício da introdução de AV reside, neste âmbito, na promoção da exigência e da consciência dos donos 

de obra e dos empreiteiros para os aspectos ambientais, abrindo caminho para acompanhamentos ambientais rigorosos 
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na fase de obra, tanto pela fiscalização como pelo dono de obra e o empreiteiro, e para I&D de soluções para a 

reutilização e reciclagem de RCD, principalmente dos agregados. 

 

Na verdade, as únicas normas nacionais publicadas relativas a RCD reciclados são a nível do emprego de 

agregados reciclados. Estas normas foram elaboradas pelo LNEC por encomenda do INR e consistem nas 

especificações E 471 – 2006: Guia para a utilização de agregados reciclados grossos em betões de ligantes hidráulicos, 

E 472 – 2006: Guia para a reciclagem de misturas betuminosas a quente em central, E 473 – 2006: Guia para a 

utilização de agregados reciclados em camadas não ligadas de pavimentos e E 474 – 2006: Guia para a utilização de 

resíduos de construção e demolição em aterro e camada de leito de infra-estruturas de transporte. 

 

A especificação LNEC E 471 estabelece os requisitos mínimos que os agregados reciclados grossos, 

abrangidos pela norma NP EN 12620, devem respeitar para poderem ser utilizados no fabrico de betões de ligantes 

hidráulicos, no nosso país, nas condições prescritas nesta norma.  

 

A especificação LNEC E 472 estabelece recomendações e fixa requisitos para o fabrico e aplicação de misturas 

betuminosas, abrangidas pela norma EN 13108-8, recicladas a quente em central, utilizando resíduos de misturas 

betuminosas provenientes de obras de construção, reconstrução, reabilitação e conservação de pavimentos rodoviários e 

aeroportuários. Este tipo de reciclagem é já largamente utilizado em alguns países como o Reino Unido, há já alguns 

anos. 

 

A especificação LNEC E 473 estabelece recomendações e requisitos para a utilização de agregados reciclados, 

abrangidos pelas normas NP EN 13242 e EN 13285, em camadas não ligadas, ou seja, bases e sub-bases, de pavimentos 

rodoviários. A utilização destes agregados reciclados em aterros e camadas de leito de infra-estruturas de transporte, 

nomeadamente rodoviárias, aeroportuárias e ferroviárias, é contemplada na especificação LNEC E 474. Estes casos, em 

que o emprego de materiais é menos nobre, poderão provavelmente ser onde faz mais sentido fazer a substituição de 

produtos novos por materiais secundários, no sentido da preservação dos recursos naturais. É ainda onde o Estado tem 

maior poder de intervenção e de promoção da reutilização de RCD. 

 

De facto, em conjunto com o apoio a um processo de demolição e recolha de resíduos de qualidade, este tipo 

de certificação da fase de processamento dos materiais secundários, que abrange o tratamento dos RCD, assim como os 

requerimentos sobre a sua performance técnica e ambiental e das suas propriedades, é fundamental para a promoção de 

um alto nível de reutilização (Pereira, 2002). 

 

Contudo, de acordo com os profissionais ligados ao sector de gestão de RCD, as normas publicadas pelo 

LNEC não deram o incentivo ambicionado ao mercado dos agregados reciclados, uma vez que são muito restritivas face 

à qualidade de agregados que os operadores de RCD conseguem obter actualmente. 

 

Desta forma, prova-se a necessidade de desenvolver o processo de demolição e de recolha dos resíduos, 

estabelecendo requisitos e exigências de qualidade para os trabalhos de demolição e triagem que orientem não só os 

produtores como também a fiscalização. Além do processo de demolição, poderia intervir-se, à semelhança do que se 
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começa a fazer noutros países, no processo de construção com o fim de facilitar a desconstrução do edifício e, com isso, 

aumentar o potencial de reutilização dos materiais e a qualidade dos produtos reciclados. 

 

Na Alemanha, as autoridades públicas têm elaborado, nos últimos anos, uma série de guias relativos à 

demolição e à desconstrução com informação sobre como desenvolver os trabalhos nestas obras de forma económica 

sem, contudo, descurar as exigências ambientais (Chini, 2001). No Anexo A.4.2, apresenta-se uma relação destes guias 

com a respectiva descrição por itens do conteúdo e a data em que foi publicado. 

 

Estes guias, que começaram por ser instruções para as inspecções e detecção de substâncias perigosas e para o 

planeamento das actividades de desconstrução e de gestão dos resíduos, passaram a incorporar, já no início da década, 

ferramentas de avaliação das possibilidades de desconstrução, não só em termos técnicos, mas também em termos 

económicos e ambientais. 

 

O último guia da lista a ser publicado consiste num documento muito abrangente de apoio ao planeamento da 

obra de desconstrução, que inclui uma ferramenta informática para o cálculo das quantidades de resíduos produzidos na 

demolição, assim como dos custos associados à sua gestão e encaminhamento. O desenvolvimento deste tipo de 

instrumentos para os guias de apoio ao sector revela um trabalho importante de I&D da tecnologia da desconstrução, 

nomeadamente em termos de avaliação quantitativa, qualitativa, económica e ambiental, que deveria ser aproveitado e 

continuado em cada país. 

 

O mesmo se aplica ao penúltimo guia desta lista a ser publicado, que consiste num documento de apoio ao 

projecto de construção sustentável, em que a desconstrução é encarada como uma parte integrante da concepção, 

fundamental na avaliação do impacte ambiental do ciclo de vida do edifício e não só da sua construção. É importante 

notar que dois destes guias, incluindo o de construção sustentável, são exclusivos aos edifícios públicos, deixando 

transparecer o empenho do sector público alemão em tomar a iniciativa e dar o exemplo de usar tecnologias mais 

“limpas” na construção. 

 

No Reino Unido, existe uma norma (não é simplesmente um guia), designada por “Demolition Code of 

Practice BS 6187:2000”, que constitui, também, uma especificação muito abrangente, referindo-se a todo o processo de 

demolição, desde a iniciação às fases de execução, passando pelo planeamento dos trabalhos. Este documento tem a 

particularidade interessante de ser dirigido a todos os intervenientes da demolição, incluindo o dono de obra. O mesmo 

atribui especial relevância às responsabilidades de cada um e, principalmente, às do dono de obra, no que diz respeito 

ao projecto, desde a concepção à conclusão da obra. 

 

A versão de 2000 desta norma é, na verdade, uma versão que foi actualizada para integrar a concepção de 

projecto de demolição e a sua gestão, reconhecimento prévio, avaliação de riscos, processos de desmontagem, requisitos 

ambientais e retenção de fachadas. Além disto, foram consideradas as técnicas de demolição, assim como soluções de 

reutilização e reciclagem de resíduos, e incluídos princípios sobre zonas de exclusão, a sua concepção e implantação 

(Chini, 2005) 
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Na Catalunha, existe o “Manual de desconstrucció”, citado no capítulo anterior, que é exclusivamente dedicado 

a todo o processo de desconstrução, assim como guias de gestão de resíduos nas obras de construção e demolição, entre 

os quais o “Aprofitament de residus en la construcció” (Junta de Residus – ITEC, 1995). 

 

Para complementar estes guias e a legislação, a Agência de Resíduos da Catalunha e a GRC colaboraram na 

redacção do “Código técnico de la edificación”, do “Decreto de ecoeficiencia de Cataluña” e do “Real decreto de 

residuos de construcció y demolició”, no sentido de fomentar o respeito pelo Ambiente e a sustentabilidade na 

Construção (Demolición y reciclaje, 2006). 

 

A aprovação do projecto de Decreto-Lei sobre RCD, a nível nacional, poderá provocar o início da elaboração 

deste tipo de guias e normas dado que neste documento se prevê que, “sem prejuízo das disposições legais aplicáveis, 

serão aprovadas normas para a correcta remoção dos materiais contendo amianto, e acondicionamento dos RCD 

gerados aquando da sua remoção, transporte e gestão, mediante despacho conjunto do Inspector-Geral do Trabalho, do 

Director-Geral da Saúde e do Presidente do Instituto dos Resíduos”. 

 

Não obstante, a aprovação desse Decreto-Lei fica ainda dependente de uma política clara de apoio ao 

desenvolvimento de práticas e instrumentos de gestão e controlo da produção de RCD. Esta política deverá envolver, 

como em outros países, a indústria da Construção e todas as actividades que nela participam, com vista a conciliar os 

seus interesses com as políticas comunitárias e nacionais em matéria de Ambiente. 

 

Este tipo de esforço é particularmente importante para a implementação da metodologia da DS, no sector da 

demolição, e para o seu desenvolvimento. Como se referiu, as características deste método de demolição vão de 

encontro aos princípios postulados pela legislação comunitária e nacional, contribuindo, em última análise, para o 

cumprimento das estratégias relativas à gestão de resíduos e preservação dos recursos naturais, em ambos os níveis. 
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5. Análise da viabilidade económica da demolição selectiva vs. demolição tradicional 

 

A demolição selectiva é, reconhecidamente, mais morosa, complexa e, consequentemente, mais onerosa do que 

a demolição tradicional (DT). Contudo, o custo efectivo da demolição de uma dada construção não depende apenas da 

técnica de demolição escolhida. 

 

O custo global dessa demolição é também condicionado por outros factores, nomeadamente, os encargos com 

o transporte e a deposição dos resíduos de demolição e os benefícios obtidos com a sua valorização (Lassandro, 2003). 

 

Consoante o método usado para uma mesma construção é a demolição selectiva ou a demolição tradicional, 

estes encargos e benefícios tomam valores diferentes. Assim sendo, a viabilidade económica da demolição selectiva, em 

relação à demolição tradicional, depende do valor final da combinação dos custos atribuídos aos vários factores. 

 

Para além da questão económica, existem também custos e benefícios ambientais associados a cada um dos 

métodos, cujo balanço pode ser inclusivamente associado ao balanço económico, caso haja ferramentas adequadas para 

converter os valores ambientais em unidades de medida económicas. 

 

Contudo, este estudo ficou fora do âmbito deste capítulo, que trata meramente os desempenhos económicos 

dos dois métodos de demolição referidos. 

 

 

5.1. Análise comparativa dos custos e benefícios da demolição selectiva e da demolição tradicional 

 

Do ponto de vista do empreiteiro, o preço final de uma demolição é constituído por três parcelas: o custo 

industrial, os custos administrativos e a margem de lucro. Neste contexto, interessa apenas estudar o custo industrial da 

demolição, uma vez que se pretende analisar especificamente o custo da obra e não os preços praticados pelas empresas. 

 

Assim, o orçamento de uma demolição é constituído pelos encargos devidos ao estaleiro, à mão-de-obra 

directa, à mão-de-obra indirecta, ao equipamento utilizado na demolição, ao transporte e à deposição dos RD. 

 

Conforme se referiu, consoante a demolição é selectiva ou tradicional, cada uma destas parcelas tende a tomar 

valores diferentes, sendo que na Tabela 5.1 é apresentada uma relação média entre esses valores, para cada um dos 

métodos, indicada pelo Eng.º Brito Cardoso, da Ambisider – Recuperações Ambientais, S.A.. De acordo com a tabela, 

sustenta-se que os custos de demolição da DT são, de uma forma geral, mais baixos do que na DS. 

 

Por outro lado, os custos de deposição não são tão facilmente sujeitos a uma relação, dado que dependem das 

condições de deposição dos resíduos. Como se verá adiante, actualmente as condições de deposição de RD podem ser 

muito diferentes na DT e na DS. 
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No que toca ao estaleiro, a necessidade de, por exemplo, criar condições adequadas de armazenagem e 

tratamento dos resíduos separados, num cenário de DS, acarreta maiores custos do que num cenário de demolição 

tradicional, em que essa preocupação não existe. 

 

Tabela 5. 1 Relação média entre os encargos de cada factor do custo industrial para demolição selectiva e demolição 

tradicional (fonte: Ambisider) 

 Demolição selectiva Demolição tradicional 

Estaleiro 1 0,7 

Mão-de-obra directa 1 ≈ 0 

Mão-de-obra indirecta 1 0,7 

Equipamento 1 1 

Transporte 1 0,9 

Deposição 1 relação muito variável 

 

Em termos de mão-de-obra directa, considerando que esta é afecta, essencialmente, às actividades de 

desmantelamento das construções, os encargos com este sector numa demolição em que não se faz separação de 

materiais são muito próximas de zero, em comparação com uma DS. 

 

Neste sentido, havendo menos actividades e na ausência de esforço na separação e preservação de materiais, 

existem, por exemplo, menos responsabilidades e necessidade de supervisionamento, pelo que os encargos com mão-

de-obra indirecta serão também menores para uma demolição tradicional. 

 

Por outro lado, assumindo que o equipamento de demolição utilizado num e noutro método é o mesmo, seja 

porque a empresa é a mesma ou porque as diferentes empresas têm acesso à mesma gama de equipamentos, pode 

concluir-se que os encargos relacionados com o equipamento serão iguais ou aproximadamente iguais nos dois 

cenários, tanto a nível de combustível como a nível de manobradores. 

 

Já no domínio da gestão dos RD, pode considerar-se que os encargos com o transporte de resíduos gerados 

numa demolição tradicional são, sensivelmente, mais baixos do que numa demolição selectiva, uma vez que, não 

existindo separação de materiais, os contentores ou camiões tendem a ser carregados na sua plena capacidade, fazendo 

valer ao máximo o custo do frete. 

 

É importante referir que, no âmbito deste estudo, a deposição de resíduos abrange a deposição em aterro e a 

entrega a retomadores ou operadores de resíduos devidamente licenciados mediante o pagamento de uma taxa de 

indemnização. 

 

De acordo com os valores que se conseguiu apurar, à excepção dos metais ferrosos e não ferrosos, 

nomeadamente o aço, não é corrente conseguir-se benefícios através da venda dos materiais resultantes de demolições, 

principalmente se não tiverem valor patrimonial ou arquitectónico. 

 

Assim sendo e tendo em conta que a sucata tende a ser aproveitada tanto na demolição selectiva como na 

tradicional, na situação actual de mercado, a separação de materiais só trará benefícios, de um ponto de vista 

económico, se acontecer que, em média, os custos de deposição das fileiras limpas sejam significativamente inferiores 

aos custos de deposição de RD não separados. 
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5.2. Determinação dos custos da demolição selectiva 

 

Neste subcapítulo, pretende-se determinar um custo médio para a demolição selectiva. Para efeito desse estudo, 

os vários tipos de encargos que constituem o custo industrial de demolição serão agrupados em custo de demolição e 

custo de encaminhamento de resíduos. 

 

Desta forma, no custo de demolição incluem-se os encargos com o estaleiro, com a mão-de-obra directa e 

indirecta e com o equipamento. Por outro lado, o custo de encaminhamento de resíduos compreende os encargos com o 

seu transporte e deposição. 

 

Esta separação é feita, essencialmente, para se chegar a um valor médio para a demolição propriamente dita e 

para compreender o papel dos vários custos parciais referidos no custo de demolição, no custo de encaminhamento de 

resíduos e no custo industrial de demolição. 

 

 

5.2.1. Custo de demolição 

 

A determinação do custo médio de DS baseou-se no tratamento de uma amostra de orçamentos 

disponibilizados pela Ambisider. A amostra é constituída por dez orçamentos de demolição de edifícios de habitação e 

de serviços. 

 

Os vários edifícios são construídos em betão armado ou resultam de uma mistura de alvenaria de pedra e betão 

armado. A morfologia dos edifícios é, pelo contrário, muito diversa, variando a sua área de implantação média, assim 

como o número de pisos acima do solo. 

 

A escolha de uma amostra baseada em construção de habitação é justificada pela análise feita no Capítulo 3, 

onde se conclui que esta representa a maior parte dos edifícios demolidos, em Portugal. Desta feita, partiu-se do 

princípio de que seria de primeiro interesse estudar os custos de demolição associados a este segmento da construção. 

 

A consideração de edifícios de serviços foi feita com o objectivo de aumentar a amostra, uma vez que o 

número de orçamentos para edifícios de habitação, nesta empresa, não era grande. Contudo, tomou-se o cuidado de os 

edifícios de serviços incluídos na amostra terem, apesar de função diversa, aproximadamente o mesmo tipo de 

construção e tipo e densidade de materiais dos edifícios de habitação. 

 

Ainda assim, a título de curiosidade, recolheram-se dados sobre o orçamento de demolição de outras quatro 

construções: dois edifícios de mercado (comércio) e uma instalação industrial e uma torre de controlo de tráfego aéreo, 

que foram agrupadas na construção do tipo industrial. 

 

Estes dados, pelo facto de os edifícios terem características muito diversas dos anteriores e por serem em 

número muito pequeno, não foram, naturalmente, incluídos na determinação do custo médio de demolição. Não 
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obstante, o seu tratamento nos mesmos moldes do que os dados da amostra permite chegar a algumas conclusões, como 

se verá adiante. 

 

Na Tabela 5.2, apresenta-se as várias características dos edifícios, incluindo a área de construção, o volume de 

construção e o volume de agregados de betão e alvenaria resultantes da sua demolição. 

 

Tabela 5. 2 Características e dados dos edifícios incluídos na amostra de orçamentos 

Tipo de construção Função 
Área de 

construção (m2) 

Volume de 

construção (m3) 

Volume de 

agregados (m3 

betão) 

Nave de instalação industrial Industrial 700 14000 4.136 

Torre de controlo de aeroporto Especial 1324 3972 514 

Edifício de mercado Comércio 596 3576 1.000 

Edifício de mercado+anexo+armazém Comércio 3388 14600 2.668 

Moradias térreas Habitação 1153 3113 818 

Edifício Serviços 1624 4873 1.218 

Edifício Serviços 1900 11400 2.240 

Edifício Habitação 2065 5576 227 

Edifício Serviços 4000 12000 5.455 

Edifício Habitação 4400 11880 2.240 

Edifício Habitação 5270 14229 3.400 

Edifício Serviços 5400 16200 1.384 

Edifício Serviços 9600 38400 9.091 

Edifício Habitação 22400 58240 9.860 

 

A amostra foi organizada, logo ao princípio, por ordem crescente de área de construção, uma vez que era 

objectivo do estudo chegar a um valor de custo de demolição por unidade de área de construção – referência comum na 

Indústria da Construção – e não a um valor absoluto médio. 

 

No entanto, o desenvolvimento do estudo levou a que a determinação desse custo se fizesse não só em função 

da área de construção, mas também em função do volume de construção e do volume de agregados limpos resultantes 

da demolição. 

 

A primeira razão para este desenvolvimento foi o facto de se querer estabelecer uma comparação com os 

valores médios para o custo de demolição fornecidos por empresas de demolição contactadas. Estes valores foram 

dados, invariavelmente, em função dos volume de agregados limpos de betão e alvenaria ou, como se designa 

vulgarmente no meio, por volume de betão. 

 

Assim sendo, uma vez que se conhecia o volume de escombros resultante de cada obra, optou-se por chegar ao 

custo médio de demolição por volume de betão para cada orçamento, em vez de, pelo contrário, chegar a um custo por 

unidade de área de construção a partir dos valores dados pelas empresas contactadas. 

 

Por outro lado, pretendia-se descortinar, caso existisse, um efeito de escala no custo de demolição, ou seja, 

uma variação tendencial no custo unitário médio de demolição com o aumento da dimensão da obra. 

 

Desta forma, começou-se por verificar o andamento dos valores do custo de demolição nos vários orçamentos 

em função da variação da área de construção, o volume de construção e o volume de agregados, conforme se apresenta 

nas figuras 5.1, 5.2 e 5.3, respectivamente.  
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Figura 5. 1 Custo total e custos parciais de demolição, por ordem crescente de área de construção 
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Figura 5. 2 Custo total e custos parciais de demolição, por ordem crescente de volume de construção 

 

À curva dos custos de demolição associou-se a linha de correlação que melhor se ajustou ao andamento dessa 

curva. Para todos os casos, essa correlação tomou a forma de uma potência. Uma vez que as respectivas expressões têm 

valores relativamente próximos, o comportamento do custo de demolição é semelhante para o aumento de áreas ou 

volumes. 

 

É de notar que o custo de demolição do edifício n.º 10 – o último edifício assinalado em todas as figuras – se 

desvia significativamente das linhas de correlação definidas. Este fenómeno é particularmente evidente na Figura 5.3. O 

custo de demolição deste e as respectivas parcelas são muito superiores aos das restantes construções. A justificação 

estará, provavelmente, no facto de este edifício ter 14 pisos. 
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Figura 5. 3 Custo total e custos parciais de demolição, por ordem crescente de volume de agregados de betão e alvenaria 

 

O edifício mais alto para além deste tem 8 pisos, tendo os restantes no máximo 5 pisos. Desta maneira, o 

edifício n.º 10 é o único com pisos fora do alcance das lanças telescópicas usadas pela Ambisider. Como resultado, a 

demolição desses pisos tem de ser feita com recurso a equipamento suplementar, tanto de demolição como de apoio a 

este. 

 

Além do custo associado ao equipamento, os encargos com o estaleiro crescem substancialmente neste 

orçamento, ganhando um peso superior aos pesos da mão-de-obra directa e indirecta, ao contrário do que acontece para 

os restantes edifícios. 

 

Desta feita, de acordo com os dados apresentados, quando um edifício ultrapassa a altura de alcance do 

equipamento pesado de demolição, o custo da demolição, assim como os seus custos parciais, assumem uma ordem de 

grandeza significativamente superior, em relação aos edifícios mais baixos. 

 

Passando para a análise dos custos unitários de demolição, nas figuras 5.4, 5.5 e 5.6, apresentam-se os valores 

totais e parciais do custo unitário de demolição por unidade de área de construção, de volume de construção e de 

volume de betão, respectivamente. 

 

No caso do custo em função da área de construção, a irregularidade do seu comportamento acentua-se e não se 

consegue identificar uma tendência para os valores unitários do custo de demolição por m
2
. O mesmo acontece para o 

custo de demolição por unidade de volume de construção (Figura 5.5). 

 

Pelo contrário, o custo de demolição por unidade de volume de betão segue uma tendência de decréscimo com 

o aumento do volume de betão resultante da demolição. 
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Figura 5. 4 Custo total e custos parciais de demolição, por unidade de área de construção e por ordem crescente da mesma 
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Figura 5. 5 Custo total e custos parciais de demolição, por unidade de volume de construção e por ordem crescente do mesmo 

 

Por outras palavras, de acordo com a Figura 5.6, existe um efeito de escala no custo unitário de demolição em 

função do volume de betão. As excepções são o custo de demolição do edifício n.º 8 – quarto valor assinalado na figura 

– e o edifício n.º 10. 

 

Enquanto que, no caso do edifício n.º 8, o valor do custo unitário deverá ser excepcional, no caso do edifício 

n.º 10, conclui-se que também o custo unitário de demolição assume uma ordem de grandeza superior em edifícios de 

altura fora do alcance do equipamento pesado de demolição. 

 

Da mesma forma que para as curvas do valor absoluto de demolição, associou-se uma linha de correlação às 

curvas do custo unitário de demolição. Mais uma vez, escolheu-se a linha de melhor ajuste às curvas, sendo a sua 
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expressão novamente uma potência. Pela análise das figuras 5.4 a 5.6, verifica-se que curva do custo de demolição por 

unidade de volume de betão é também aquela que acompanha melhor a linha de correlação. 
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Figura 5. 6 Custo total e custos parciais de demolição, por unidade de volume de agregados e por ordem crescente do mesmo 

 

O facto de esta curva ser a mais uniforme, ter uma tendência definida e se ajustar melhor à linha de tendência 

indica que o volume de betão é a melhor unidade para o custo unitário de demolição. Assim, justifica-se que, apesar de 

o m
2
 ser a unidade de medida mais comum na Construção, os valores indicados pelas empresas de demolição 

contactadas terem sido dados em função do m
3
 de betão. 

 

Esta conclusão é reforçada pela análise dos custos unitários médios de demolição, apresentados na Tabela 5.3, 

para os edifícios de habitação e serviços e para os restantes, que não foram incluídos na amostra. 

 

Tabela 5. 3 Custos unitários médios de demolição para cada grupo de função da construção 

Tipo de custo Função dos edifícios 
Custos unitários 

€/m2 €/m3 €/m3 betão 

Demolição 
Habitação e serviços 28 9 55 

Outros 100 10 43 

 

De acordo com os dados da tabela, as unidades de volume de construção e de volume de escombros permitem 

um custo médio mais estável, face à variabilidade de características de construção e de funções de cada edifício, mesmo 

para amostras pequenas. 

 

Ainda assim, dado que a amostra não é muito grande, optou-se por eliminar os custos de demolição por m
3
 de 

betão que ficassem fora ou no limite do intervalo de média ± desvio padrão, conforme consta da Tabela A.5.2, do 

Anexo A.5.1. Desta forma, pretende-se chegar a um valor médio para o custo unitário de demolição mais ajustado. 

 

O andamento do custo de demolição por m
3
 de betão resultou como se apresenta na Figura 5.7, evidenciando-

se a tendência de decréscimo com o aumento do volume de agregados. Dado que os valores da nova amostra são os 
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valores “centrais” da amostra original, a curva dos custos unitários de demolição pode ser associada a uma linha de 

tendência linear. 
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Figura 5. 7 Custo total e custos parciais de demolição, por unidade de volume de agregados e por ordem crescente do mesmo 

(ajustado) 

 

Os custos unitários da mão-de-obra directa e indirecta são, não obstante, menos estáveis, uma vez que, apesar 

de se poder considerar que mantêm uma tendência decrescente, não partilham do mesmo andamento uniforme do que os 

restantes custos unitários parciais. 

 

A justificação pode estar, mais uma vez, na variabilidade das características de construção que se reflecte, 

neste caso, no grau de complexidade de desmantelamento do interior dos edifícios e da separação dos materiais 

resultantes, assim como na necessidade de maior planeamento, acompanhamento e supervisão dos trabalhos, 

influenciando os custos. Assim, pode-se concluir que essa variabilidade, apesar de afectar também os custos de estaleiro 

e de equipamento, tenha nestes uma influência menor. 

 

Na Tabela 5.4, apresenta-se a média final do custo de demolição por volume de agregados, assim como dos 

custos parciais que o compõem. Este valor, encontrado para o custo unitário médio de demolição através do tratamento 

dos dados dos 10 orçamentos recolhidos na Ambisider, coloca-se, assim, dentro do valor médio de 30 a 40 €/m
3
 betão, 

fornecido à partida por esta empresa. 

 

Tabela 5. 4 Custo unitário médio de demolição e respectivos custos parciais 

Custos unitários médios (€/m3 betão) 

Demolição Estaleiro 
Mão-de-obra 

directa 

Mão-de-obra 

indirecta 
Equipamento 

38 2 11 9 16 

 

A Tabela A.5.3, no Anexo A.5.1, apresenta os vários valores que deram origem aos valores médios 

apresentados na Tabela 5.4. 
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Na Figura 5.8, apresenta-se a distribuição média dos pesos de cada custo parcial no custo total de demolição. 

Como seria de esperar à partida, os encargos com maior peso sobre o custo de demolição são os devidos ao 

equipamento e à mão-de-obra directa. 

 

5%

30%

23%

42%
Estaleiro

Mão-de-obra directa

Mão-de-obra indirecta

Equipamento

 

Figura 5. 8 Composição do custo unitário médio de demolição 

 

Apesar de os encargos com o equipamento se imporem na generalidade dos orçamentos – o que aliás acontece 

tanto na DS como na DT – este estudo confirma que, no caso da DS, os encargos com a mão-de-obra directa assumem 

uma fatia quase tão importante. De facto, de acordo com a Figura 5.8, o peso médio da mão-de-obra directa ascende, 

neste estudo, a 30%, valor próximo do peso médio do equipamento, que se fixa em 42%. 

 

Ainda antes de se passar ao cálculo do custo de encaminhamento de resíduos, é de referir que, no Anexo A.5.1, 

se apresenta, para cada um dos 14 orçamentos registados, o peso de cada um destes custos parciais no custo absoluto de 

demolição, por ordem crescente da área de construção, do volume de construção e do volume de agregados. 

 

Esta análise foi feita com o intuito de perceber se haveria alguma tendência de uns custos se sobreporem a 

outros com a variação de cada uma das medidas consideradas. Contudo, em nenhum dos casos se tornou clara qualquer 

tendência desta natureza. 

 

 

5.2.2. Custo de encaminhamento de resíduos 

 

O custo de encaminhamento de resíduos, que como se disse é constituído pelo custo de transporte e pelo custo 

de deposição de resíduos, foi calculado da mesma forma do que para o cálculo do custo de demolição, ou seja, pelo 

tratamento de dados dos orçamentos cedidos pela Ambisider. 
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Assim, conduziu-se um procedimento em tudo semelhante ao do cálculo do custo médio de demolição. Assim 

sendo, começou-se por verificar o comportamento do custo absoluto de encaminhamento de resíduos em função, mais 

uma vez, da área de construção, do volume de construção e do volume de agregados de betão e alvenaria (Figuras 5.9 a 

5.11). 
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Figura 5. 9 Custo total e custos parciais de encaminhamento de resíduos, por ordem crescente de área de construção 
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Figura 5. 10 Custo total e custos parciais de encaminhamento de resíduos, por ordem crescente de volume de construção 

 

A variação do custo de encaminhamento de resíduos com a área de construção e o volume de construção 

apresenta um comportamento muito irregular, não evidenciando qualquer tendência definida de evolução com o 

aumento de áreas e volumes. Por outro lado, o mesmo não acontece na variação do custo de encaminhamento com o 

volume de agregados. Neste caso, o seu comportamento mantém-se relativamente uniforme. 

 

Nas figuras 5.9 a 5.11, apresenta-se também linhas de correlação associadas à curva dos custos de 

encaminhamento. O melhor ajuste fez-se, mais uma vez, através de potências, sendo que a curva do custo por volume 
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de betão é aquela que, novamente, melhor se ajusta à correlação adoptada. Estes dois factos reforçam a escolha desta 

medida como a referência mais adequada, no cômputo geral, na actividade de demolição. 

 

y = 9954,7x
0,4783

R
2
 = 0,921

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2
2

5
6

0
0

9
7

5
1

3
5

0
1

7
2

5
2

1
0

0
2

4
7

5
2

8
5

0
3

2
2

5
3

6
0

0
3

9
7

5
4

3
5

0
4

7
2

5
5

1
0

0
5

4
7

5
5

8
5

0
6

2
2

5
6

6
0

0
6

9
7

5
7

3
5

0
7

7
2

5
8

1
0

0
8

4
7

5
8

8
5

0
9

2
2

5
9

6
0

0

Volume de agregados (m
3
 betão)

C
u

st
o

 (
€

)

Encaminhamento

Transporte

Deposição

Correlação

 

Figura 5. 11 Custo total e custos parciais de encaminhamento de resíduos, por ordem crescente de volume de agregados de 

betão e alvenaria 

 

Como se pode observar nas figuras 5.12 a 5.14, este cenário mantém-se para o custo unitário médio de 

encaminhamento em função da unidade de área de construção, de volume de construção e de volume de agregados. 
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Figura 5. 12 Custo total e custos parciais de encaminhamento de resíduos, por unidade de área de construção e por ordem 

crescente da mesma 

 

Tal como aconteceu para o custo médio de demolição por unidade de volume de agregados, o custo médio de 

encaminhamento em relação à mesma unidade evidencia uma tendência de decréscimo com o aumento do volume de 

agregados, sugerindo, também aqui, um efeito de escala. 
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Figura 5. 13 Custo total e custos parciais de encaminhamento de resíduos, por unidade de volume de construção e por ordem 

crescente do mesmo 
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Figura 5. 14 Custo total e custos parciais de encaminhamento de resíduos, por unidade de volume de agregados e por ordem 

crescente do mesmo 

 

Mais uma vez, de forma a chegar a um valor médio mais ajustado, eliminou-se os custos de encaminhamento 

que estivessem fora do intervalo da média ± desvio padrão, assinalados na Tabela A.5.5, em anexo. 

 

Deste ajuste resultou a nova amostra que se apresenta na Tabela A.5.6, cuja representação gráfica é feita na 

Figura 5.15. 

 

Na Tabela 5.5, faz-se o resumo da tabela referida, apresentando-se o custo unitário médio de encaminhamento 

de resíduos, assim como do seu transporte e deposição, em relação à unidade de volume de agregados. 
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Figura 5. 15 Custo total e custos parciais de encaminhamento de resíduos, por unidade de volume de agregados e por ordem 

crescente do mesmo (ajustado) 

 

Em termos de custos parciais, pode observar-se na Figura 5.15 que a curva dos custos de deposição é a mais 

uniforme e a que se ajusta melhor à forma da linha de correlação. 

 

Tabela 5. 5 Custo unitário médio de encaminhamento de resíduos e respectivos custos parciais 

Custos unitários médios (€/m3 betão) 

Encaminhamento de resíduos Transporte Deposição 

34 19 16 

 

Antes de passar ao cálculo do custo industrial de demolição, é de referir que, à semelhança do que se fez na 

análise dos custos de demolição, se tentou perceber se haveria uma tendência de sobreposição do custo de transporte 

sobre o custo de deposição, ou vice-versa, com a variação da área de construção, do volume de construção ou do 

volume de agregados. No Anexo A.5.2, apresentam-se os pesos relativos destes dois custos no custo total de 

encaminhamento de resíduos e as respectivas representações gráficas. Contudo, mais uma vez não se evidenciou 

nenhuma tendência desta natureza. 

 

 

5.2.3. Custo industrial de demolição 

 

O custo industrial unitário médio de demolição, para os dados da Ambisider, foi calculado pela soma dos 

custos unitários médios de demolição e de encaminhamento de resíduos. Na Tabela 5.6, apresentam-se os valores desses 

três custos unitários. 

 

Tabela 5. 6 Custo industrial de demolição unitário médio e respectivos custos parciais 

Custos unitários médios (€/m3 betão) 

Industrial Demolição Encaminhamento 

72 38 34 
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Na Figura 5.16, apresenta-se a participação de cada custo parcial no valor total do custo industrial unitário 

médio, sendo que o custo unitário médio de demolição representa 52% e o custo unitário médio de encaminhamento de 

resíduos os restante 48%. 
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Figura 5. 16 Composição do custo industrial de demolição 

 

Como se pode confirmar pelos dados da Tabela A.5.7, a preponderância do custo da demolição sobre o custo 

de encaminhamento dos resíduos é relativamente frágil, pesando os custos, por vezes, para o lado do encaminhamento 

dos resíduos. Desta forma, pode dizer-se que, em termos gerais, têm um peso igual no custo industrial de demolição. 

 

Além disto, qualquer um dos custos parciais do encaminhamento de resíduos tem um peso maior no custo 

industrial de demolição do que cada um dos custos parciais de demolição. Estas duas conclusões clarificam em muito a 

importância da questão da gestão dos resíduos na competitividade da DS em relação à DT. 

 

As mesmas conclusões contribuem, ainda, para justificar o fenómeno do abandono ilegal de RCD, que se 

regista por todo o país (Laranjeiro, 2001). 

 

De volta à questão do valor médio do custo unitário industrial de demolição, é preciso notar que o valor que se 

calculou se refere a obras de demolição da Ambisider. Como se referiu, foram contactadas algumas empresas e, para 

além da Ambisider, conseguiu-se das empresas Lusocorte – Corte e furação de betão, Lda e Demolidora Penafidelense 

– Sociedade demolidora de Penafiel, Lda. um valor médio para este custo. A empresa Fozterra – Sociedade de 

Demolições e Movimentações de Terras, Lda. apenas indicou um valor para o custo unitário de demolição e, apesar de 

se ter contactado a Recifemetal – Reciclagem de Ferros e Metais, S.A., não se conseguiu obter informações neste 

sentido. 

 

Desta forma, optou-se por fazer uma média dos valores conseguidos para se conseguir um custo médio melhor 

ajustado à generalidade do mercado de demolição selectiva. Uma vez que se conseguiu valores tanto para o custo de 
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demolição como para o industrial, calculou-se a média de mercado para ambos. Estes valores e a respectiva média são 

apresentados na Tabela 5.7. 

 

Tabela 5. 7 Custo de demolição e custo industrial de demolição unitários médios 

Empresa 
Custos unitários (€/m3 betão) 

Demolição Industrial 

Ambisider 38 72 

Demolidora Penafidelense  111(1) 

Fozterra 35(2)  

Lusocorte 73(3) 95(4) 

Média 48 93 
(1) 60 €/m2 (assumiu-se uma distância média entre pisos de 3 m e um volume de agregados igual a 18% do volume de construção (caso de 

estudo de Bari, Itália)); (2) 30 a 40 €/m3 betão (média); (3) 50 €/m3 betão + 40 a 50% (média); (4) 60 a 70 €/m3 betão + 40 a 50% (média). 

 

Tendo um novo valor médio para o custo industrial de demolição unitário, deverá calcular-se um novo custo 

unitário médio de demolição e de encaminhamento de resíduos. 

 

Esse cálculo pode ser feito assumindo que os pesos relativos apresentados na Figura 5.16 se mantêm, em 

termos médios, para as restantes empresas de demolição selectiva. Desta feita, os custos médios finais para a demolição 

e para o encaminhamento de resíduos são apresentados na Tabela 5.8. Os custos parciais de encaminhamento, ou seja, 

os custos de transporte e de deposição são apresentados na mesma tabela. 

 

Tabela 5. 8 Custo unitário médio de demolição, transporte e deposição 

    Custos unitários médios (€/m3 betão) 

Demolição 48 

Encaminhamento de resíduos 
Transporte 24 

44 
Deposição 20 

 

É de referir que os dois valores médios encontrados para o custo unitário de demolição são, neste caso, iguais. 

Assim, pode concluir-se que os valores encontrados representam suficientemente bem o mercado da DS, em termos 

médios. 

 

 

5.3. Determinação dos custos da demolição tradicional 

 

Ao contrário do que se passou para a determinação do custo da DS, não se conseguiu recolher o mesmo tipo de 

dados para o cálculo do custo da DT. De facto, de todos os contactos que se tentou estabelecer só um resultou em 

informação concreta sobre o custo médio da DT. 

 

Esse valor foi facultado pela Lusocorte, que indicou, para o custo industrial de demolição, 60 a 70€/m
3
 betão e, 

para o custo de demolição na DT, 50€/m
3
 betão. Contudo, um só valor não seria satisfatório para estabelecer um custo 

médio de demolição e um custo industrial médio, nomeadamente porque o valor disponível para o custo de demolição 

era superior à média desse custo para a DS. 

 

Assim sendo, calculou-se outros três valores para a DT através da sua relação com a DS, recorrendo aos 

resultados de dois casos de estudo e à Tabela 5.1. Contudo, uma vez que não foi atribuída nenhuma relação entre os 
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custos de deposição para ambos os métodos nesta tabela, esta via só produz o valor para o custo de demolição e, no 

máximo, um valor comparativo para o custo médio de transporte. 

 

O primeiro caso de estudo foi realizado em Bari, Itália (Lassandro, 2003), onde se demoliu três edifícios de 

betão armado em fase de construção. Estes edifícios, apesar de estarem em fases distintas, contavam ainda apenas com a 

estrutura e alvenaria de tijolo. As respectivas volumetrias fixavam-se entre 24000 a 78000 m
3
 e tinham uma altura 

média de 45 m. 

 

O caso de estudo conta com 3 cenários diferentes. O Cenário 1 corresponde à situação de demolição tradicional 

com deposição de resíduos em aterro. O segundo cenário trata de demolição selectiva em que se separa os resíduos em 

duas fracções, uma de betão e outra de mistura de betão e alvenaria, que são enviadas para processamento numa central 

fixa de reciclagem. No Cenário 3, as fracções de resíduos separadas são tratadas numa central móvel e reutilizadas no 

próprio local. 

 

No estudo presente, os cenários 1 e 2 são aqueles que se enquadram nas situações analisadas. Desta maneira, 

adoptam-se os custos resultantes de cada um dos cenários para estabelecer uma relação entre o custo industrial de DS e 

de DT e entre o custo de demolição das mesmas. Os valores resultantes são apresentados na Tabela 5.9. Na mesma, 

apresenta-se ainda o custo unitário de demolição e industrial. 

 

Tabela 5. 9 Relação entre o custo de demolição e industrial de DT e de DS, no caso de estudo de Bari, Itália (fonte: 

Lamparossa, 2003) 

 Custo de demolição Custo industrial de demolição 

 (€) (€/m3 betão) (€) (€/m3 betão) 

Demolição tradicional 280.500 11 1.014.738 39 

Demolição selectiva 1.054.000 40 1.334.906 51 

DT/DS 0,266 0,760 

 

O segundo caso de estudo utilizado foi realizado em Mulhouse, França (CSTB Magazine, 1997), onde se 

dividiu um edifício simetricamente e se demoliu uma metade do edifício pelo método tradicional e a outra por 

demolição selectiva, como se pode ver na Figura 5.17. Este edifício foi construído antes de 1915 e tinha 3 pisos e uma 

cave, estrutura de madeira com paredes de alvenaria e revestimentos exteriores em grés e granito. 

 

 

Figura 5. 17 Representação esquemática da divisão do edifício, em Mulhouse, França (fonte: Rentz e Schultmann, 2003) 

 

Nesta situação, adoptou-se os custos de demolição de cada uma das metades do edifício para estabelecer, 

novamente, uma relação entre o custo industrial de DS e de DT e entre o custo de demolição das mesmas. Os valores 

             Demolição tradicional 

 
      Demolição selectiva 



Capítulo 5 – Análise da viabilidade económica da demolição selectiva vs. demolição tradicional 

5.18 

resultantes são apresentados na Tabela 5.10. Neste caso de estudo, não havia referência aos valores dos volumes de 

resíduos produzidos, pelo que não se conseguiu calcular custos unitários. 

 

Tabela 5. 10 Relação entre o custo de demolição e industrial de DT e de DS, no caso de estudo de Mulhouse, França (fonte: 

CSTB Magazine, 1997) 

 Custo de demolição (€) Custo industrial de demolição (€) 

Demolição tradicional 13.175 28.404 

Demolição selectiva 45.682 57.721 

DT/DS 0,288 0,492 

 

A proximidade entre os valores apontados nos casos de estudo e os valores dos orçamentos da Ambisider, para 

edifícios parecidos, sugere que as relações entre custos de DS e DT calculadas são aceitáveis para a estimativa do custo 

médio de DT a partir do custo médio de DS. 

 

A terceira via adoptada para fazer esta estimativa foi, como se disse, a aplicação dos coeficientes indicados na 

Tabela 5.1 aos custos parciais médios de demolição. Os resultados deste cálculo são apresentados na Tabela 5.11. Note-

se, mais uma vez, que o valor médio encontrado se refere apenas ao custo de demolição. 

 

Tabela 5. 11 Estimativa dos custos parciais de demolição e do custo de transporte na DT, a partir dos mesmos custos na DS 

 Custos unitários médios (€/m3 betão) 

 Demolição selectiva Demolição tradicional 

Estaleiro 2 1 

Mão-de-obra directa 11 0 

Mão-de-obra indirecta 9 6 

Equipamento 16 16 

Demolição   23 

Transporte 19 17 

 

Estabelecidas estas relações, pode passar-se ao cálculo do custo unitário médio de demolição através da média 

dos valores resultantes da aplicação dessas relações ao custo unitário médio de demolição para a DS e do valor 

fornecido pela Lusocorte. Assim sendo, reportando ao custo unitário médio apresentado na Tabela 5.8, o custo unitário 

médio de demolição para a DT é o que se apresenta na Tabela 5.12. 

 

Tabela 5. 12 Custo unitário médio de demolição 

Fonte DT/DS Custo unitário (€/m3 betão) 

Lusocorte - 50 

Caso de estudo: Bari, Itália 0,266 13 

Caso de estudo: Mulhouse, França 0,288 14 

Coeficientes da Tabela 5.1 - 23 

Média - 25 

 

Da mesma forma, mas reportando ao custo industrial unitário médio apresentado na Tabela 5.7, o custo 

industrial unitário médio para a DT é o que se apresenta na Tabela 5.13.  

 

Tabela 5. 13 Custo industrial de demolição unitário médio 

Fonte  DT/DS Custo unitário (€/m3 betão) 

Lusocorte - 65 (1) 

Caso de estudo: Bari, Itália 0,760 70 

Caso de estudo: Mulhouse, França 0,492 46 

Média - 60 
(1) 60 a 70€/m3 betão (média)   
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Na Tabela 5.14, apresentam-se os custos unitários médios para a DT, assim como a sua relação com os custos 

unitários médios para a DS, respectivos. O custo de encaminhamento de resíduos calculou-se, evidentemente, fazendo a 

diferença entre o custo industrial e o custo de demolição. 

 

Tabela 5. 14 Custos unitários médios para DT e respectiva relação com os valores equivalentes da DS 

 Custos unitários médios (€/m3 betão) DT/DS 

Custo industrial de demolição 60 0,651 

Custo de demolição 25 0,518 

Custo de encaminhamento de resíduos 35 0,793 

 

Pela análise da tabela, pode constatar-se que, em termos médios, apesar de o custo de demolição no caso da DT 

ser apenas de cerca de 50% do mesmo custo no caso da DS, a diferença no custo efectivo da demolição, ou seja no 

custo industrial, entre DT e DS é menor. 

 

De facto, neste estudo, o custo de encaminhamento de resíduos representa mais de 58% do valor industrial da 

demolição. Assim, no caso da DT, os custos de encaminhamento assumem uma importância maior do que na DS. Não 

obstante, de acordo com os valores obtidos, esses encargos são menores do que no caso da DS, sendo 35 e 44 €/m
3
 

betão, respectivamente. 

 

Perante o cenário de ambas as parcelas do custo industrial serem mais baixas na DT, não poderá existir 

competitividade da DS em relação a esta. Contudo, dada a maior importância do custo de encaminhamento no 

orçamento da DT e que este contribui para aproximar o seu custo industrial do custo industrial da DS, pode-se sugerir 

que essa competitividade se poderá alcançar mais facilmente pelo aumento dos custos de encaminhamento de resíduos 

do que por um decréscimo plausível dos custos de demolição selectiva. 

 

Por outras palavras, em termos práticos, a viabilidade económica da DS em relação à DT poderá ser 

conseguida mais rapidamente pela variação dos custos de encaminhamento do que por uma variação, que é limitada, 

nos custos de demolição. 

 

 

5.4. Análise de sensibilidade do custo industrial de demolição selectiva e de demolição tradicional 

 

Esta última conclusão pode ser testada procedendo à análise de sensibilidade do custo industrial de DS e de 

DT, mediante determinados parâmetros, e comparando o intervalo de valores obtidos para cada um dos métodos de 

demolição. 

 

Para o efeito, a escolha de parâmetros recaiu sobre o custo de demolição, o custo de transporte e a taxa de 

deposição de RD não separados. 

 

A escolha dos custos de demolição como parâmetro prende-se com a variabilidade dos custos médios 

encontrados nas empresas contactadas, assim como a existência da possibilidade de redução destes custos mediante 
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desenvolvimento tecnológico e de ferramentas de apoio ao planeamento dos trabalhos de demolição, nomeadamente no 

caso da DS. 

 

Os custos de transporte foram eleitos como parâmetro devido à sua grande variabilidade, devida à diversidade 

de condições de recolha e transporte, de custos dos fretes e, naturalmente, das distâncias percorridas desde os locais de 

origem dos resíduos ao local da sua deposição. Além disto, os custos de transporte constituem uma das partes dos custos 

de encaminhamento, pelo que não poderiam ficar de fora nesta análise. 

 

Pela mesma razão, teria de se incluir os custos de deposição. No entanto, optou-se por usar como parâmetro 

apenas a taxa de deposição de RCD misturados, uma vez que este é o tipo de resíduos que se quer evitar na DS, depois 

dos resíduos perigosos, e porque é uma taxa de indemnização sobre a qual as autoridades competentes têm poder de 

influência. 

 

 

5.4.1. Determinação dos custos de transporte e deposição 

 

No que toca ao custo médio de deposição, deparou-se com duas situações distintas em termos de práticas de 

deposição. De acordo com o testemunho do Eng.º Brito Cardoso, da Ambisider, a grande dificuldade de concorrência 

com os empreiteiros que praticam DT é o facto de estes depositarem os escombros que produzem em locais alternativos 

aos aterros licenciados para receberem RCD. Estes locais podem ser, por exemplo, aterros não licenciados onde os 

escombros são utilizados como material de enchimento. Nestes locais, a recepção destes materiais é gratuita ou as taxas 

praticadas são simbólicas. 

 

A Eng.ª Carmen Lima, da Lobbe, deu um testemunho semelhante. De acordo com o mesmo, as empresas de 

recolha e transporte de resíduos também têm tido dificuldades de concorrência com outras empresas que praticam 

preços muito baixos. Estes preços, que deveriam englobar o custo do deposição de resíduos, parecem ser demasiado 

baixos para as taxas praticadas pelos aterros licenciados. Desta forma, estas empresas também deverão recorrer a locais 

de deposição alternativos. Existe ainda a possibilidade de haver a prática de “fly-tipping”. 

 

De acordo com o Eng.º Paulo Rodrigues, da Lipor, o abandono ilegal de RCD é um problema grave na região 

do Porto. A frequência de “fly-tipping” é muito grande, sendo encontrados novos depósitos em terrenos não vigiados, 

todos os dias. No entanto, este fenómeno não se limita à região do Porto. Como se disse, é um flagelo comum a todo o 

país. 

 

Por outro lado, segundo o testemunho do Sr. José Silva, da Rasgabre – Demolições, Lda., que pratica DT, é 

frequente que clientes não queiram que o empreiteiro se encarregue do encaminhamento dos RCD de forma a não 

pagarem as taxas de deposição dos resíduos. Assim sendo, o empreiteiro entrega os escombros ao dono-de-obra, que os 

encaminha a locais onde os deposita gratuitamente. 
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Assim sendo, considerou-se para a DT dois cenários quanto ao custo de depósito de RCD. O primeiro diz 

respeito ao custo de deposição correspondente à taxa média praticada pelos aterros licenciados da região de Lisboa 

contactados. No segundo, considera-se a deposição não regulamentar dos resíduos. Para este cenário, assumiu-se uma 

taxa de deposição de RCD não separados de 5 € por tonelada. Este valor foi apontado como sendo a taxa típica 

praticada pelos locais não licenciados a receber este tipo de resíduos, quando a sua recepção não é gratuita. 

 

No entanto, os custos de deposição utilizados até agora não são discretizados por fileira, já que constituem um 

valor global para todos os resíduos. Desta forma, teve de se proceder a um novo cálculo dos custos de deposição 

recorrendo à composição média apresentada na Tabela 3.6, para o volume de RD. 

 

Dentro desta composição, não estava definido o peso de, nomeadamente, os resíduos perigosos e, 

naturalmente, dos RD não separados em obra. Desta maneira, arbitrou-se pesos para os resíduos perigosos na DS e na 

DT, para os RD não separados na DS e, ainda, para os plásticos na DS, uma vez que era conhecido um peso médio para 

este material nos RCD (Anexo A.3.3.7) e que as taxas de deposição para estes materiais limpos são relativamente 

baixas. 

 

Os valores arbitrados são apresentados na Tabela A.5.10, para a DS, e na Tabela A.5.9, para a DT, no anexo 

A.5.4. Contudo, é de referir que se arbitrou um peso maior de materiais perigosos para a DT do que para a DS, dado que 

se assumiu que havia um risco maior de contaminação de outros materiais não perigosos. É de notar, ainda, que se 

distinguiu resíduos diversos de resíduos não separados, tendo-se arbitrado uma pequena percentagem destes resíduos 

para a DS. 

 

Na realidade, na relação de materiais levados a deposição, nos orçamentos da Ambisider, houve somente duas 

obras em que se registou RCD misturados e, mesmo nessas situações, os volumes respectivos eram de pouca expressão. 

No entanto, para efeitos da análise de sensibilidade, optou-se por atribuir um peso a estes resíduos, ainda que pequeno. 

 

O custo médio de deposição calculado para o caso da DS ajusta-se bem ao mesmo custo, anteriormente 

calculado. O mesmo já não se passa para a DT, no caso da deposição regulamentar, para a qual o custo médio de 

deposição encontrado é significativamente elevado. Pelo contrário, para a deposição não regulamentar, o custo de 

deposição é inferior ao mesmo para a DS. 

 

Assim sendo, calculou-se também o custo médio de transporte como forma de verificar o ajustamento da 

composição de resíduos adoptada, por comparação com o custo médio de transporte já calculado. Contudo, devido à 

grande variabilidade dos custos de transporte no mercado, esse ajustamento só poderia ser verificado se se utilizasse a 

média dos custos dos fretes registados nos orçamentos da Ambisider. 

 

Os valores do custo médio de transporte encontrados ajustaram-se bem aos mesmos custos calculados 

anteriormente, tanto para a DS como para a DT. Ainda assim, a consideração dos custos de frete pesquisados no 

mercado será feita, mais tarde, na análise de sensibilidade, onde será incluída na variação do custo. É de referir que os 

custos de transporte variam, naturalmente, em função da distância percorrida. No entanto, os custos dos fretes utilizados 
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referem-se, em média, a um distância de cerca de 40 km que se sabe ser uma distância média para obras de demolição 

na região de Lisboa. Desta forma, simplifica-se o cálculo da análise de sensibilidade. 

 

Os pormenores e a justificação dos cálculos para os custos de transporte e deposição são desenvolvidos no 

Anexo A.5.4, a par da apresentação das tabelas referidas. 

 

 

5.4.2. Análise de sensibilidade do custo industrial de demolição 

 

Uma vez definidos os valores médios dos parâmetros seleccionados, pode passar-se à determinação da variação 

a impor ao valor dos parâmetros. A justificação da determinação dessa variação é feita no Anexo A.5.5, pelo que aqui 

só se apresenta o seu resultado. Nas tabelas 5.16 a 5.18, apresentam-se os esquemas das “árvores” de valores do custo 

industrial de demolição resultantes. 

 

Tabela 5. 15 “Árvore” de valores do custo industrial de demolição tradicional com deposição regulamentar 

Parâmetros Variação Custo (€/m3 betão) Código 

Custo de demolição 

+ 50% 38 1 

- 25 2 

- 50% 13 3 

    

Custo médio de deposição 

+ 50%(*) 85 4 

- 57 5 

- 50%(*) 29 6 

    

Custo médio de transporte 

+ 50% 23 7 

- 16 8 

- 50% 8 9 
(*) Variação na taxa de deposição de RCD não separados 

 

Tabela 5. 16 “Árvore” de valores do custo industrial de demolição tradicional com deposição não regulamentar 

Parâmetros Variação Custo (€/m3 betão) Código 

Custo de demolição 

+ 50% 38 1 

- 25 2 

- 50% 13 3 

    

Custo médio de deposição 

+ 50%(*) 17 4 

- 12 5 

- 50%(*) 7 6 

    

Custo médio de transporte 

+ 50% 23 7 

- 16 8 

- 50% 8 9 
(*) Variação na taxa de deposição de RCD não separados 

 

A última coluna das tabelas referidas indica um número para cada custo e tem o objectivo de possibilitar a 

identificação dos custos intervenientes em cada um dos 27 valores resultantes para o custo industrial, em cada um dos 

métodos de demolição. 

 

Por outras palavras, a cada combinação de custos de demolição, deposição e transporte corresponde um código 

que resulta da combinação dos respectivos números de identificação. Nas figuras 5.18 e 5.19, aos valores do custo 
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industrial de DS e de DT, faz-se corresponder o respectivo código de identificação, estando estes ordenados por ordem 

crescente do valor desse custo. 

 

Tabela 5. 17 “Árvore” de valores do custo industrial de demolição selectiva 

Parâmetros Variação Custo (€/m3 betão) Código 

Custo de demolição 

+ 50% 73 1 

- 48 2 

- 50% 24 3 

    

Custo médio de deposição 

+ 50%(*) 15 4 

- 15 5 

- 50%(*) 14 6 

    

Custo médio de transporte 

+ 50% 25 7 

- 17 8 

- 50% 8 9 
(*) Variação na taxa de deposição de RCD não separados 

 

Na Figura 5.18, apresenta-se o nível geral dos valores do custo industrial unitário. De acordo com a mesma, o 

nível desses valores na DS é intermédio dos dois níveis da DT. Contudo, os valores do custo industrial na DS estão mais 

próximos dos da DT com deposição regulamentar. Ainda assim, existe uma tendência de divergência dos vários níveis 

de valores, com o aumento do custo industrial de demolição. 
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Figura 5. 18 Valores do custo industrial de demolição para a DS e para a DT, resultantes da análise de sensibilidade 

 

Na Figura 5.19, apresenta-se as várias combinações de valores para um custo de demolição mínimo, médio e 

máximo, na DS e na DT. O patamar respeitante à DT não regulamentar reúne apenas os valores do custo industrial para 

uma taxa de deposição de RCD misturados de 5€/ton. 

 

No geral, no caso da DT, não é possível estabelecer um padrão para as combinações dos parâmetros. Contudo, 

o parâmetro comum a cada patamar é o custo de deposição. Desta forma, conclui-se que o parâmetro condicionante para 

a DT é este custo. No caso da DS, cada patamar corresponde à combinação dos diferentes valores de transporte e custo 
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de deposição para um valor fixo de custo de demolição. Desta forma, verifica-se que o custo de demolição é o 

parâmetro condicionante na DS. 

 

De acordo com a mesma figura, a DT é mais barata que a DS no caso de deposição não regulamentar. De facto, 

para a combinação de valores médios (258), a DT não regulamentar é mais barata cerca de 5, 30 e 55 €/m
3
betão do que, 

respectivamente, o custo mínimo, médio e máximo da DS, para combinações equivalentes. Se a deposição não 

regulamentar for gratuita, esta diferença aprofunda-se ainda mais. Pelo contrário, a DT com deposição regulamentar é 

sempre mais cara do que a DS, para as mesmas combinações. 
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Figura 5. 19 Comparação dos custos industriais de DS e de DT regulamentar e não regulamentar 

 

No entanto, sabe-se que na realidade a DT é mais competitiva actualmente do que a DS, em termos 

económicos, para a generalidade dos casos. Assim sendo, conclui-se que essa competitividade advém principalmente da 

deposição dos RD em locais alternativos aos aterros licenciados para o efeito, que são mais baratos ou gratuitos. 

 

Desta forma, verifica-se que a viabilidade económica da DS depende consideravelmente do nível das taxas de 

deposição de RCD misturados. A influência da taxa de deposição parece também ser maior do que a do custo de 

demolição. Isto deve-se ao facto de essa taxa ter um peso insignificante na DS quando comparada com a DT. Assim, 

verifica-se a hipótese de partida de que a viabilidade económica da DS é mais facilmente alcançada pela intervenção 

nas taxas de deposição do que pela redução dos custos de demolição. 

 

No entanto, em termos práticos, essa viabilidade só é realizada se houver fiscalização que garanta que qualquer 

empreiteiro de demolição ou o detentor dos RD produzidos nas suas obras os encaminhe para destinos autorizados a 

receber esses resíduos. Além disso, seria necessário garantir que as taxas praticadas são, pelo menos, da ordem de 

grandeza da taxa média praticada pelos aterros licenciados contactados neste estudo. 

 

Desta forma, confirma-se que a ausência de uma política relativa a RCD e de meios para garantir o 

cumprimento da legislação é determinante na falta de condições de competitividade da DS em relação à DT. 
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6. Conclusão 

 

6.1. Conclusões gerais 

 

A demolição selectiva é, como se disse na introdução, uma metodologia de demolição que visa recuperar o 

máximo de materiais para reutilização e reciclagem, como alternativa aos destinos mais comuns de eliminação e 

deposição em aterro. 

 

Conforme determinado no Capítulo 2, a actividade de demolição tem vindo a aumentar nos últimos anos, em 

Portugal. Este crescimento é verificado tanto no número de obras de demolição licenciadas como no valor dos trabalhos 

respectivos realizados por empresas com 20 e mais pessoas ao serviço. 

 

Neste capítulo, concluiu-se também que a taxa total de crescimento do valor dos trabalhos de demolição 

realizados, entre 1990 e 2004, foi mais de quatro vezes superior à taxa correspondente para a construção. 

 

Dado este crescimento e o enorme volume de resíduos produzido na actividade de demolição, a consideração 

deste sector da Construção torna-se incontornável numa política de gestão de resíduos de construção e demolição e de 

recursos naturais consumidos nesta indústria. 

 

De facto, este momento de expansão do mercado de demolição é crucial para dar início a uma tradição de 

demolição selectiva se se encarar o património construído como uma reserva de materiais que é preciso começar a 

aproveitar quanto antes. Esta preocupação surge não só no sentido de preservar a energia e a matéria-prima investida 

nesses materiais, mas também de abrandar o consumo de recursos naturais não renováveis. 

 

No entanto, uma vez que, por comparação a países como os do Norte da Europa, ainda existe abundância de 

matéria-prima no país, nomeadamente para o fabrico de betão, esta preocupação não é premente, sendo que o sistema 

corrente de demolição continua a ser o derrube de edificações com recurso a equipamento mecânico de grande porte 

gerando grande volume de resíduos de demolição misturados, destinados a vazadouro. 

 

Por outro lado, começa a aumentar a frequência de realização de obras de DS em território nacional devido ao 

aparecimento de menos de um punhado de empresas, responsáveis, até ao momento, por obras como a demolição da 

Aldeia da Luz, do antigo estádio José de Alvalade e do Hotel Estoril Sol. 

 

No Capítulo 3, viu-se que a DS pode ser feita recorrendo às mesmas técnicas e aos mesmos equipamentos do 

que uma demolição tradicional, variando apenas o método com que a demolição é realizada. De facto, no que toca à 

demolição da estrutura das construções, conclui-se que, fora as técnicas de plasma e laser, as empresas portuguesas que 

praticam DS usam tipicamente as técnicas de melhor desempenho económico, técnico e ambiental que se conhecem. 

 

A diferença entre os dois métodos reside no facto de, na DS, a atenção se focar nos trabalhos de desmontagem 

dos equipamentos, revestimentos, recheios e instalações das construções. Desta maneira, o que distingue logo à partida 

a DS da DT é o maior recurso a técnicas de desmonte preciso e a trabalhos manuais de remoção de materiais. 
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Conforme se viu, estes trabalhos não gozam de grande desenvolvimento tecnológico, pelo que envolvem um 

trabalho braçal muito intenso e muita mão-de-obra, traduzindo-se na maior morosidade e onerosidade, relativamente à 

DT, que também caracteriza a DS. Contudo, esses trabalhos constituem a parte fundamental da mais-valia ambiental 

proporcionada por este método de demolição. 

 

Em termos da caracterização dos RD, na segunda parte deste capítulo, verificou-se que, nomeadamente em 

2000 e 2001, os edifícios de habitação foram os mais demolidos. Assim sendo, considerando ser esta a tendência 

dominante, a maior parte dos RD produzidos no país terá a composição dos resíduos gerados tipicamente na demolição 

desses edifícios. 

 

Além disto, de acordo com as tabelas 3.4 e 3.7 e a Figura 3.17, pode prever-se que a base dessa composição e 

da composição dos RCD em geral serão os subprodutos de betão armado como sistema operativo. Os agregados obtidos 

a partir da sua reciclagem, fora do local de demolição, podem ter diversas aplicações como, por exemplo, em camadas 

de base e sub-base de estradas. 

 

No entanto, existem outras fileiras para as quais existem retomadores, em Portugal, entre as quais metais 

ferrosos e não ferrosos, plástico, madeira e vidro. No caso da sucata, existe muita procura, pelo que facilmente é 

vendida pelo empreiteiro de demolição, consistindo numa fonte de receitas certa. 

 

Pelo contrário, as restantes fileiras são, normalmente, recolhidas ou recebidas por operadores de resíduos que 

se posicionam, frequentemente, como intermediários entre os produtores e retomadores. Este tipo de situação acontece 

muitas vezes por ignorância do empreiteiro quanto à existência dos retomadores, perdendo-se, na DS, potenciais 

benefícios devidos ao encaminhamento de resíduos, uma vez que resíduos como o plástico, por exemplo, têm valor de 

mercado como a sucata. 

 

Este cenário deve-se em muito à falta de um mercado de resíduos transparente e bem implementado no país, 

prejudicando a viabilidade económica da DS e, em última análise, o potencial de recuperação e valorização dos 

resíduos. 

 

Para isso contribui o vazio legal e a ausência de uma estratégia para a gestão de RCD, referidos no Capítulo 4. 

De facto, os RCD não são abrangidos por nenhum dos planos estratégicos nacionais relacionados com resíduos, assim 

como ainda não foi aprovada legislação para regular especificamente as questões relacionadas com este fluxo de 

resíduos. 

 

A gestão dos RCD está, contudo, subordinada ao Regime Geral de Gestão de Resíduos que obriga o produtor 

de qualquer tipo de resíduos a separá-los na origem e a proceder ao seu correcto encaminhamento, de acordo com a 

hierarquia de gestão de resíduos. 

 

No entanto, sem a aprovação da legislação específica dos RCD, que introduz ferramentas próprias de controlo 

da produção e percurso deste fluxo, os meios para garantir o cumprimento da hierarquia de gestão de resíduos são 

limitados, havendo uma forte possibilidade de escape às exigências feitas ao poluidor. O mesmo se passa com o registo 
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dos resíduos produzidos, conforme estipulado no RGGR, que é um requisito fundamental à elaboração de um plano 

estratégico adequado aos RCD. 

 

Por outro lado, a DS como método para aumentar o potencial de reutilização e reciclagem coaduna-se 

perfeitamente com os princípios do RGGR, cumprindo à partida as imposições feitas por esta legislação ao empreiteiro. 

 

Desta forma, o apoio a esta tecnologia coloca-se em linha com as estratégias temáticas e programas de acção 

comunitários em termos de Ambiente, particularmente no que toca a resíduos e recursos naturais. 

 

Uma vez que tanto o quadro legal nacional como o comunitário aplicáveis à DS se referem exclusivamente aos 

resíduos, a forma mais directa de apoio a esta tecnologia é o Acordo Voluntário entre o Governo, a indústria da 

Construção e fornecedores e fabricantes. 

 

Como se referiu, na Catalunha, onde se criou uma empresa comparticipada pelo sector público e privado, num 

intervalo de 5 anos aumentou-se a reciclagem de RCD em 150%, estando previsto que o nível dessa reciclagem suba 

para cerca de 50% em 2010. A mesma empresa atribui estes resultados ao sucesso da tentativa de harmonização dos 

interesses públicos e privados. 

 

A eficácia deste tipo de colaboração está comprovada não só na Catalunha como em países tão diferentes como 

a Alemanha e a Austrália, pelo que é provável que a implementação, em Portugal, de um mesmo tipo de AV tenha o 

mesmo sucesso. Este tipo de solução para o apoio da DS vem, naturalmente, complementar a legislação e o plano 

estratégico específicos à gestão de RCD, por aprovar. 

 

No contexto do apoio à DS, à semelhança do que acontece em outros países como a Alemanha e o Reino 

Unido, seria também de interesse o desenvolvimento de guias, normas e especificações relativas aos trabalhos de 

demolição e separação de resíduos, com o objectivo de aumentar a qualidade dos resíduos e o seu valor, aos cadernos de 

encargos, com o objectivo de equilibrar as condições de concorrência e de estipular critérios de exigência tanto para as 

empresas como para as entidades fiscalizadoras, e aos processos e condições de reutilização e reciclagem, com o 

objectivo de aumentar a qualidade dos produtos resultantes e a sua aceitação pelo mercado. 

 

Além disto, à semelhança do que acontece na Catalunha, seria de igual interesse desenvolver, em Portugal, 

programas de investigação de aplicação de RCD no fabrico de novos materiais, nomeadamente destinados à 

Construção. 

 

Este tipo de programas, além de satisfazerem os objectivos comunitários quanto à gestão de resíduos e 

preservação de recursos naturais, contribuem para o aumento do valor dos RCD e, consequentemente, para o aumento 

dos benefícios económicos obtidos na DS através do encaminhamento de RD. 

 

De facto, de acordo também com a análise feita no Capítulo 5, em termos económicos, a grande vantagem da 

DS face à DT é a maior possibilidade de obter benefícios da gestão dos resíduos gerados durante a demolição. 
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Como se referiu no mesmo capítulo, o custo global da demolição, designado por custo industrial, é constituído 

pelo custo efectivo da demolição e pelo custo de encaminhamento de resíduos. Entretanto, são constituídos por custos 

de estaleiro, mão-de-obra directa, mão-de-obra indirecta e equipamento e custos de transporte e de deposição de 

resíduos, respectivamente. 

 

Esta constituição de custos será igual para a DS e para a DT, variando contudo a repartição de pesos por cada 

uma das parcelas. A diferença mais imediata é, como referido, a diferença de participação de mão-de-obra directa, 

sendo que os encargos respectivos na DT serão muito menores em comparação com a DS. 

 

Os restantes custos associados ao custo de demolição serão semelhantes, para ambos os métodos, 

nomeadamente os encargos relativos a equipamento se se considerar que se recorre ao mesmo tipo de máquinas. Na 

análise dos dados recolhidos na Ambisider, verificou-se também que o peso dos custos de mão-de-obra no custo de DS 

é próximo do peso dos custos de equipamento. 

 

Outra diferença igualmente importante, entre DS e DT, é o custo de encaminhamento de resíduos. Se, por um 

lado, os custos de transporte de RD são relativamente próximos no dois métodos, sendo que para a DT tendem a ser 

inferiores se se considerar as mesmas empresas de transporte do que para a DS, a relação entre custos de deposição é, 

por outro lado, mais difícil de estabelecer. Essa dificuldade reside na diferença de características dos RD produzidos em 

ambos os casos, assim como na diferença dos respectivos locais de deposição disponíveis e dos preços que praticam. 

 

Neste âmbito, encontrou-se dois cenários distintos. Um em que a deposição é feita em locais licenciados a 

receber RCD e que é partilhado pela DS e pela DT. Outro em que a deposição é feita em locais não autorizados a 

receber estes resíduos e onde se paga uma taxa simbólica ou o despejo é gratuito. Este último é característico da DT e é 

a razão pela falta de capacidade de competitividade da DS, na generalidade dos casos. 

 

No caso da deposição não regulamentar, a DT é, de acordo com a análise de sensibilidade realizada, mais 

barata do que a DS. Pelo contrário, se a deposição for feita em aterros licenciados, a DT passa a ser mais cara. Desta 

forma, conclui-se que, para a situação actual de mercado, a viabilidade económica da DS face à DT pode ser 

definitivamente alcançada se forem criados meios de fiscalização eficazes para controlo da produção e percurso dos 

RCD e se as taxas praticadas ao longo do país forem, pelo menos, da mesma ordem de grandeza das utilizadas no 

estudo. 

 

Assim, verifica-se que a aprovação de legislação específica para RCD e a implementação de um plano 

estratégico para esse fluxo que contemplasse a criação de alternativas viáveis para o encaminhamento de RCD ao longo 

do país são determinantes para o estabelecimento de condições de competitividade de DS em relação à DT. 

 

 

6.2. Desenvolvimentos futuros 

 

Os desenvolvimentos a fazer em termos de DS, ou num termo mais abrangente, de desconstrução podem 

dividir-se em duas vertentes. Numa perspectiva futura, a via mais promissora para potenciar a reciclagem, mas 
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principalmente a reutilização de materiais e elementos de construção, é desenvolver o projecto das construções tendo 

em conta a sua fácil desmontagem e a possibilidade de adaptação de edifícios a várias funções. 

 

De facto, a demolição de uma construção termina um ciclo que é iniciado na sua concepção, que é quando 

melhor se define a sua sustentabilidade. Assim, o desempenho ambiental da mesma pode ser melhorado pela 

optimização dos modos de concepção, assim como de construção, renovação e demolição (Pinheiro, 2006) 

 

Desta forma, a concepção de edifícios para a sua fácil desmontagem – seja para mudança de função ou para 

demolição total – permite que os diferentes materiais e elementos estruturais e construtivos poderão ser sucessivamente 

reutilizados até que o desgaste natural decorrente do uso ou acções externas acidentais obriguem à sua reciclagem. Este 

conceito de estrutura desmontável tenderá a tornar-se mais atractivo à medida que forem surgindo novos materiais mais 

leves e com maior resistência e flexibilidade construtiva que o betão (Silva e Farinha, 1994), além de novas soluções 

construtivas não estruturais que permitam o desmantelamento mais rápido e fácil de instalações e revestimentos. 

 

Esta ideia de construção “reversível” deriva do facto de a reciclagem de materiais, nomeadamente o 

desmantelamento e britagem do betão, ser uma operação que, além de desperdiçar a energia incorporada nos materiais, 

consome ainda quantidades não desprezáveis de energia. Assim sendo, justifica-se o desenvolvimento de sistemas de 

construção que possibilitem o reaproveitamento de elementos de construção sem ser necessário o seu re-processamento, 

tanto a nível de projecto, como a nível dos materiais e técnicas de construção (Silva e Farinha, 1994). Desta maneira, 

diminui-se o impacte ambiental da fase de demolição e aumenta-se o desempenho ambiental da construção no cômputo 

geral do seu ciclo de vida. 

 

Como se referiu, a DS é uma fonte rica de informação para este tipo de desenvolvimento, mas, apesar de, no 

país, já se contar com algumas obras deste género, inclusivamente de características muito distintas, isso parece não ter 

sido aproveitado para a investigação da tecnologia e das características dos RD gerados, uma vez que não existem 

estudos ou informação publicados sobre o assunto. 

 

Por outro lado, perante o património edificado actual, a outra via de desenvolvimento da DS será o 

aprofundamento de técnicas de desmonte e de gestão e processamento de resíduos que potenciem as possibilidades de 

reaproveitamento e de aplicação de materiais no fabrico de novos materiais de construção. 

 

Nesse sentido, deverá ser útil desenvolver, ao nível do país, ferramentas de apoio ao planeamento da demolição 

e da gestão de RD e de técnicas e metodologias dos trabalhos de demolição, como se tem feito, por exemplo, na 

Alemanha e Reino Unido, além de investigação ao nível de soluções para a aplicação de materiais reutilizados e 

reciclados, nomeadamente na Construção, como se começou a fazer na Catalunha. 

 

Desta forma, tenta-se optimizar o aproveitamento dos recursos naturais já consumidos e da energia já investida 

no património construído, numa altura em que se verifica o crescimento da actividade de demolição, em Portugal. 



Capítulo 6 – Conclusão 

6.6 



Optimização de sistemas de demolição – demolição selectiva 

 

Referências 

 

 AFA Consultores – “Complexo imobiliário Estoril Sol”, www.afaconsultores.pt, Maio de 2007; 

 Andrews, S. – “Wastewise construction handbook”, Wastewise Construction Program, Commonwealth 

Department of the Environment, Greenwords (Canberra) Pty Ltd., Canberra, 1998; 

 Borges, Anabela – “Gestão de RCD”, Workshop “Gestão de resíduos: inovação tecnológica e novos negócios”, 

Observatório de Prospectiva da Engenharia e da Tecnologia (OPET), Taguspark, Oeiras, 2007; 

 Brito, Jorge de – “Técnicas de demolição de edifícios correntes”, cadeira de Processos de Construção, 

Licenciatura em Engenharia Civil, Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 1999; 

 Brito, Jorge de – “A reciclagem de resíduos de construção e demolição”, Workshop “A reciclagem na casa do 

futuro” (Aveirodomus), 2006; 

 Caixinhas, João; Silva, Cristina Leitão – “Portugal e o contexto internacional: “benchmarking” e desafios 

futuros”, Workshop “Gestão de resíduos: inovação tecnológica e novos negócios”, OPET, Taguspark, Oeiras, 

2007; 

 Chini, A. R. – “Deconstruction and materials reuse: technology, economics, and policy”, CIB report, 

Publication 266, Roterdão, 2001; 

 Chini, A. R. – “Deconstruction and materials reuse: an international overview”, CIB Publication 300, TG 39, 

Florida, 2005; 

 Coelho, André; Brito, Jorge de – “Construction and demolition waste management in Portugal”, Lisboa, 2007; 

 COM (2003) 301 – Comunicação da Comissão das Comunidades Europeias: “Para uma estratégia temática de 

prevenção e reciclagem de resíduos”, Bruxelas, de 27 de Maio de 2003; 

 COM (2005) 666 – Comunicação da Comissão das Comunidades Europeias: “Avançar para uma utilização 

sustentável dos recursos. Estratégia temática de prevenção e reciclagem de resíduos”, Bruxelas, de 21 de 

Dezembro de 2005; 

 COM (2005) 670 – Comunicação da Comissão das Comunidades Europeias: “Estratégia temática sobre a 

utilização sustentável dos recursos naturais”, Bruxelas, de 21 de Dezembro de 2005; 

 Costa, Carlos Nunes da – “Resíduos e aterros de resíduos”, Capítulo 7, Disciplina de Fundamentos da 

Geotecnia, Departamento de Engenharia Civil, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de 

Lisboa, Lisboa, 2006; 

 Decisão n.º 1600/2002/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Julho de 2002, que estabelece o 6º 

programa comunitário de acção em matéria de Ambiente, Bruxelas, 2002; 

 “Déconstruction sélective: expérimentation à Mulhouse”, CSTB Magazine, Nº101, Janeiro - Fevereiro 1997, 

pag. 44-47; 

 Decret 201/1994, de 26 de Juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, Junta de Residus, 

Departament de Medi Ambient, Generalitat de Cataluña, 1994; 

 Decreto-Lei n.º 89/2002, de 9 de Abril – Plano estratégico de gestão de resíduos industriais (PESGRI 2001), 

Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Lisboa, 2002; 

 Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro – Regime geral da gestão de resíduos, Ministério do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, Lisboa, 2006; 

 Decreto-Lei n.º 187/2007, de 12 de Fevereiro – Plano estratégico para os resíduos sólidos urbanos (PERSU II), 

Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, Lisboa, 2007; 

http://www.afaconsultores.pt/


Referências 

 

 Demolicion & Reciclaje – Publicación especializada en demoliciones y recyclaje, “El reciclaje de materiales 

de la construcción en Cataluña crece un 150% en 5 años”, n.º 35, Maio, Torrelaguna, 2006; 

 “Demolition and reuse of concrete and masonry. Guidelines for demolition and reuse of concrete and 

masonry”, Rilem E&FN Spon, Odense, 1993; 

 “Demolition waste”, Environmental Resources Limited, The Commission of the European Communities, The 

Construction Press, Nova Iorque, 1980; 

 Dolan, Patrick J.; Lampo, Richard G.; Dearborn, Jacqueline C. – “Concepts for reuse and recycling of 

construction and demolition waste”, Construction Engineering Research Laboratories, US Army Corps of 

Engineers, E.U.A., 1999; 

 “Environment Australia, Wastewise construction handbook: techniques for reducing construction waste”. 

Commonwealth Department of Environment, Canberra, 1998; 

 Hendricks, Ch. F.; Pietersen, H. S. - “Sustainable raw materials: construction and demolition waste”, State-of-

the-art report of RILEM TC 165-SRM, Report 22, Cachan, 1999; 

 Gonçalves, Áureo Manuel - “Recomendações de segurança em demolições de edifícios por explosões 

controladas”, Tese de Mestrado - Universidade de Coimbra, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 1998; 

 Projecto REAGIR, http://www.cm-montemornovo.pt/reagir/Index_ficheiros/index portugal.html; 

 Kasai, Y. – “Demolition and reuse of concrete and masonry”, Second International RILEM Symposium, 

Chapman and Hall, London, 1988; 

 Laranjeiro, Pedro C.– “Gestão de resíduos na construção”, Dissertação de Mestrado em Construção, Instituto 

Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2001; 

 Lassandro, Paola – “Deconstruction case study in Southern Italy: economic and environmental assessment”, 

CIB Publication 287, Florida, 2003; 

 “Les techniques de démolition des ouvrages en béton - inventaire des procédés”, Note d’Information 

Technique 144, Centre Scientifique et Technique de la Construction, Bruxelles, 1982; 

 Levy, João de Quinhones; Teles, Margarida; Madeira, Luís; Pinela, Ana – “O mercado dos resíduos em 

Portugal”, Associação das Empresas Portuguesas para o Sector do Ambiente, Lisboa, 2002; 

 “Manual de desconstrucció”, Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, Generalitat de Catalunya, 

Departament de Medi Ambient, Junta de Residus, Catalunha, 1995; 

 Matos, Manuel A. A.; Gomes, Ana Paula; Tarelho, Luís António – “PERSU II, uma oportunidade perdida para 

Portugal?”, Workshop “Gestão de resíduos: inovação tecnológica e novos negócios”, OPET, Taguspark, 

Oeiras, 2007; 

 Muñoz, Antonio B.; Dionisio, Carmen L.; Arias, Valentin A. – “Gestão de resíduos de construção”, Grupo de 

trabalho 14, VII Congresso Nacional do Meio Ambiente, Palacio Municipal de Congresos del Campo de las 

Naciones, Madrid, 2004; 

 Mimoso, Pedro – “Gestão de resíduos de construção e demolição”, Workshop “Gestão de resíduos: inovação 

tecnológica e novos negócios”, OPET, Taguspark, Oeiras, 2007; 

 Moavenzadeh, F. – “Concise encyclopedia of building & construction materials”, MIT Press, Cambridge, 

1990; 

 Pereira, Luís C. H. – “Reciclagem de resíduos de construção e demolição: aplicação à Zona Norte de 

Portugal”, Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil, Escola de Engenharia, Universidade do Minho, 

Guimarães, 2002; 

http://www.cm-montemornovo.pt/reagir/Index_ficheiros/indexportugal.html


Optimização de sistemas de demolição – demolição selectiva 

 

 Pinheiro, Manuel D. – “Ambiente e construção sustentável”, Instituto do Ambiente, Amadora, 2006; 

 Projecto APPRICOD – “Guia para a gestão sustentável de resíduos plásticos da construção e demolição na 

Europa”, 2006; 

 Projecto de Decreto-Lei sobre o regime a que fica sujeita a gestão de RCD, versão de 17 de Março de 2006, 

Instituto dos Resíduos, Lisboa, 2006; 

 Projecto WAMBUCO – “Manual europeu de resíduos da construção de edifícios”, volume III, Programa 

“Crescimento Competitivo e Sustentável”, Dresden, 2002; 

 “Recursos naturais: utilização sustentável”, Euro Info Centre, 1 de Agosto de 2007; 

 “Recycling of demolished concrete and masonry”, Rilem Report 6, TC 37-DRC, E&FN Spon, London, 1992; 

 Rentz, Otto; Schultmann, Frank – “Chapter 3 – The state of deconstruction in Germany”, DFIU, University of 

Karlsruhe, Germany, www.cce.ufl.edu/pdf/cib_chapter3.pdf, 2003; 

 Rhodes Costa, Miguel – “Demolição selectiva: práticas para a sustentabilidade das empreitadas de demolição”, 

Workshop “Gestão de Resíduos: inovação tecnológica e novos negócios”, OPET, Taguspark, Oeiras, 2007; 

 Ruivo, João; Veiga, João – “Resíduos da construção e demolição: estratégia para um modelo de gestão”, 

Trabalho de final de curso de Engenharia do Ambiente, IST, Lisboa, 2004; 

 Silva, V. Cóias ; Farinha, M. Brazão – “A reciclagem e valorização dos entulhos da construção e demolição de 

edifícios como primeiro passo para uma construção sustentável”, Revista Ingenium, n.º 74, 

Novembro/Dezembro, Lisboa, 1994; 

 “The demolition of buildings. The recovery, reuse, refuse disposal”, The Academy of Engineering Sciences, 

Bulletin 186, Suécia, 1976. 

http://www.cce.ufl.edu/pdf/cib_chapter3.pdf


Referências 

 



Anexos 

A.1 

Anexos 

 

 

 



Optimização de sistemas de demolição – demolição selectiva 

A.2 

A.3.1. Guião da documentação de um projecto de demolição selectiva 

(“Manual de desconstrucció”, 1995) 
 
1. Memória descritiva e justificativa 
 
 1.1. Memória justificativa 
 

 Dados do reconhecimento prévio 
 Operações de reciclagem e reutilização 

 
1.2. Memória descritiva 
 
 Métodos, técnicas e ordenação das fases de execução 
 Volumes e características dos resíduos 
 Operações de triagem ou recolha selectiva 
 Instalações de reciclagem previstas 
 Opções alternativas de reutilização 
 Medidas de segurança. Regulamentação aplicável 

 
2. Peças desenhadas 
 
 2.1. Estado actual da construção 
 
 2.2. Escoramentos. Descrição e situação 
 
 2.3. Processo de desmantelamento 
 

 Organização das fases em zonas ou elementos 
 Soluções construtivas para o desmantelamento 

 
3. Caderno de encargos 
 
 3.1. Condições técnicas gerais 
 

 Prescrições para o desenvolvimento do processo 
 Organização das fases 

 
3.2. Condições técnicas particulares dos trabalhos de desmontagem e desmantelamento 
 
 Materiais perigosos 
 Elementos construtivos para reutilização 
 Materiais recuperáveis para reciclagem 
 Estrutura 

 
3.3. Condições técnicas do processo de demolição do que resta da construção 
 
3.4. Condições técnicas das operações de recuperação e de reciclagem 
 
 Operações de reciclagem “in situ” 
 Operações de triagem e recolha selectiva 
 Instalações de reciclagem exteriores à obra 

 
3.5. Projecto e prescrições técnicas de segurança e medidas de protecção geral 
 
 Mão-de-obra, equipamento mecânico, ferramentas e meios auxiliares 
 Andaimes, tapumes, redes e vedações 

 
4. Caderno de condições económicas e administrativas 
 
 4.1. Definição e obrigações do produtor, do detentor e do gestor do resíduo 
 
 4.2. Propriedades dos materiais que vão ser reciclados e dos elementos que vão ser reutilizados 
 
5. Medições e orçamento de execução 
 
 5.1. Medições e orçamento detalhado das actividades de desmontagem e desmantelamento 
 

 Descrição específica de cada actividade por capítulo (Anexo A.3.2.) 
 Preços unitários 

 
5.2. Preços unitários da demolição do que resta da construção 
 
5.3. Custo das operações de triagem, recolha selectiva e reciclagem 
 
5.4. Orçamento total. Resumo por capítulos 
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A.3.2. Guião para a decomposição em capítulos do caderno de encargos 

(“Manual de desconstrucció”, 1995) 

 
Capítulo 0. Trabalhos previstos 

 

 Desinfecção e desinfestação 

 Desactivação de instalações existentes 

 Esvaziamento de depósitos 

 Previsão de meios de protecção colectiva 

 

Capítulo 1. Recuperação de materiais para tratamento especial 

 

 Trabalhos de desmontagem, de desmantelamento e de tratamento de elementos com materiais perigosos: 

a) amianto 

b) madeira tratada 

c) placas de partículas compactadas 

d) materiais revestidos com pinturas diversas 

e) outros produtos 

 

Capítulo 2. Recuperação de elementos construtivos para reutilização 

 

 Desmontagem e desmantelamento de: 

 

a) estrutura, vigas e pilares, asnas, elementos pré-fabricados de betão 

b) fachadas, portas, caixilharias, revestimentos de pedra, revestimentos de placas muito grossas, 

elementos pré-fabricados de betão 

c) coberturas, telhas, placas pré-fabricadas de suporte, estruturas de suporte das placas, clarabóias 

d) compartimentações interiores, paredes móveis e fixas, guardas, portas, caixilharias 

e) acabamentos interiores, tectos falsos, pavimentos, pavimentos flutuantes, revestimentos verticais, 

revestimentos de paredes em zonas húmidas, elementos de decoração, perfis e peças de remate 

f) instalações, equipamento de climatização, radiadores e outros aparelhos de condicionamento, 

mobiliário fixo de cozinha, mobiliário fixo de casas-de-banho, elevadores 

 

Capítulo 3. Recuperação de materiais para reciclagem 

 

 Desmontagem e desmantelamento de: 

a) chumbo, cobre, ferro, aço, zinco, alumínio, ligas diversas 

b) poliéster, polietileno, poliuretano, poliestireno, policarbonato, PVC, polipropileno, polibutileno, outros 

plásticos 

c) madeira 

d) asfaltos, betumes 

 

Capítulo 4. Recuperação de materiais de origem pétrea para reciclagem 

 

 Demolição do que resta da construção e recuperação de materiais de origem pétrea: 

 

a) betão e argamassa 

b) armaduras de aço 

c) alvenaria cerâmica 

d) alvenaria de outros materiais 

e) pedra natural e artificial 

 

Capítulo 5. Operações de triagem e recolha selectiva 

 

 Execução de operações para facilitar a reutilização ou a reciclagem de: 

 

a) elementos construtivos para reutilização 

b) materiais de origem não pétrea para reciclagem 

c) materiais de origem pétrea para reciclagem 

 

 Encaminhamento e transporte de resíduos 

 



Optimização de sistemas de demolição – demolição selectiva 

A.4 

A.3.3. Avaliação do desempenho de algumas técnicas de demolição 

 

Tabela A.3. 1 Avaliação do desempenho de algumas técnicas de demolição 

(fonte: Gonçalves, 1998) 

 

 
Tabela A.3. 2 Avaliação do desempenho de algumas técnicas de demolição (continuação) 

(fonte: Gonçalves, 1998) 
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A.3.4. Análise comparativa de algumas técnicas de demolição 

 

Tabela A.3. 3 Descrição das operações e campos de aplicação de algumas técnicas de demolição 

(fonte: Kasai, 1998) 

Método de 

demolição 

Princípio de 

funcionamento 

Maquinaria 

acessória 

Operações Campos de aplicação 

Trabalho 

prévio 

Tamanho 

dos 

materiais 

demolidos 

Tipo de 

construção(1) 

Vigas, 

pilares(2) 

Lajes, 

paredes 

resistentes(2) 

Fundações(2) Demolição 

parcial(2) 

Demolição 

total(2) 

Em 

centros 

urbanos 

Frequência 

de 

utilização(3) 

Martelo 

manual Corte do material por 

impacto repetido 

Compressor de ar ou 

bomba hidráulica 
N Pequeno B.A., B., A. A A A A _ Elevada C 

Martelo de 

grande porte 

Máquina de rodas ou 

lagartas 
N Pequeno B.A., B., A. A A A A A Elevada C 

Bola de 

grande massa 

Impacto repetido da 

bola  
Máquina de lagartas N Grande B.A., B., A. A A NA NA A Baixa 

R(Japão) 

C(EC) 

Martelo 

hidráulico 

Corte do material por 

impacto repetido 

Máquina de rodas ou 

lagartas 
N Médio B.A., B., A. A A _ A A Elevada C 

Macaco 

hidráulico 

Êmbolos de aço que 

fracturam o material 

por pressão 
hidráulica 

Bomba de pressão e 

máquina de lagartas 
S Grande B., A. AR AR A A AR Elevada SE 

Nibbler 

Aplicação de 

momento e fractura 

do material por 
flexão 

Escavadora 

hidráulica de lagartas 
N Médio B.A., B. AR  NA A  NA NA A NA Elevada R 

Trituradora de 

maxilas 

Fractura por pressão 

hidráulica nas 
maxilas 

Máquina de lagartas N Pequeno B.A., B., A. A A _ A A Elevada C 

Alicate de 

maxilas  
Esmagamento e corte  Máquina de lagartas N Pequeno B.A., B., A. A A _ A A Elevada C 

Pá de arrasto 
Por empuxe ou 

tracção 
Máquina de lagartas N Pequeno B., A. A A NA NA A Média C 

Derrube Derrube da estrutura   S Grande B.A., B., A. A NA  A NA A NA Média C 

Serra com 

disco 
diamantado 

Corte por abrasão 

com disco 
diamantado 

Máquina com 

movimento de 
rotação 

N Grande B.A., B., A. A A _ A AR Elevada SE 

Serra com fio 

diamantado 

Corte por abrasão 

com fio diamantado 

Máquina com 

movimento de 
rotação 

N Grande B.A., B., A. A AR A A AR Elevada SE 

Lança térmica 
Fusão por 

aquecimento 

Tanque de oxigénio 

e lança de metal 
S Grande B.A., B., A. A A _ A _ Elevada SE 

Jacto de 
chamas 

Fusão por chama  
Tanque de querosene 

e de oxigénio 
N Grande B.A., B., A. A A AR A AR 

Zonas 
pouco ruído 

SE 

Aquecimento 

eléctrico dos 

varões de aço 

Descasque do betão 

por aquecimento dos 

varões de aço 

Transformador e 

amplificador de 

frequência 

S Grande B.A. A A AR A NA Elevada SE 
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Método de 

demolição 

Princípio de 

funcionamento 

Maquinaria 

acessória 

Operações Campos de aplicação 

Trabalho 

prévio 

Tamanho 

dos 

materiais 

demolidos 

Tipo de 

construção(1) 

Vigas, 

pilares(2) 

Lajes, 

paredes 

resistentes(2) 

Fundações(2) Demolição 

parcial(2) 

Demolição 

total(2) 

Em 

centros 

urbanos 

Frequência 

de 

utilização(3) 

Raio laser 
Laser de dióxido de 

carbono 
Célula óptica N Médio B.A., S A A A A NA Baixa SE 

Arco voltaico 
Fusão do betão por 

arco voltaico 

Máquina de soldar e 

dois eléctrodos 
N Pequeno B.A. A A A A NA Baixa SE 

Maçarico Corte por calor Mangueira N Médio B.A., S A A A A NA Elevada SE 

Microondas 

Aquecimento do 

betão com 

microondas 

Magnetron e guia de 
ondas 

N Pequeno B.A., B., A. A A A A NA 

Em 

desenvolvi-

mento 

Em 

desenvolvi-

mento 

 

 (1) 

 

B.A. 

 

- 

 

Betão armado 

 

(2) 

 

A 

 

- 

 

Aplicável 

 

(3) 

 

C 

 

- 

 

Comum 

 B. - Betão simples  NA - Não aplicável  SE - Situações especiais 

 A. - Alvenaria  AR - Aplicável com restrições  R - Raro 

 

Tabela A.3. 4 Características, segurança e desempenho de algumas técnicas de demolição 

(fonte: Kasai, 1998) 

Método de 

demolição 

Características (*) Segurança (*) Desempenho (*) 
Observações 

Ruído Vibração Fumo/Pó Projecção Protecção ambiental Risco para o operário Rapidez de execução Custo 

Martelo 
manual 

4 1 Pó 3 0 3 5 5 2 

Protecção das vias 

respiratórias, olhos, ouvidos e 
mãos. Necessidade de 

plataforma de trabalho. 

Martelo de 
grande porte 

5 4 Pó 4 1 4 3 3 3 

Painéis de isolamento ao ruído 
e ao pó devem ser 

providenciados se tal se 

justifique. Necessidade de uma 
superfície de trabalho rígida. 

Bola de grande 
massa 

4 5 Pó 5 4 5 5 1 1 

Proibida a entrada na área da 

estrutura a demolir. Não 

permitir que a máquina tombe. 

Martelo 

hidráulico 
3 4 Pó 3 3 4 4 2 4 

Precaução na queda de 

materiais. 

Macaco 

hidráulico 
2 0 Pó 2 0 2 1 4 4 

Ruído e pó gerados apenas no 

tempo de perfuração 

Nibbler 2 1 Pó 2 1 1 2 3 4 
Necessidade de plataforma de 

trabalho rígida. 

Trituradora de 

maxilas 
2 2 Pó 3 2 4 3 2 4 

Precaução na queda de 

materiais. 

Alicate de 

maxilas  
2 2 Pó 3 2 4 3 2 4 

Precaução na queda de 

materiais. 

Pá de arrasto 4 4 Pó 4 3 4 3 2 4 
Necessidade de uma superfície 

de trabalho rígida. 

Derrube 4 5 Pó 5 5 5 4 1 2 Necessidade de protecção na 
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Método de 

demolição 

Características (*) Segurança (*) Desempenho (*) 
Observações 

Ruído Vibração Fumo/Pó Projecção Protecção ambiental Risco para o operário Rapidez de execução Custo 

direcção oposta à do derrube. 

Necessidade de protecção dos 

serviços subterrâneos. 

Serra com 

disco 
diamantado 

4 1 _ 0 3 3 5 5 

Necessidade de uma grua para 
sustentar os materiais cortados. 

Necessidade de uma superfície 

de trabalho rígida. 

Serra com fio 
diamantado 

4 2 _ 0 3 3 5 5 

Necessidade de uma grua para 

sustentar os materiais cortados. 

Necessidade de uma superfície 
de trabalho rígida. Necessidade 

de protecção no caso de a serra 

resvalar. 

Lança térmica 1 0 Fumo 4 Fogo 4 2 3 5 5 
Necessidade de sistema de 

prevenção de fumo e fogo. 

Jacto de 

chamas 
5 0 Fumo 3 Fogo 5 4 4 4 4 

Necessidade de sistema de 

prevenção de fumo e fogo. Não 
é aplicável em centros urbanos 

devido ao elevado nível de 

ruído. 

Aquecimento 

eléctrico dos 
varões de aço 

2 1 _ Calor 3 2 2 5 5 

Ruído e pó gerados aquando da 

exposição dos varões de aço ou 

da remoção de material. Fora 
deste período de tempo não há 

ruído nem vibração. 

Raio laser 1 1 Fumo 1 _ 2 3 3 5 

A temperatura do feixe ronda 

os 10 000ºC. Aplicável à maior 
parte de materiais metálicos e 

não metálicos. 

Arco voltaico 1 1 Fumo 3 Calor 3 2 3 4 5 
Eficaz para o corte de 

superfícies irregulares. 

Maçarico 1 1 Fumo 4 Calor 4 4 5 4 5 Elevado risco para o operário. 

Microondas 3 0 _ Calor 1 4 4 4 5 

Necessidade de sistema de anti-

fuga. Prevenção de 

interferência com TV e outras 
facilidades de comunicação. 

  
     (*)

 Em ordem crescente, varia de favorável a menos favorável para o item em questão. 
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A.3.5 Relação dos resíduos produzidos nas obras realizadas pela Ambisider em 2004 e 2005 

(fonte: Ambisider) 

 

Tabela A.3. 5 Relação dos resíduos produzidos pela Ambisider 

Tipo de obra 

Código LER Designação Retomador / operador Palacete Pinto 

Basto 
Edifício 82 ANA 

Edifício Farma 

Venda Nova 

Estádio José de 

Alvalade 

Shopping Center 

Rio Sul 
Cacém Polis 

            08 01 11* Tintas obsoletas Quimitécnica 

            10 11 12 Vidro Vidrologic 

            11 01 05* 
Outros resíduos contendo 

substâncias perigosas 
Quimitécnica 

            11 01 98* Ácidos de decapagem Quimitécnica 

            13 05 02* Lamas oleosas Auto Vila 

            13 05 07* Águas oleosas Auto Vila 

            15 01 10* 

Embalagens contaminadas com 

resíduos de substâncias 

perigosas 

Quimitécnica 

            16 01 03* Pneus usados Transucatas 

            16 01 21* 
Mistura de resíduos 

contaminados com substâncias 

perigosas 

Auto Vila 

            17 01 07 Misturas de betão Citri , Amarsul 

            17 02 01 Madeira Ecociclo 

            17 02 02 Vidro Vidrologic, Cristóvão Carvalho 

            17 02 03 Plásticos Ipodec 

            17 04 01 Cablagem de cobre 
Centro Reciclagem de Palmela, 

A.S. Fernandes &Filhos 

            17 04 02 Alumínio 
Centro Reciclagem de Palmela, 

A.S. Fernandes Filhos 

            17 04 05 Ferro e aço 
Centro Reciclagem de Palmela           

Jadilene 

            17 04 07 Mistura de metais 
Centro Reciclagem de Palmela, 

A.S. Fernandes &Filhos 

            17 06 03* 
Isolamento com substâncias 

perigosas 
Quimitécnica 

            17 06 04 Materiais de isolamento Quimitécnica, Citri 

            17 06 05* 
Materiais de construção 

contendo amianto 
Citri 

            17 08 02 Gesso cartonado Citri 

            17 09 03* 
Resíduos de demolição contendo 

substâncias perigosas 
Auto Vila 

            17 09 03* 
Mistura de resíduos urbanos 

equiparados 
Quimitécnica 
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Tipo de obra 

Código LER Designação Retomador / operador Palacete Pinto 

Basto 
Edifício 82 ANA 

Edifício Farma 

Venda Nova 

Estádio José de 

Alvalade 

Shopping Center 

Rio Sul 
Cacém Polis 

            17 09 04 Solos e rochas Lobbe 

            17 09 04 
Materiais de construção e 

demolição 
Lobbe 

            20 01 01 Papel e cartão A.S. Simões & Filhos 

            20 01 11 Têxteis Citri 

            20 01 21* Lâmpadas fluorescentes Ambicare 

            20 01 36 
Equipamento electrónico fora de 

uso 
Ambitrena 

            20 01 38 Madeira Ecociclo 

            20 02 01 Resíduos verdes Citri 

            20 03 01 
Mistura de resíduos urbanos 

equiparados 
Citri 

            20 03 07 “Monstros” Citri 
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A.3.6. Potencial de reutilização e reciclagem dos resíduos produzidos na demolição selectiva 

 

Para melhor entendimento da sua produção e gestão e de acordo com o Instituto dos Resíduos, os RCD e, 

consequentemente, os RD podem ser divididos em três grupos: os resíduos inertes, os não inertes e os perigosos. 

 

A fracção inerte dos resíduos corresponde a betão, materiais cerâmicos, pedra, vidro e metais ferrosos e não ferrosos. A 

fracção não inerte compreende resíduos de madeira, plásticos, papel e cartão (Veiga e Ruivo, 2006). A identificação dos resíduos 

perigosos é menos óbvia já que, para além da grande variedade de resíduos reconhecidos como perigosos, podem existir resíduos 

que não o são à partida, mas que são contaminados a certa altura. 

 

A maior fracção dos RCD é a dos materiais inertes que representa, no mínimo, cerca de 70% do volume total, 

atingindo, em muitos Estados-Membros da UE, valores superiores a 90% (Ruivo e Veiga, 2004). Actualmente, as principais 

fontes destes resíduos são o betão e os tijolos. Estes materiais, tendo em vista uma série de processamentos e aplicações, podem 

ser divididos em quatro categorias (Pereira, 2002): 

 

 betão britado limpo: betão britado e classificado contendo menos de 5% de tijolos e outros materiais; 

 tijolo britado limpo: tijolo britado e classificado contendo menos de 5% de betão e outros materiais; 

 resíduos de construção limpos: betão e tijolo britados e classificados; 

 resíduos de demolição britados: betão e tijolo misturados que foram separados e crivados para remover o excesso 

de contaminantes, mas contendo ainda alguma madeira e outras impurezas. 

 

Outros materiais inertes frequentemente encontrados nos RCD são os metais, a pedra e o vidro. 

 

A. 3.6.1. Betão 

 

A utilização de betão na construção dá-se de forma maciça a partir dos anos 30 e, desde então, as estruturas em betão 

armado passam a ser as mais utilizadas. Neste tipo de construções, os elementos estruturais são feitos a partir do betão e as 

paredes de enchimento são em alvenaria de tijolo, resultando grandes quantidades de inertes nos RCD na altura da demolição 

(Ruivo e Veiga, 2004). 

 

Os produtos da demolição selectiva de uma estrutura corrente de betão armado (só mesmo da estrutura) não são, por 

norma, reutilizáveis para a mesma função, a não ser que a estrutura tenha sido concebida para ser desmontada. Em Portugal, os 

resíduos inertes de demolição podem ser reutilizados como tout-venant, como agregados de betão pobre em fundações não 

estruturais, para enchimento em recuperações ambientais de pedreiras ou para o fabrico de cimento. 

 

Os resíduos reciclados de betão (Figura A.3.1) podem ser utilizados para diversos fins consoante o estado em que se 

apresenta (Pereira, 2002): 
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 betão triturado resultante de demolições: este tipo de betão ainda contém algumas impurezas e por isso não está, 

regra geral, em condições de ser utilizado na construção de estradas nem na produção de agregados para fabrico de 

novo betão; no entanto, pode servir como base e material de enchimento para valas de tubagens e como material 

de aterro (resíduos de demolição devidamente classificados podem ser utilizados para enchimentos em obras de 

engenharia segundo as recomendações de “Building Research Establishment Digests (BRE) 274 e 275”, ou 

podem ser utilizados nas bases de edifícios, de acordo com as recomendações da “BRE Digest 276”); 

 betão triturado e crivado contendo poucas ou nenhumas impurezas: utilizável para material de aterro como base e 

material de enchimento para sistemas de drenagem e, em alguns casos, como sub-base na construção de estradas e 

como agregado reciclado para fabrico de betão; 

 betão triturado e crivado, limpo de impurezas e contendo menos de 5% de tijolo: grande apetência como material 

de aterro estrutural e como material de enchimento para valas de tubagens, utilizável na construção de estradas e, 

em alguns casos, como agregado reciclado para produzir betão e produção de componentes de pré-fabricados. 

 

 

Figura A.3. 1 Agregados misturados de betão reciclados na central da ECOLABOR 

 

Segundo a mesma fonte, a aplicação de agregados reciclados, em Portugal, cingiu-se até agora a algumas aplicações em 

bases de pavimentos, em bases e sub-bases nos locais da EXPO’98 e dos estádios novos do Sporting e do Benfica para o Euro 

2004, na renovação das pistas do aeródromo de Monte Real que foram substituídas, em 1997, por novas pistas construídas com 

betão fabricado com agregados reciclados das pistas antigas, com resistências mecânicas do betão superiores às correspondentes 

a um betão C35/45, e em aterros e acondicionamento de condutas. 

 

Os resíduos de betão entregues para reciclagem não deverão conter mais de 10% de madeira em termos de volume. 

Caso contrário, a madeira terá de ser retirada dos resíduos de betão antes e/ou durante o processo de reciclagem, seja por métodos 

mecânicos, pirólise ou outras técnicas de triagem. Se a estação de tratamento incorporar um banho de água, então pode aceitar até 

30% de madeira contida no volume do entulho (Hendricks e Pietersen, 1999). 

 

Os resíduos não deverão conter reboco com gesso, anidrite, blocos porosos de isolamento ou betão com introdução de 

ar, uma vez que estes materiais são pouco resistentes e afectam a resistência dos agregados reciclados. Além disso, o reboco e a 

anidrite podem expandir-se na presença de água. Existem ainda outras contaminações que prejudicam a qualidade dos agregados 

e onde se incluem os solos (aglomerados de argila), alumínio, produtos contendo alcatrão, vidro, cloretos, plásticos (poliestireno) 

e minerais que provoquem reacções com os álcalis. A contaminação com compostos de ferro e vanádio pode levar a expansão e 

aparecimento de manchas (Pereira, 2002). 
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No sub-capítulo 3.5, referiu-se a existência de duas centrais fixas de reciclagem de resíduos de betão em Portugal. A 

primeira a ser inaugurada foi a TRIANOVO. Esta instalação é localizada em Torres Vedras e é uma central de recolha e triagem 

de resíduos que faz o processamento de agregados inertes, a venda de materiais separados a outros recicladores (plásticos, 

madeira, metais, vidro) e fornece agregado graduado para enchimento principalmente composto por betão, alvenaria e mistura de 

finos britados. A instalação de britagem dispõe de três britadoras separadas, calibradas para produzir agregados de diversas 

granulometrias (Coelho e Brito, 2007).  

 

Em 2006, a TRIANOVO recebeu 0,13% de papel e cartão (reciclagem ou valorização por operador licenciado), 0,08% 

de madeiras (valorização por operador licenciado), 0,24% de mistura de metais (reciclagem por operador licenciado), 0,08% de 

plásticos (reciclagem por operador licenciado), 99,43% de fracção inerte (armazenamento ponderando-se a sua aplicação na 

indústria de construção civil e obras públicas como agregado) e 0,03% de produtos rejeitados (aterro de resíduos não perigosos). 

Betão betuminoso só é aceite mediante certas condições não sendo presentemente reciclado (Mimoso, Pedro, 2007). 

 

Geralmente, os materiais recebidos estão muito misturados o que encarece o processo de separação dos materiais e 

diminui a qualidade do agregado produzido. No entanto, a estação de reciclagem garante o lucro cobrando de acordo com o nível 

de mistura dos materiais – estes preços variam de empresa para empresa. 

 

Tabela A.3. 6 Taxas cobradas pela recepção de resíduos na central de reciclagem da TRIANOVO 

(fonte: Coelho e Brito, 2007) 

Tipo de resíduo Taxa (€/ton) 

Solos 1 

Agregados misturados limpos 2 

Agregados misturados 

contaminados 

com madeira maciça e/ou metais ferrosos 4 

com qualquer tipo de contaminantes de baixa densidade não 

perigosos 
60 

 

A ECOLABOR é localizada no interior da pedreira chamada “Lameiras de Baixo”, na freguesia de Pero-Pinheiro, em 

Sintra, e recebe RCD dessa região para triagem e valorização. 

 

A estimativa inicial dos resíduos que iriam receber foi de 60% de fracção inerte (betão, tijolos, telhas, etc.), 20% de 

madeira, 10% de papel e cartão, 5% de plásticos e 5% de metais, mas a comparação com os resultados da TRIANOVO em 2006 

deixa dúvidas quanto a essa estimativa. 

 

A ECOLABOR recebe RCD nas suas instalações entregues directamente pelo produtor, pelo detentor ou por um 

transportador ao serviço. Após a realização de uma pré-triagem, os materiais sobrantes são descarregados sobre uma tremonha de 

alimentação e encaminhados para a zona de separação que se encontra sobreelevada relativamente às áreas de armazenamento. 

Na zona de separação, são retiradas e depositadas em torvas as seguintes tipologias de materiais: papel e cartão, madeira, 

plásticos e metais. No final da linha de triagem, restam os materiais inertes que são depositados em pilha para posterior britagem 

e classificação. 

 

A ECOLABOR estará em breve equipada com um classificador por ar (para separar os materiais mais leves como 

pequenos fragmentos de papel ou plástico), um crivo vibrador (para separar diferentes granulometrias) e um separador de finos 

portátil (montado num escavadora). Este equipamento permite a aceleração do processo de separação e a melhoria da qualidade 

do agregado reciclado produzido. 
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A. 3.6.2. Materiais cerâmicos 

 

Os materiais cerâmicos mais frequentemente encontrados nos RD são tijolos, telhas, azulejos e porcelanas. Estes 

materiais podem ser encontrados por inteiro, caso sejam retirados separadamente antes do processo de demolição, mas o mais 

provável é que estes materiais se encontrem partidos e misturados com outros resíduos, nomeadamente o betão. A alvenaria de 

tijolo furado surgiu com o betão nos anos 30 e pode constituir até cerca de 50% da quantidade de material utilizado na construção 

de edifícios (Ruivo e Veiga, 2004). 

 

Existem várias possibilidades para a reutilização de alvenaria de tijolo proveniente de demolições, por exemplo 

(Laranjeiro, 2001): 

 

 material de enchimento para estradas; 

 material de enchimento em valas e tubagens; 

 agregados para betão; 

 agregados para tijolos de silicato de cálcio; 

 material para enchimento e estabilização de caminhos rurais; 

 revestimento de campos de ténis; 

 agregados para produção de peças pré-fabricadas em betão. 

 

No geral, as aplicações potenciais e problemas associados a agregados de alvenaria reciclados são os mesmos do que 

para os agregados reciclados de betão. Há, no entanto, algumas diferenças (Hendricks e Pietersen, 1999): 

 

 agregado para betão asfáltico: os agregados de alvenaria não podem ser usados para fabrico de asfalto uma vez 

que a sua porosidade é demasiado grande e que têm pouca resistência; 

 camadas de sub-base de estradas: os agregados de alvenaria são pouco adequados para esta aplicação devido à sua 

baixa resistência; 

 agregado para betão: os agregados de alvenaria podem ser usados no fabrico de betão até a classe B22,5; para 

betões mais resistentes, a qualidade do betão pode ser comprometida pela maior proporção de cimento necessária. 

 

Uma potencial aplicação especial de agregados de alvenaria reciclados é a sua utilização no fabrico de tijolos de barro 

tradicionais, bem como em tijolos de silicato de sódio (esta última em investigação). É possível fazer a aplicação destes 

agregados no fabrico de betão contendo granulado de poliestireno. Este é um tipo de betão leve com maior capacidade de 

isolamento térmico (Hendricks e Pietersen, 1999). 

 

As telhas intactas, por sua vez, podem ser reutilizadas desde que haja um manuseamento cuidadoso para não as 

danificar. Caso não seja possível, os resíduos de telhas podem ser processados da mesma maneira que os resíduos de tijolos 

(Pereira, 2002).  

 

A alvenaria de pedra era muito utilizada na construção civil antes da vulgarização do betão armado, aparecendo em 

quantidades significativas na demolição de edifícios antigos. Nas zonas rurais e zonas históricas dos grandes centros urbanos, 

encontram-se obras com alvenaria de pedra. A pedra utilizada nas construções varia ao longo do país, pelo que, enquanto que no 
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Norte as alvenarias de pedra das casas são de granito, no Sul, são calcárias. Assim, a caracterização dos resíduos de pedra é 

dependente da zona, bem como da época e do processo construtivo utilizado na obra (Ruivo e Veiga, 2004). 

 

Os ornamentos de pedra existentes nos edifícios antigos podem ser limpos e reutilizados em novas construções. Os 

agregados reciclados de alvenaria de pedra podem ser utilizados para, por exemplo (Laranjeiro, 2001; Pereira, 2002): 

 

 restauração e conservação de fachadas de edifícios antigos; 

 material de enchimento depois de britada e crivada; 

 sub-bases de pavimentos; 

 agregados para betão novo. 

 

 

A. 3.6.3. Vidro 

 

A chapa de vidro constitui, segundo o European Flat Glass Industry, 2 a 5% do peso total de um edifício. A maior 

parte do vidro incorporado em edifícios é utilizada nas janelas exteriores, o que torna a sua remoção difícil, sendo usual 

encontrar-se resíduos de vidro espalhados e misturados com os restantes resíduos.  

 

A reutilização do vidro tem sido feita com sucesso na preparação de agregados para betão, devido às suas 

características inertes. O vidro recuperado também pode ser utilizado como “asfalto cristalino” para a pavimentação em estradas 

e pistas de aeroportos (este material já foi utilizado, por exemplo, no aeroporto Kennedy em Nova Iorque). 

 

O “asfalto cristalino” tem ainda a vantagem de prolongar a construção de estradas no Inverno pois esfria mais devagar 

do que o asfalto corrente, permitindo assim obter uma compactação adequada mesmo a baixas temperaturas. A indústria vidreira 

crê que o vidro proveniente de demolições virá a ser tratado, pelo menos num futuro próximo, da mesma forma do que os tijolos 

e o betão dado que o vidro é inerte e esta solução não acarreta quaisquer problemas. O vidro actuaria, assim, como substituto dos 

agregados na composição no betão (Pereira, 2002). 

 

O vidro é, contudo, um material reciclável, pelo que os resíduos de vidro recuperados podem ser integrados no processo 

de fabrico de vidro novo. No entanto, uma vez que o vidro incolor é reciclável para fins mais diversos do que o vidro colorido, 

vidros com cores diferentes não poderão ser reciclados conjuntamente, pelo que se deve fazer a separação do vidro por cores “in 

situ”. 

 

A reciclagem do vidro poderá igualmente passar pela sua incorporação no fabrico de isolamento de fibras de vidro, 

azulejos e ladrilhos. É ainda possível proceder-se à sua transformação em agregados para integração em betão ou em sistemas de 

drenagem (Laranjeiro, 2001). 
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Em Portugal, existe uma unidade de reciclagem de vidro industrial que se dedica à recuperação do vidro proveniente da 

Indústria Automóvel e da Construção. A Vidrologic – Gestão de resíduos e Ambiente, é uma empresa de capital espanhol que 

está instalada na zona industrial de Amoreira da Gândara, em Anadia, e recebe vidro de Portugal e da Galiza. Os resíduos de 

vidro recebidos nesta unidade são usados para criar matéria-prima para sectores como o da cerâmica ou o da própria indústria 

vidreira. 

 

A Vidrologic fornece, normalmente, contentores aos produtores e responsabiliza-se pela recolha dos resíduos de todos 

os tipos de vidro industrial. Os vidros provenientes de obras de demolição devem estar devidamente separados de outros 

contaminantes, como é o caso do betão, alvenarias, areias, etc.. 

 

Segundo a empresa, “a utilização do vidro reciclado como matéria-prima, substituindo a areia, outros inertes e minerais 

industriais, reflecte-se numa economia ambiental na ordem dos 60% de substituição, ou seja, menos cerca de 30.000 toneladas 

por ano de inertes e minerais industriais explorados directamente em areeiros e explorações a céu aberto, só em Portugal” (Ruivo 

e Veiga, 2004).  

 

 

A. 3.6.4. Metais ferrosos e não ferrosos 

 

O ferro e o aço são materiais largamente utilizados na construção civil, nomeadamente nas estruturas metálicas e de 

betão armado, sendo que a sua utilização oferece inúmeras vantagens num âmbito de construção sustentável (Pereira, 2002):  

 

 a maior parte do material utilizado na construção civil é pré-fabricado e é entregue na obra à medida que é 

necessário, gerando, por isso, poucos resíduos; 

 devido às suas propriedades magnéticas, é facilmente separado dos outros materiais contidos nos RCD (Figura 

A.3.2); 

 é totalmente reciclável, sendo que o mercado de aço reciclado está em franca expansão na Europa (mais de 40% 

do aço é produzido a partir de reciclagem de sucata [Hendricks e Pietersen, 1999]).   

 

 

Figura A.3. 2 Aço e outros metais retirados do entulho recebido na central da ECOLABOR 
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Outros tipos de metais, como o cobre, o alumínio, o latão e o zinco, gozam das mesmas propriedades, sendo facilmente 

reintegrados no ciclo normal de produção sem que se verifiquem perdas nas suas características (Laranjeiro, 2001). 

 

Quanto ao alumínio, embora o seu peso relativo no total dos RD ainda seja baixo, é um elemento importante tendo em 

vista a sua reciclagem. Os componentes de alumínio de um edifício demolido não são normalmente considerados resíduos e são 

habitualmente recuperados, reutilizados ou reciclados, na sua quase totalidade (Hendricks e Pietersen, 1999).  

 

Segundo a European Aluminium Association (EAA), a elevada taxa de recuperação do alumínio na Europa é devida a 

diversas razões: 

 

 existe uma quantidade relativamente elevada de sucata de alumínio disponível; 

 a sucata de alumínio tem um valor elevado que, na maior parte dos casos, cobre os custos de demolição; 

 como na indústria da construção a variedade de ligas deste metal é pequena, a sucata de alumínio é boa para fundir 

e fabricar novas peças; 

 na Europa, o sistema de recolha de alumínio já está estabelecido e a tendência é para que continue a desenvolver-

se devido ao incentivo financeiro que a reciclagem constitui (Pereira, 2002). 

 

A separação do alumínio e outros metais não ferrosos terá que ser feita por processos alternativos aos magnéticos 

convencionais. A segregação pode então ser feita manualmente ou, então, recorrendo a processos mecânicos como a utilização de 

um separador de correntes parasitas.  

 

 

A. 3.6.5. Madeira 

 

Actualmente, a madeira é essencialmente utilizada na Construção para revestimentos, mobiliário, portas e aduelas de 

portas, entre outros. Pelo contrário, no início do século passado, quando o processo construtivo consistia em paredes resistentes 

de alvenaria e soalhos e estrutura de madeira, como era o caso dos “Gaioleiros”, maiores quantidades de madeira eram 

empregues nas construções. Esta diferença reflecte-se na variação de composição dos RD entre edifícios modernos e edifícios 

antigos, mas em qualquer dos casos, é possível encontrar três tipos de madeira nos RCD (Ruivo e Veiga, 2004): 

 

 madeiras em bom estado com valor comercial: portas ou peças de adorno antigas e outros resíduos sólidos de 

madeira, como caixilharias; o material poderá também incluir madeira pintada com látex ou tintas de óleo; 

 madeira reconstituída ou manufacturada de outra maneira: pode conter madeira maciça, contraplacado e 

aglomerados; o material poderá também incluir madeira pintada com látex ou tintas de óleo; 

 madeira separada após demolição: madeira que é retirada e separada de misturas de resíduos de demolição ou 

renovação; este material pode incluir montantes casuais (normalmente inferiores a 5%) de madeira tratada ou 

materiais não constituídos por madeira (pregos, etc.); não inclui madeira pintada com tintas à base de chumbo ou 

materiais com amianto. 

 

A Tabela A.3.2 apresenta uma relação de possibilidade de reutilização e reciclagem para cada tipo de resíduos de 

madeira, de acordo com o seu grau de contaminação e alteração. 
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Tabela A.3. 7 Possibilidade de reutilização e reciclagem de resíduos de madeira 

(fonte: Hendricks e Pietersen, 1999) 

Processo 

Tipo de resíduo de madeira 

Limpo, não processado 
Ligeiramente 

contaminado 
Colado ou prensado 

Finger jointing 

      

Agregação de materiais de modo a atingirem dimensões 
utilizáveis, podendo-se produzir pranchas, vigas e lâminas de 

madeira. Os adesivos usados não constituem qualquer problema 

ambiental aquando da reciclagem do material. 

Pulping 

      

Os resíduos de madeira são submetidos a processos 
termomecânicos para produzir polpa de madeira para fabrico de 

papel. 

Compostagem 

      

Os resíduos de madeira são reduzidos no tamanho, misturados 

com lamas e solos formando fertilizantes orgânicos por acção 

bacteriológica. Este processo é particularmente aconselhável para 
os resíduos de madeira. 

Produção de substratos 

      

Os resíduos de madeira são cortados em finos fios para a 

produção de tapetes de turfa usadas como meio de cultivo em 

estufas ou para misturar com compostos de plantação. Este 
tratamento requer madeira limpa, apesar de poderem ser aceites 

resíduos com tratamentos de pincel e imersões. Os tapetes de 

substrato são totalmente recicláveis. 

Moldagem 

      

Os resíduos de madeira são misturados com ligantes e 

comprimidos em moldes para produzir placas e outros produtos. 
Podem ser empregues ligantes orgânicos para manufacturar 

produtos a partir de resíduos de madeira como os provenientes de 
demolições. Incluem-se produtos como painéis de parede, 

superfícies de trabalho, molduras de janelas, topos de mesas, etc.. 

Fibras de madeira podem ser moldadas com cimento para 

produzir placas. 

Trituração para produção de painéis de aglomerados 

      

Fibras de madeira são ligadas para formar painéis. Tendo em 
conta os estritos requerimentos de qualidade, isto é limitado a 

resíduos de madeira limpa. Podem ser processados resíduos 

limpos de construção e demolição e embalagens. Quando os 
produtos resultantes (painéis ou blocos aglomerados) são 

incinerados, forma-se NOx. 

Trituração para produção de telhas 

      

Fibras de madeira são misturadas com óxido de magnésio e 

polifosfato de amónio para produzir telhas. Todos os tipos de 
madeira, à excepção de painéis e madeira prensada, podem ser 

usados. 

Pirólise 

      

Materiais carbónicos são aquecidos na ausência de oxigénio para 

produzir combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos, como carvão 

vegetal. 

Gaseificação 

      

A gaseificação converte madeira velha num gás inflamável de 
baixo calor que pode ser utilizado como combustível. A 

gaseificação dos resíduos de madeira é atractiva porque 

elementos como pregos, tinta, etc. não constituem um problema. 

 

Há uma outra aplicação que se encontra em fase de estudos que consiste na utilização dos resíduos como biofuel para 

os automóveis. O objectivo é extrair fuel de resíduos de madeira resultantes da construção. 

 

Existem já algumas empresas (Taisei Corp., Marubeni Corp., Sapporo Breweries Ltd. e Daiei Inter Nature System Inc.) 

que planeiam em conjunto iniciar a produção de combustíveis de massa de etanol para automóveis, no ano fiscal de 2007. O uso 

deste tipo de combustível contribuirá para a redução efectiva da libertação de gases de efeito de estufa (Ruivo e Veiga, 2004). 
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A madeira não danificada, como a de pranchas, vigas, portas e estacas, pode ser reutilizada sem necessidade de 

tratamento (Figura A.3.3). 

 

 

Figura A.3. 3 Resíduos de madeira separados do entulho na central da ECOLABOR 

 

 

A. 3.6.6. Papel e cartão 

 

O papel e cartão, desde que limpos e secos, são recolhidos selectivamente (Figura A.3.4) para depois serem triados e 

catalogados e, posteriormente, usados na produção de papel e cartão reciclados. 

 

 

Figura A.3. 4 Resíduos de papel e cartão separados do entulho na central da ECOLABOR 

 

O papel é constituído por fibras que podem ser recicladas entre 3 a 5 vezes, pelo que a reciclagem do papel implica por 

vezes a adição de pasta de papel virgem para substituir as fibras degradadas. 

 

A deposição do papel e cartão em aterro constitui um desperdício económico que ainda se traduz na ocupação 

desnecessária do espaço. A incineração com recuperação de energia só deverá ser uma hipótese quando o papel não pode ser 

reciclado (Levy et al, 2002).  
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A. 3.3.7. Plásticos 

 

Hoje em dia, a indústria da construção utiliza diversos materiais plásticos, incluindo polietileno (PE), polipropileno 

(PP), cloreto de polivinilo (PVC), poliestireno (PS), poliestireno expandido (EPS) e poliuretano (PUR), para inúmeras aplicações, 

entre as quais cabos, tubos, estores e embalagens. De referir que 20 a 26% da produção de plásticos é utilizada na indústria da 

Construção, enquanto que 40% cabe à industria de embalagens (Pereira, 2002). 

 

Os resíduos plásticos (Figura A.3.5) contribuem, actualmente, com apenas cerca de 0,5% para o volume total de RCD 

(Hendricks e Pietersen, 1999). Na sua maioria, provêm de cabos e tubagens utilizados em projectos de construção. O peso dos 

resíduos plásticos que são produzidos nas demolições está a aumentar muito devido ao grande aumento na utilização de plásticos 

no sector construtivo desde os anos 60 (Ruivo e Veiga, 2004). 

 

  

Figura A.3. 5 Resíduos plásticos recolhidos pela Lipor para encaminhamento para reciclagem 

 

O PVC, o PE e o PS são termoplásticos e têm a vantagem de serem recicláveis (Hendricks e Pietersen, 1999). Outros 

plásticos, como o PUR, resinas de poliéster e o formaldeído são termoendurecíveis, pelo que são de difícil processamento uma 

vez que não são recicláveis. Pela Tabela A.3.3, pode concluir-se que pelo menos 80% dos plásticos encontrados nos RCD 

produzidos na Holanda são recicláveis. 

 

Tabela A.3. 8 Composição dos resíduos plásticos encontrados nos RCD, na Holanda 

(fonte: Hendricks e Pietersen, 1999) 
Plásticos Percentagem (%) 

PE e PP 30 

PVC 40 

PS 10 

PUR 10 

Outros 10 

 

Contudo, a reciclagem deste tipo de materiais revela-se complicada quando estes se apresentam, como acontece 

frequentemente, combinados com outros materiais formando compósitos, pelo que materiais com diferente constituição interna 

terão de ter tratamento distinto (Tabela A.3.4).  
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Tabela A.3. 9 Opções de recuperação recomendadas para resíduos de plástico de acordo com as suas características 

físicas (fonte: Pereira, 2002) 

Características do produto 

Reciclagem mecânica 
Reciclagem como 

matéria-prima 

Recuperação de 

energia 
Plástico de um só tipo Plástico de vários 

tipos no mesmo produto noutro produto 

Plástico limpo de um só tipo outra opção outra opção   opção recomendada opção recomendada 

Plástico contaminado de um só 

tipo 
opção recomendada opção recomendada   outra opção outra opção 

Plástico limpo de vários tipos     opção recomendada outra opção outra opção 

Mistura de materiais limpos(*)         outra opção 

Mistura de materiais 

contaminados(*) 
        outra opção 

(*) Por exemplo, misturas de plástico e metal ou plástico e madeira. 

 

A escolha da melhor operação para a recuperação do plástico depende do tipo de produto em si, da sua condição física 

e da idade. Na Tabela A.3.5, comparam-se alternativas de recuperação do plástico para alguns tipos de produtos. 

 

Tabela A.3. 10 Processos de recuperação de plástico consoante o tipo de produto a recuperar 

(fonte: Pereira, 2002) 

Origem 
Vida média 

estimada (anos) 
Reciclagem mecânica 

Reciclagem como matéria-

prima 
Recuperação de energia 

Alcatifas 10-20 Opção recomendada Opção recomendada Outra opção 

Cabos > 25 Opção recomendada Opção recomendada Outra opção 

Condutas e tubagens > 50 Outra opção Opção recomendada Opção recomendada 

Perfis 20-40 Opção recomendada Opção recomendada Outra opção 

Revestimentos de 

soalhos 
10-40 Opção recomendada Opção recomendada Outra opção 

Revestimentos de 
paredes 

10-20 ------- Opção recomendada Outra opção 

Janelas > 50 Outra opção Opção recomendada Opção recomendada 

 

Na UE, apenas 3% dos plásticos são reciclados e uma das razões para isso reside no facto de a reciclagem ser cara e de 

difícil execução, sendo que para os plásticos comuns, os materiais virgens são geralmente mais baratos do que os reciclados. Isto 

é válido em especial para as embalagens de PE, PP, PS e PVC. Além disso, a qualidade do material é afectada pois o produto 

reciclado contém habitualmente cerca de 1 a 2% de contaminantes (Hendricks e Pietersen, 1999). 

 

Os elementos de fachada em PVC têm um período de vida útil de 50 anos e, como as tubagens, podem ser reciclados 

até cerca de sete vezes. A nível europeu, existem instalações para reciclagem de estruturas de janelas em PVC desde 1992. O 

compromisso da indústria é a reciclagem de 50% dos resíduos de PVC disponíveis e passíveis de recolha provenientes de perfis 

de janela, tubagem, acessórios, membranas de telhado, em 2005, e 50% de resíduos de pavimentos, em 2008 (Ruivo e Veiga, 

2004). 

 

No entanto, a gama de aplicações dos plásticos reciclados a alto nível apresenta limitações dada a inevitável 

deterioração de certas propriedades destes materiais. É necessário adicionar material novo no processo de reciclagem e os 

plásticos misturados só podem ser reciclados um número limitado de vezes, após as quais terão que ser colocados em aterro ou 

ser incinerados (Pereira, 2002). 

 

Em Portugal, também vai ser possível em breve a reciclagem do PVC. A empresa Sirplaste, inserida no projecto 

europeu TEPPFA, deverá receber os materiais de PVC provenientes das obras (tubos, caixilharias, persianas, etc.). Neste 

momento, ainda está a decorrer um projecto-piloto que compreende a recolha do PVC e análise da qualidade dos resíduos para 

reciclagem. 
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A. 3.3.8. Materiais perigosos 

 

Existem RD que são, pela sua constituição, perigosos, como telhas de fibrocimento ou outros materiais contendo 

amianto, chumbo, alcatrão, tintas, adesivos, agentes ligantes, alguns plásticos, pilhas, acumuladores e baterias, lâmpadas 

fluorescentes (Figura A.3.6), óleos usados, material eléctrico e electrónico com componentes tóxicos, fibras minerais 

(isolamento), madeira tratada, refrigerantes com CFC e sistemas de combate a incêndios com CFC. 

 

 

Figura A.3. 6 Lâmpadas fluorescentes acondicionadas e armazenadas transitoriamente nas instalações da Lipor 

 

Por outro lado, há também materiais que se tornam resíduos perigosos como resultado do tipo de exposição a que ficam 

sujeitos durante a vida útil da construção. São disto exemplo a chaminé de uma fábrica por onde passam gases tóxicos durante 

anos ou mesmo os solos do terreno de implantação dessa fábrica. 

 

Finalmente, há os materiais que se tornam resíduos perigosos por contaminação durante a demolição, como acontece 

com o entulho quando é misturado com latas de tinta de chumbo, ou por serem indevidamente encaminhados, como as madeiras 

tratadas ou pintadas que libertam gases tóxicos quando são incineradas ou o gesso que gera ácido sulfúrico quando depositado em 

aterro (Ruivo e Veiga, 2004). 

 

O processamento de resíduos perigosos é normalmente mais dispendioso e complexo do que o tratamento de resíduos 

banais, havendo casos em que a possibilidade de processamento é mesmo inexistente, pelo que é frequente que os produtores 

optem pela sua deposição em aterros para resíduos perigosos. 

 

Os resíduos perigosos que hoje em dia podem ser reciclados são, nomeadamente (Ruivo e Veiga, 2004): 

 

 óleos: podem ser utilizados como combustível, com ou sem processamento adicional, ou refinados para produzir 

novo óleo; 

 tintas e solventes: podem ser recuperados por destilação; 

 produtos abrasivos: podem ser reutilizados após limpeza; 

 pilhas e baterias recarregáveis; 

 resíduos de equipamento eléctrico e electrónico. 

 

Em Portugal, as empresas licenciadas para o tratamento prévio de óleos usados são a Auto-Vila (Grupo ONIX), em 

Leiria, a Carmona (Grupo Lobbe), em Azeitão, e Enviroil – Resíduos e energia, Lda., em Torres Novas (fase de licenciamento). 
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Este grupo de empresas poderá vir a formar um consórcio para a recolha dos óleos usados e terá uma unidade de regeneração de 

óleos usados (Levy et al, 2002). 

 

As lâmpadas fluorescentes também são consideradas resíduos perigosos. Enquanto intacta, a lâmpada não oferece risco. 

No entanto, uma vez partida, liberta vapor de mercúrio que se mantém neste estado por um período de tempo variável em função 

da temperatura. É recomendável que as lâmpadas sejam armazenadas em local seco, nas próprias caixas de embalagem original, 

protegidas contra eventuais choques que possam provocar a sua ruptura. Essas caixas devem ser identificadas para não serem 

confundidas com caixas de lâmpadas novas (Figura A.3.6). 

 

As lâmpadas inteiras, depois de acondicionadas nas respectivas caixas, podem ser armazenadas em contentores 

metálicos, desenvolvidos especialmente para esse fim. Tais contentores, fabricados para os diversos tamanhos padronizados de 

lâmpadas fluorescentes, eliminam quase por completo o risco de ruptura no transporte e dispõem internamente de um filtro de 

carvão activado capaz de reter eventuais emanações de mercúrio das lâmpadas que se rompam durante o transporte (Ruivo e 

Veiga, 2004). 

 

A Ambicare, do Grupo Ambitrena (de que faz parte a Recifemetal), situada no Parque Industrial da Mitrena, foi a 

primeira unidade de reciclagem de lâmpadas em Portugal. Está prevista para breve uma outra unidade no Barreiro.  

 

O amianto é um material com propriedades cancerígenas, pelo que é um dos resíduos mais perigosos que se pode 

encontrar nos RD. Por este motivo, a maioria dos Estados-Membros da UE já proibiu ou está em vias de proibir a sua utilização. 

A sua remoção, descarga ou processamento inspira extremo cuidado e devem ser atribuídas apenas a entidades especializadas. 

Apenas as fibras soltas de amianto são cancerígenas, pelo que as peças de amianto devem ser removidas inteiras dado que, se as 

placas não forem furadas ou aparafusadas, não constituem nenhum perigo imediato para a saúde (Ruivo e Veiga, 2004).  

 

A reciclagem do amianto não é ainda possível e, após remoção, é depositado em aterro. Antes disto, deve ser, contudo, 

submetido a um processamento que inclui inertização, estabilização e encapsulamento. Em Portugal, é difícil encontrar 

retomadores licenciados para o amianto.  

 

Os resíduos de gesso são processados conjuntamente com os materiais inertes e a sua aceitação é condicionada pelo seu 

teor em sulfatos, dado que estes compostos podem atacar o betão. 

 

 

O gesso recuperado pode ter as seguintes aplicações (Ruivo e Veiga, 2004): 

 

 material de enchimento em obras de estradas e caminhos de ferro; 

 produção de cimento expansivo; 

 construção de placas para tectos e pavimentos. 

 

Na Tabela A.3.9, são apresentados alguns resíduos e as respectivas opções de tratamento e deposição. Em Portugal, as 

empresas Auto-Vila – Reciclagem de Resíduos Industriais, Lda, Lobbe Derconsa, S.A. e Codisa – Solventes e gestão de resíduos 

estão licenciadas para o tratamento de resíduos perigosos (Levy et al, 2002). 

 

 



Anexos 

A.23 

Tabela A.3. 11 Opções de tratamento / deposição de resíduos perigosos 

(fonte: Ruivo e Veiga, 2004) 
Produto / material Componente perigoso Propriedade perigosa Tratamento / deposição 

Adesivos Solventes, isocianeto 
Inflamável, tóxico, 

irritante 

• Devolver ao fornecedor, reciclar, remover para 

deposição em aterro. 
• Procurar produto alternativo menos perigoso 

• Deixar curar antes de depositar em aterro 

Aditivos de betão 
Solventes de 

hidrocarbonetos 
Inflamável 

• Devolver ao fornecedor, reciclar, remover para 
deposição em aterro. 

 

Materiais resistentes à 

humidade 
Solvente, betume Inflamável, tóxico 

• Devolver ao fornecedor, reciclar, remover para 

deposição em aterro. 
 

Superfície de estradas 
Emulsões à base de 

alcatrão 
Tóxico 

• Devolver ao fornecedor, reciclar, remover para 

deposição em aterro. 
 

Fibras minerais Fibras respiráveis 
Irritantes para a pele e 

pulmões 
• Remover para deposição separada 

Resíduos resistentes ao 

fogo 

Compostos 

halogenados 
Ecotóxicos 

• Pouco impacte em aterro se ligados ao substrato, 
impacte elevado na forma de produto, possíveis fumos 

tóxicos aquando combustão 

Tintas 
Chumbo, crómio, 

vanádio, solventes 
Tóxico, inflamável 

• Pouco impacte em aterro se ligados ao substrato, 

impacte elevado na forma de produto, possíveis fumos 
tóxicos aquando combustão 

Equipamentos de 

transferência 
PCB Ecotóxico 

• Óleos contaminados para remoção controlada para 

posterior deposição em aterro 

Ares condicionados CFC Deplecção do ozono • Remoção para recuperação 

Sistemas de combate a 

fogos 
CFC Tóxico • Remoção para recuperação 

 

O fluxo de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE) é considerado de difícil gestão, pois muitos dos 

seus constituintes são considerados RIP, tornando difícil a sua valorização. O destino mais comum destes resíduos tem sido os 

aterros sanitários de RSU, a incineração ou valorização sem qualquer tipo de tratamento prévio (Tabela A.3.10). 

 

Os preços cobrados para reciclagem de cada categoria de EEE dependem do detentor do EEE e a proveniência do 

resíduo (autarquia, empresa comercial e industrial, empresa produtora (fabricante, importador ou distribuidor), particular), do 

grau de poluição que cada EEE apresenta, do custo de mão-de-obra associado à sua reciclagem, bem como da estrutura de cada 

resíduo (Levy et al, 2002). 

 

Tabela A.3. 12 Tipo de resíduo, tratamento e destino final resultantes da reciclagem de EEE 

(fonte: Levy et al, 2002) 

Material Tratamento Destino final 

Materiais ferrosos 
Valorização material 

Mercado nacional e estrangeiro; siderurgias (granulados de 

metais ferrosos e não ferrosos) Materiais não ferrosos 

Plásticos Eliminação / valorização material 
Aterro do Planalto do Beirão (plástico triturado); mercado 

nacional de reciclagem (plástico separado por tipos) 

Filtros de chaminés Eliminação Aterro do Planalto do Beirão 

Borracha triturada Eliminação Aterro do Planalto do Beirão 

Vidro dos monitores Reciclagem 

Estrangeiro 
CFC Eliminação 

PCB Eliminação 

Outros RIP - pilhas Tratamento físico-químico 

 

 

A. 3.3.9. Materiais de isolamento 

 

Os processos para recuperação de materiais de isolamento (Figura A.3.7) incluem pirólise, moldagem de tijolos 

artificiais e espalhamento sobre produto não curado após separação da espuma em fibras simples. A taxa de recuperação deste 

material em resíduos não tratados pode atingir 80% em peso (Hendricks e Pietersen, 1999). 
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Figura A.3. 7 Resíduos de materiais de isolamento separados do entulho na central da ECOLABOR 

 

Os materiais de isolamento mais comuns são lã de rocha, lã de vidro, lã de escórias e PS e PUR e os tratamentos 

possíveis para esses materiais e ainda alguns outros são apresentados de seguida (Pereira, 2002). 

 

A lã mineral em forma de mantas ou painéis fixos por ancoragens com cavidades pode ser retirada e reutilizada se esses 

elementos estiverem intactos. A lã mineral pode ser utilizada como um acondicionador de solos após redução de tamanho, sendo 

que esta pode ser considerada uma forma de deposição em aterro. Estes processos de reciclagem foram desenvolvidos para a lã 

mineral utilizada em horticultura de estufa e ainda estão em fase experimental. A lã mineral utilizada pode ser convertida em 

grânulos por técnicas de redução de tamanho e triagem e esses grânulos podem então ser utilizados na produção de novos itens de 

lã mineral. 

 

A lã de vidro pode ser reciclada da seguinte forma: em primeiro lugar, os materiais orgânicos e o ligante são 

gaseificados num ambiente sem oxigénio (nitrogénio) e as fibras são então usadas para produzir nova lã de vidro. A lã de vidro 

reduzida em tamanho não pode ser utilizada para melhoramento de solos ou como agregados, uma vez que tem pouca aderência e 

a sua expansão pode fracturar o betão. A lã de vidro reduzida poderá eventualmente ser aplicada na produção de lã de vidro nova. 

 

As placas de espuma de PUR intactas podem ser reutilizadas. Pelo contrário, a espuma de PUR colocada “in situ” 

constitui um problema pois está fortemente ligada a outros materiais. Se a espuma de PUR for depositada em aterro, pode ocorrer 

a lixiviação de isocianetos. 

 

As placas de PS não danificadas na demolição podem ser reutilizadas e as placas trituradas de PS podem ser utilizadas 

como acondicionador de solos, a não ser que se trate de PS hidráulico que é um repelente de água. O PS é um material 

termoplástico e, portanto, apesar de não ser feito no presente, pode ser amolecido para a produção de material novo. 

 

A espuma de ureia formaldeído (UF) foi inicialmente usada no isolamento de caixas-de-ar em edifícios e não pode ser 

reutilizada. 

 

Os grânulos soltos de perlite, produzida a partir de rocha vulcânica consistindo de sílica (SiO2) e óxido de alumínio 

(Al2O3), podem ser reutilizados sem qualquer tratamento adicional. 

 

Coberturas betuminosas não podem ser recicladas e, portanto, têm que ser depositadas em aterro. 
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A.4.1. Relação da legislação portuguesa aplicável à demolição selectiva 

 

Tabela A.4. 1 Relação da legislação portuguesa aplicável à demolição selectiva 

Legislação Designação Descrição Transposições Revogações Alterações 

Construção 

G
er

a
l 

N
a

c
io

n
a

l 

Decreto-Lei n.º 59/99, 
de 2 de Março 

Regime de empreitadas 
públicas 

   

Decreto-Lei n.º 
159/2000, de 21 de 

Fevereiro 

Regime de empreitadas 

públicas 
  

Decreto-Lei n.º 59/99, de 

2 de Março 

Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de 
Dezembro 

Estabelece o regime 

jurídico da urbanização 
   

Decreto-Lei n.º 

177/2001, de 4 de 

Junho 

Estabelece o regime 
jurídico da urbanização 

  
Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de Dezembro 

Decreto-Lei n.º 

12/2004, de 9 de 

Janeiro 

Estabelece o regime 
jurídico de ingresso e 

permanência na 

actividade de 
construção 

   

Resíduos 

G
er

a
l 

N
a

c
io

n
a

l 

Lei n.º 11/97, de 7 de 
Abril 

Lei de bases do 
Ambiente 

   

Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de 
Setembro 

Aprova o Regime 

Geral de Gestão de 
Resíduos 

Directiva 2006/12/CE, de 

5 de Abril 

Decreto-Lei n.º 239/97, 

de 9 de Setembro 

 

Decreto-Lei n.º 268/98, 

de 28 de Agosto 

Art. 49º do DL n.º 152/ 
2002, de 23 de Maio 

Directiva 91/689/CEE, 

de 12 de Dezembro 

N.º 3 do art. 15º, n.º 1 do 

art. 16º, art. 20º, n.º 4 do 

art. 22º, alínea g) do n.º1 
do art. 25º, art. 29º do DL 

n.º 153/2003, de 11 de 

Julho 

N.º 5 e 6 do art. 20º do 
DL n.º 230/2004, de 10 

de Dezembro 

Portaria n.º 

1407/2006, de 18 de 

Dezembro 

Relativa à taxa de 
gestão de resíduos 

   

Portaria n.º 320/2007, 
de 23 de Março 

Regulamento de 
funcionamento do 

sistema integrado do 

registo electrónico de 
resíduos 

  
Portaria n.º 1408/2006, 

de 18 de Dezembro 

Portaria n.º 209/2004, 

de 3 de Março 

Publica a Lista 

Europeia de Resíduos e 

define as operações de 

valorização e 

eliminação de resíduos 

 

Portaria n.º 15/96, de 23 

de Janeiro 
 

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

Portaria n.º 

1023/2006, de 20 de 
Setembro 

Elementos necessários 
ao pedido de 

licenciamento das 
operações de 

armazenagem, triagem, 

tratamento, valorização 
e eliminação de 

resíduos 

   

Despacho n.º 

24672/2006             

(II série) 

Determina a criação de 

um grupo de trabalho 

para a implementação 
do Mercado 

Organizado de 

Resíduos (MOR) 

   

C
o

m
u

-

n
it

á
ri

a
 

Resolução 90/C 
122/02, do Conselho, 

de 7 de Maio 

Sobre a política de 

resíduos 
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Legislação Designação Descrição Transposições Revogações Alterações 

Directiva 

91/156/CEE, do 
Conselho, de 18 de 

Março 

Relativa aos resíduos   Directiva 75/442/CEE 

Directiva 94/31/CEE, 

do Conselho, de 27 de 
Junho 

Relativa aos resíduos 

perigosos 
  Directiva 91/689/CEE 

Decisão 96/350/CE, 

da Comissão, de 24 

de Maio 

Relativa aos resíduos   

Adapta os anexos IIA e 

IIB da Directiva 

75/442/CEE 

Resolução 97/C 76/0, 

do Conselho, de 24 de 
Fevereiro 

Relativa à estratégia 

comunitária de gestão 
de resíduos 

   

Directiva 

2006/12/CE, do 

Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 5 de 

Abril 

Relativa aos resíduos    

R
e
sí

d
u

o
s 

U
r
b

a
n

o
s 

N
a

c
io

n
a

l 

Despacho n.º 

454/2006                 
(II série) 

Plano de intervenção 

para resíduos sólidos 
urbanos e equiparados 

   

Portaria n.º 187/2007, 
de 12 de Fevereiro 

Plano estratégico para 

os resíduos sólidos 

urbanos (PERSU II) 

   

In
c
in

er
a
ç
ã
o
 

N
a

c
io

-

n
a

l Decreto-Lei n.º 
85/2005, de 28 de 

Abril 

Relativa à incineração 

e à co-incineração 

Directiva 2000/76/CE, do 
Parlamento Europeu e do 

Conselho 

  

C
o

m
u

n
it

á
ri

a
 

Directiva 94/67/CE, 

do Conselho, de 31 de 
Dezembro 

Relativa à incineração 

de resíduos perigosos 
   

Directiva 
2000/76/CE, do 

Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 4 de 
Dezembro 

Relativa à incineração 
de resíduos 

   

A
te

r
ro

s 

N
a

c
io

n
a

l 

Decreto-Lei n.º 
152/2002, de 23 de 

Maio 

Regula a instalação, 

exploração 

encerramento e a 
manutenção pós-

encerramento de 

aterros destinados a 
resíduos 

Directiva 1999/31/CE, do 

Conselho, de 26 de Abril 

Decreto-Lei n.º 321/99, 

de 11 de Agosto 
 

C
o

m
u

n
it

á
ri

a
 

Directiva 

1999/31/CE, do 

Conselho, de 26 de 
Abril 

Relativa à deposição de 

resíduos em aterro 
   

Decisão 2003/33/CE, 

do Conselho, de 19 de 

Dezembro 

Estabelece os critérios 

e processo de admissão 

de resíduos em aterros 
nos termos do art. 16º e 

do anexo II da 

Directiva 1999/31/CE 

   

T
ra

n
sp

o
r
te

 d
e 

re
sí

d
u

o
s 

em
 

te
r
r
it

ó
ri

o
 n

a
c
io

n
a

l 

N
a

c
io

n
a

l 

Portaria n.º 335/97, de 

16 de Maio 

Fixa as regras a que 
fica sujeito o transporte 

de resíduos dentro do 

território nacional 

   

Despacho n.º 

8943/97, do Instituto 
dos Resíduos, de 9 de 

Outubro                   

(II série) 

Identifica as guias a 
utilizar para o 

transporte de resíduos, 

em conformidade com 
o art. 7º da Portaria 

335/97 

   

Ó
le

o
s 

u
sa

d
o

s 

N
a

c
io

n
a

l 

Decreto-Lei n.º 

153/2003, de 11 de 

Julho 

Estabelece o regime 

jurídico a que fica 
sujeita a gestão de 

óleos novos e usados 

Directiva 75/439/CEE, 

do Conselho, de 16 de 
Junho 

Decreto-Lei n.º 88/91 

 
Directiva 87/101/CEE, 
do Conselho, de 22 de 

Dezembro 

Portaria n.º 240/92 

Despacho conjunto 

Direcção Geral da 
Energia/ Direcção 

Geral da Qualidade 

do Ambiente, de 18 
de Maio de 1993 

Define óleos usados e 

as especificações a que 

devem obedecer os 

óleos usados a utilizar 

como combustível 
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Legislação Designação Descrição Transposições Revogações Alterações 

C
o

m
u

n
it

á
ri

a
 

Directiva 

75/439/CEE, do 
Conselho, de 16 de 

Junho 

Relativa à eliminação 
de óleos usados 

   

Directiva 

87/101/CEE, do 
Conselho, de 22 de 

Dezembro 

Relativa à eliminação 
de óleos usados 

  Directiva 75/439/CEE 

P
C

B
 N

a
c
io

n
a

l 

Decreto-Lei n.º 
72/2007, de 27 de 

Março 

Estabelece as regras 

para a eliminação dos 
PCB usados, tendo em 

vista a total destruição 

destes 

Directiva 96/59/CE, do 
Conselho, de 16 de 

Setembro 

 
Decreto-Lei n.º 277/99, 

de 23 de Julho 

C
o

m
u

n
it

á
ri

a
 

Directiva 96/59/CE, 

do Conselho, de 16 de 

Setembro 

Estabelece as regras 
para a eliminação dos 

PCB usados, tendo em 

vista a total destruição 
destes 

   

P
n

eu
s 

u
sa

d
o

s 

N
a

c
io

n
a

l 

Decreto-Lei n.º 

111/2001, de 6 de 
Abril 

Estabelece o regime 

jurídico a que fica 

sujeita a gestão de 

pneus usados 

   

Decreto-Lei n.º 
43/2004, de 2 de 

Março 

   
Art. 4º, 9º e 17º do DL 
n.º 111/2001, de 6 de 

Abril 

P
il

h
a

s 
e
 a

c
u

m
u

la
d

o
re

s 

N
a

c
io

n
a

l 

Decreto-Lei n.º 

62/2001, de 19 de 

Fevereiro 

Estabelece o regime 

jurídico a que fica 
sujeita a gestão de 

pilhas e acumuladores 

bem como a gestão de 
pilhas e acumuladores 

usados 

Directiva 91/157/CEE, 

do Conselho, de 18 de 
Março 

Decreto-Lei n.º 219/94, 
de 20 de Agosto 

 

Directiva 93/86/CE, da 

Comissão, de 6 de 

Outubro 

Directiva 98/101/CE, do 
Comissão, de 22 de 

Dezembro 

C
o

m
u

n
it

á
ri

a
 

Directiva 

91/157/CEE, do 

Conselho, de 18 de 
Março 

Relativa às pilhas e 

acumuladores contendo 

determinadas matérias 
perigosas 

   

Directiva 93/86/CE, 

da Comissão, de 6 de 

Outubro 

Adapta ao progresso 

técnico a Directiva 

91/157/CEE 

   

Directiva 98/101/CE, 
do Comissão, de 22 

de Dezembro 

Adapta ao progresso 
técnico a Directiva 

91/157/CEE 

   

Directiva 

2006/66/CE, do 
Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 6 de 

Dezembro 

Relativa a pilhas e 
acumuladores e 

respectivos resíduos 

Revoga as restantes 
Directivas a partir de 26 

de Setembro de 2008 

  

E
m

b
a

la
g
e
n

s 
e
 r

e
sí

d
u

o
s 

d
e 

em
b

a
la

g
en

s 

N
a

c
io

n
a

l 

Decreto-Lei n.º 
366A/97, de 20 de 

Dezembro 

Estabelece os 
princípios e as normas 

aplicáveis ao sistema 

de gestão de 
embalagens e resíduos 

de embalagens 

Directiva 94/62/CE, de 

31 de Dezembro 

Decreto-Lei n.º 322/95, 

de 28 de Novembro 
 

Decreto-Lei n.º 

162/2000, de 27 de 
Julho 

Relativo a embalagens 

e resíduos de 
embalagens 

  

Art. 4º e 6º do DL n.º 

366A/97, de 20 de 
Dezembro 

Decreto-Lei n.º 
92/2006, de 25 de 

Maio 

Relativo a embalagens 
e resíduos de 

embalagens 

Directiva 2004/12/CE, do 

Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 11 de 
Fevereiro 

 

Altera Decreto-Lei n.º 
366A/97, de 20 de 

Dezembro, com as 

alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 

162/2000, de 27 de Julho 

C
o

m
u

n
it

á
ri

a
 

Directiva 

2004/12/CE, do 
Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 11 de 

Fevereiro 

Relativa a embalagens 
e resíduos de 

embalagens 

  Directiva 94/62/CE 

 

N
a

c
io

n
a

l 

Decreto-Lei n.º 
230/2004, de 10 de 

Dezembro 

Estabelece o regime 
jurídico a que fica 

sujeita a gestão de 

Directiva 2002/95/CE   
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Legislação Designação Descrição Transposições Revogações Alterações 

R
e
sí

d
u

o
s 

d
e
 e

q
u

ip
a

m
e
n

to
s 

e
lé

c
tr

ic
o
s 

e
 e

le
c
tr

ó
n

ic
o

s 
resíduos de 

equipamento eléctricos 
e electrónicos (REEE) Directiva 2002/96/CE, do 

Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de 

Janeiro de 2003 

Decreto-Lei n.º 
174/2005, de 25 de 

Outubro 

Relativa aos REEE 

N.º 1 do art. 2º da 

Directiva 2002/96/CE, do 
Parlamento europeu e do 

Conselho, de 27 de 

Janeiro de 2003 

 
Altera o âmbito de 

aplicação do Decreto-Lei 

n.º 230/2004 

C
o

m
u

n
it

á
ri

a
 

Directiva 
2002/96/CE, do 

Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 27 de 
Janeiro de 2003 

Relativa aos REEE    

Directiva 

2003/108/CE, do 

Conselho, de 8 de 
Dezembro 

Relativa aos REEE   

Directiva 2002/96/CE, do 

Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de 
Janeiro de 2003 
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A.4.2. Relação de guias de apoio à desconstrução e à construção sustentável, na Alemanha 

 

Tabela A.4. 2 Relação de guias de apoio à descontrução e à construção sustentável, na Alemanha 

(fonte: Chini, 2005) 

Título Conteúdo Data 

Guia de demolição de edifícios residenciais e de 

serviços (Abbruch von Wohn- und 
Vervaltungsbäuden- Handlungsanleitung) 

Breve revisão geral sobre o "estado-de-arte" da desconstrução de edifícios 

2001 

Sumário da legislação relativa à demolição 

Explicação dos três principais tipos de demolição: convencional, parcialmente 

selectiva e selectiva 

Identificação e informação sobre os elementos de construção que contêm 
substâncias perigosas e de como lidar com eles antes do começo da demolição 

Ferramenta de suporte de decisão do método de demolição a utilizar mais 
adequado em termos: técnicos, económicos, ambientais e outros 

Programa informático para o cálculo de custos de demolição e gestão dos RD 

Guia para a construção sustentável de edifícios 

públicos (Leitfaden nachhaltiges Bauden 
Bundesbauten) 

Guia exclusivo a edifícios públicos 

2000 
Avaliação ecológica da construção, uso e demolição do edifício 

Exigências básicas para o planeamento da construção sustentável 

Proposta para um certificado para os edifícios 

Desenvolvimento de metodologias para a avaliação 

da contaminação de materiais de construção antes 

da desconstrução (Entwicklung von Verfahren zur 

Beurtellung der Kontaminlerung der Baustoffe vor 
dem Abbruch) 

Revisão geral das metodologias de análise de materiais de construção 

2000 
Instruções para a realização de testes 

Guia para a determinação de pesos e para o 

planeamento de reciclagem para edifícios a 

demolir (Leitfaden für die Erfassung und Verwetung 

der Materiallen eines Abbruchobjektes) 

Checklist para: 

1999 

 inspecção do edifício 

 determinação dos elementos de construção 

 determinação das fundações do edifício 

 análise das substâncias perigosas 

 informação sobre as construções vizinhas 

Exemplo detalhado 

Desconstrução e demolição de edifícios (Rückbau 
und Abbruch baullcher Anlagen) 

Factos básicos sobre a legislação relativa a resíduos 

1997 

Procedimento do planeamento da desconstrução (inspecção, ficha de 

quantidades, planeamento da reciclagem) 

Flowchart de desconstrução 

Exigências quanto à reciclagem 

Guia de reciclagem (Arbeitshilfen Recycling) 

Guia exclusivo a edifícios públicos 

1997 

Factos básicos sobre a legislação relativa a resíduos 

Gestão de resíduos para a construção de edifícios públicos 

Desconstrução de edifícios públicos: 

 instruções para a inspecção do edifício a nível técnico e histórico 

 determinação de substâncias perigosas 

 instruções para o planeamento da desconstrução 

Tratamento ambientalmente correcto e a baixo 

custo de resíduos de demolição (Umveltgerechter 

und kostensparender Umgang mit Bauabfällen) 

Factos básicos sobre a legislação relativa a resíduos 

1997 
Exposição de opções de reciclagem 

Instruções para uma estratégia para a reciclagem (refere-se também à 
construção 
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A.5.1. Determinação do custo de demolição (DS) 

 

Nas tabelas A.5.1 e A.5.4, as siglas CD, CE e CID designam, respectivamente, custo de demolição, custo de encaminhamento de resíduos e custo industrial de demolição. 

 

Tabela A.5. 1 Custos unitários médios de demolição e composição dos seus custos parciais, no custo de demolição e no custo industrial 

Tipo de construção Função 
Número de 

identificação 

Área de 

construção 

(m2) 

Volume de 

construção 

(m3) 

Volume de 

agregados 

(m3 betão) 

Estaleiro 
Mão-de-obra 

directa 

Mão-de-obra 

indirecta 
Equipamento 

Custo unitário médio de 

demolição 

Peso no 

CD 

Peso no 

CID 

Peso no 

CD 

Peso no 

CID 

Peso no 

CD 

Peso no 

CID 

Peso no 

CD 

Peso no 

CID 
(€/m2) (€/m3) 

(€/m3 

betão) 

Nave de instalação 

industrial 
Industrial a 700 14000 4.136 19% 13% 4% 2% 6% 4% 71% 49% 286 14 48 

Torre de controlo de 

aeroporto 
Especial b 1324 3972 514 13% 8% 2% 1% 24% 16% 61% 40% 21 7 54 

Edifício de mercado Comércio i 596 3576 1.000 10% 6% 40% 26% 20% 13% 31% 20% 73 12 44 

Edifício de mercado Comércio ii 3388 14600 2.668 7% 4% 31% 17% 15% 8% 48% 27% 20 5 25 

Médias      12% 8% 19% 12% 12% 10% 10% 34% 100 10 43 

Moradias térreas Habitação 1 1153 3113 818 6% 3% 25% 13% 17% 9% 52% 27% 37 14 52 

Edifício Serviços 2 1624 4873 1.218 5% 2% 35% 15% 38% 16% 22% 9% 36 12 48 

Edifício Serviços 3 1900 11400 2.240 4% 2% 41% 23% 17% 10% 38% 22% 47 8 40 

Edifício Habitação 4 2065 5576 227 7% 5% 44% 30% 32% 22% 18% 12% 12 4 109 

Edifício Serviços 5 4000 12000 5.455 4% 2% 17% 9% 13% 6% 66% 32% 29 10 21 

Edifício Habitação 6 4400 11880 2.240 8% 4% 20% 10% 21% 11% 50% 25% 15 6 30 

Edifício Habitação 7 5270 14229 3.400 3% 2% 31% 17% 25% 14% 40% 22% 23 8 36 

Edifício Serviços 8 5400 16200 1.384 15% 11% 15% 11% 16% 12% 54% 40% 26 9 101 

Edifício Serviços 9 9600 38400 9.091 5% 2% 13% 6% 15% 6% 68% 29% 12 3 12 

Edifício Habitação 10 22400 58240 9.860 22% 17% 18% 14% 19% 14% 42% 33% 42 16 96 

Médias      8% 5% 26% 15% 21% 12% 45% 25% 28 9 55 
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Figura A.5. 1 Composição dos custos parciais de demolição, por ordem crescente de área de construção 
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Figura A.5. 2 Composição dos custos parciais de demolição, por ordem crescente de volume de construção 
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Figura A.5. 3 Composição dos custos parciais de demolição, por ordem crescente de volume de agregados de betão e alvenaria 

 

Tabela A.5. 2 Custos unitários médios de demolição 

  Custos unitários (€/m3 betão) 

  Demolição Estaleiro 
Mão-de-obra 

directa 

Mão-de-obra 

indirecta 
Equipamento 

Edifício 4 109 7 48 34 19 

Moradias térreas 1 52 3 13 9 27 

Edifício 2 48 3 17 18 10 

Edifício 8 101 15 15 17 55 

Edifício 3 40 2 17 7 15 

Edifício 6 30 2 6 6 15 

Edifício 7 36 1 11 9 14 

Edifício 5 21 1 4 3 14 

Edifício 9 12 1 2 2 8 

Edifício 10 96 21 17 18 41 

 Média 55 6 15 12 22 

 Desvio padrão 35 7 13 10 15 

 

Tabela A.5. 3 Custos unitários médios de demolição ajustados 

  Custos unitários (€/m3 betão) 

  Demolição Estaleiro 
Mão-de-obra 

directa 

Mão-de-obra 

indirecta 
Equipamento 

Moradias térreas 1 52 3 13 9 27 

Edifício 2 48 3 17 18 10 

Edifício 3 40 2 17 7 15 

Edifício 6 30 2 6 6 15 

Edifício 7 36 1 11 9 14 

Edifício 5 21 1 4 3 14 

 Média 38 2 11 9 16 



Anexos 

A.33 

A.5.2. Determinação do custo de encaminhamento de resíduos (DS) 

 

Tabela A.5. 4 Custos unitários médios de encaminhamento de resíduos e composição dos seus custos parciais, no custo de encaminhamento e no custo industrial 

Tipo de construção Função Código 

Área de 

construção 

(m2) 

Volume de 

construção 

(m3) 

Volume de 

agregados 

(m3 betão) 

Transporte Deposição 
Custo unitário médio de 

encaminhamento 

Peso no 

CE 

Peso no 

CID 

Distância média ao 

local de deposição 

(km) 

Peso no 

CE 

Peso no 

CID 
(€/m2) (€/m3) 

(€/m3 

betão) 

Nave de instalação industrial Industrial a 700 14000 4.136 48% 15% 40 52% 16% 127 6 21 

Torre de controlo de aeroporto Especial b 1324 3972 514 61% 21% 50 39% 14% 11 4 29 

Edifício de mercado Comércio i 596 3576 1.000 48% 17% 25 52% 18% 40 7 24 

Edifício de mercado Comércio ii 3388 14600 2.668 31% 14% 20 69% 30% 15 4 20 

Médias      47% 17% 34 53% 20% 48 5 23 

Moradias térreas Habitação 1 1153 3113 818 45% 22% 40 55% 27% 35 13 50 

Edifício Serviços 2 1624 4873 1.218 57% 33% 40 43% 25% 51 17 67 

Edifício Serviços 3 1900 11400 2.240 60% 26% 40 40% 17% 36 6 30 

Edifício Habitação 4 2065 5576 227 61% 19% 40 39% 12% 6 2 50 

Edifício Serviços 5 4000 12000 5.455 48% 24% 35 52% 27% 30 10 22 

Edifício Habitação 6 4400 11880 2.240 56% 28% 45 44% 22% 15 6 30 

Edifício Habitação 7 5270 14229 3.400 62% 28% 45 38% 17% 19 7 30 

Edifício Serviços 8 5400 16200 1.384 48% 12% 40 52% 13% 9 3 35 

Edifício Serviços 9 9600 38400 9.091 38% 22% 45 62% 35% 16 4 17 

Edifício Habitação 10 22400 58240 9.860 57% 13% 50 43% 10% 12 5 28 

Médias      53% 23% 42 47% 21% 23 7 36 
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Figura A.5. 4 Composição dos custos parciais de encaminhamento de resíduos, por ordem crescente de área de construção 
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Figura A.5. 5 Composição dos custos parciais de encaminhamento de resíduos, por ordem crescente de volume de construção 
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Figura A.5. 6 Composição dos custos parciais de encaminhamento de resíduos, por ordem crescente de volume de agregados 

de betão e alvenaria 

 
Tabela A.5. 5 Custos unitários médios de encaminhamento de resíduos 

  Custos unitários (€/m3 betão) 

  Encaminhamento de resíduos Transporte Deposição 

Edifício 4 50 30 20 

Moradias térreas 1 50 22 27 

Edifício 2 67 39 29 

Edifício 8 35 17 18 

Edifício 3 30 18 12 

Edifício 6 30 17 13 

Edifício 7 30 19 11 

Edifício 5 22 10 11 

Edifício 9 17 6 10 

Edifício 10 28 16 12 

 Média 36 19 16 

 Desvio padrão 15 9 7 

 
Tabela A.5. 6 Custos unitários médios de encaminhamento de resíduos ajustados 

  Custos unitários (€/m3 betão) 

  Encaminhamento de resíduos Transporte Deposição 

Edifício 4 50 30 20 

Moradias térreas 1 50 22 27 

Edifício 8 35 17 18 

Edifício 3 30 18 12 

Edifício 6 30 17 13 

Edifício 7 30 19 11 

Edifício 5 22 10 11 

Edifício 10 28 16 12 

 Média 34 19 16 
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A.5.3. Determinação do custo industrial de demolição (DS) 

 

Tabela A.5. 7 Custos industriais de demolição unitários médios 

Tipo de construção Função Código 

Área de 

construção 

(m2) 

Volume de 

construção 

(m3) 

Volume de 

agregados (m3 

betão) 

Peso no custo industrial de demolição (%) Custo industrial unitário médio de demolição 

Demolição 
Encaminhamento de 

resíduos 
(€/m2) (€/m3) (€/m3 betão) 

Nave de instalação 
industrial 

Industrial a 700 14000 4.136 69% 31% 413 21 70 

Torre de controlo de 

aeroporto 
Especial b 1324 3972 514 65% 35% 32 11 83 

Edifício de mercado Comércio i 596 3576 1.000 65% 35% 113 19 67 

Edifício de mercado Comércio ii 3388 14600 2.668 56% 44% 35 8 45 

Médias      64% 36% 148 15 66 

Moradias térreas Habitação 1 1153 3113 818 51% 49% 72 27 101 

Edifício Serviços 2 1624 4873 1.218 42% 58% 87 29 116 

Edifício Serviços 3 1900 11400 2.240 57% 43% 83 14 70 

Edifício Habitação 4 2065 5576 227 68% 32% 17 6 159 

Edifício Serviços 5 4000 12000 5.455 49% 51% 58 19 43 

Edifício Habitação 6 4400 11880 2.240 51% 49% 31 11 60 

Edifício Habitação 7 5270 14229 3.400 54% 46% 42 16 65 

Edifício Serviços 8 5400 16200 1.384 74% 26% 35 12 137 

Edifício Serviços 9 9600 38400 9.091 43% 57% 28 7 29 

Edifício Habitação 10 22400 58240 9.860 78% 22% 55 21 124 

Médias      57% 43% 51 16 90 
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A.5.4. Cálculo dos custos médios de transporte e de deposição para a análise de sensibilidade 

 

Uma vez que as taxas de deposição de resíduos são, normalmente, função do peso dos resíduos e que o cálculo do custo de deposição é feito, neste estudo, em função do m3 de betão, foi 

necessário determinar o peso de cada tipo de resíduos em função daquela unidade. Tendo em conta que o volume de agregados de betão e alvenaria representa, em média, 94% do volume total dos 

RD, então o volume de RD gerados por m3 de betão, numa obra de demolição, será o inverso de 0,94, em média, e o volume de cada fileira vem em função do seu peso relativo, conforme se mostra 

na Tabela A.5.8. 

 

Tabela A.5. 8 Cálculo do peso de resíduos por unidade de volume de agregados de betão e alvenaria 

Composição dos RD, em volume 
Volume de resíduos por unidade de volume 

de agregados (m3/m3 betão) 
Peso específico (ton/m3) 

Peso de resíduos por unidade de volume de 

agregados (ton/m3 betão) 

Alvenaria 57% 0,606 1,800 1,091 

Betão 37% 0,394 2,400 0,945 

Madeira 2% 0,021 0,600 0,013 

Aço 0,3% 0,003 7,780 0,025 

Plástico 0,5% 0,005 0,260 0,001 

Diversos 3,2% 0,034 1,000 0,034 

 100% 1,064  2,109 

 

Para o cálculo dos custos médios de transporte e deposição de resíduos, apresentado nas tabelas seguintes, assumiram-se determinados valores. 

No caso dos resíduos perigosos, assumiu-se que o seu peso, na DS, era de 0,5% e, na DT, dado o maior risco de contaminação, passaria para o dobro. 

No que toca aos RD não separados, enquanto que, na DT, o seu volume representa praticamente a totalidade do volume dos resíduos produzidos, na DS teve de se assumir um valor para o 

seu peso. Uma vez que na composição de resíduos encaminhados nas obras da Ambisider este tipo de resíduos não existe em praticamente nenhuma, assumiu-se um peso muito pequeno. A 

necessidade de discriminar esta fileira prende-se com a análise de sensibilidade dos custos industriais da DS e da DT, conforme também se explicou. 

O cálculo do número de fretes necessários por unidade de volume de agregados foi feito considerando um factor de empolamento de 30% para considerar não só o aumento de volumes dos 

materiais demolidos como para, especialmente no caso da DS, levar em conta o facto de se utilizar vários fretes não completamente cheios para se transportar resíduos de uma mesma fileira. 

A taxa média de deposição de resíduos perigosos foi calculada a partir de valores propostos à Ambisider e à Recifemetal. 

Os custos relacionados com o encaminhamento do aço não foram considerados, mais uma vez, para manter a base de comparação com os valores da Ambisider. Nos orçamentos desta 

empresa, não se considera os custos relacionados com este material porque, de acordo com o Eng.º Brito Cardoso, da mesma empresa, o custo de transporte tende a ser neutralizado pela receita 

realizada com a sua venda. 

A taxa média de deposição dos RD não separados foi baseada na média das taxas praticadas, actualmente, pela Lobbe, pela Trianovo, pela Ecolabor e pela Soavarmil – Sociedade de Areias 

de Vale de Milhaços, Lda, para a densidade de material intermédia das densidades constantes nos preçários disponibilizados. 
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Tabela A.5. 9 Cálculo dos custos médios de transporte e de deposição de resíduos, para a DT 
Custos de encaminhamento 

Peso relativo 
Peso/m3 betão 

(ton/m3 betão) 

Transporte Deposição 

Tipo de resíduo 
Peso médio de 

transporte (ton) 

N.º de fretes 

(1/m3 betão) 

Custo médio do 

frete (€) 

Custo de 

transporte (€/m3 

betão) 

Taxa média de 

deposição (€/ton) 

Custo de 

deposição (€/m3 

betão) 

Resíduos perigosos 1% 0,011 5 0,0032 159 0,51 131 1,39 

Aço 0,3% 0,025 5 0,0074 151    

Resíduos não separados, não perigosos 98,7% 2,074 25 0,0995 151 15,02 27 55,32 

Totais 100% 2,109    16  57 

 

A taxa média de deposição de agregados de betão e alvenaria limpos foi baseada na média das taxas praticadas, actualmente, pela Lobbe, pela Trianovo e pela Ecolabor. 

A taxa média de deposição de madeira foi baseada na média das taxas praticadas, actualmente, pela Ecociclo, para madeiras limpas e para madeiras contaminadas, pela Trianovo, para 

madeiras limpas de alta densidade, e pela Lobbe para madeiras limpas. 

A taxa média de deposição do plástico foi baseada na média das taxas praticadas, actualmente, pela Lobbe, para plásticos limpos, e pela Ecolabor, para RCD limpos. 

A taxa média de deposição de resíduos diversos (que se considera ser separados em fileiras de materiais limpos) foi baseada na média das taxas praticadas, actualmente pela Lobbe, para 

resíduos limpos de gesso e gesso cartonado, e pela Ecolabor, para RCD limpos. 

 

Tabela A.5. 10 Cálculo dos custos médios de transporte e de deposição de resíduos, para a DS 
Custos de encaminhamento 

Peso relativo 
Peso/m3 betão 

(ton/m3 betão) 

Transporte Deposição 

Tipo de resíduo 
Peso médio de 

transporte (ton) 

N.º de fretes 

(1/m3 betão) 

Custo médio do 

frete (€) 

Custo de 

transporte (€/m3 

betão) 

Taxa média de 

deposição (€/ton) 

Custo de 

deposição (€/m3 

betão) 

Resíduos perigosos 0,5% 0,005 25 0,0003 159 0,05 131 0,70 

Resíduos não 

perigosos 

Agregados mistos 
limpos (betão e 

alvenaria) 

94% 2,036 25 0,0977 106 14,75 6 12,56 

Madeira 2% 0,013 5 0,0038 

151 

0,58 13 0,17 

Aço 0,3% 0,025 5 0,0074    

Plástico 0,5% 0,001 5 0,0004 0,06 10 0,01 

Diversos 2,6% 0,028 5 0,0083 1,25 38 1,05 

Misturados 0,1% 0,001 5 0,0003 0,05 27 0,03 

Totais 100% 2,109    17  15 
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A.5.5. Justificação dos cálculos da análise de sensibilidade 

 

A determinação da variação a aplicar aos custos de demolição de DS e DT foi feita pelo cálculo da média da variação dos vários valores pesquisados em relação ao custo médio calculado. 

A variação média face ao custo médio de demolição resultou, conforme se vê na Tabela A.5.15, igual a 33%. 

No que toca à DT, a variação média face ao custo médio de demolição resultou, conforme se vê na Tabela A.5.16, igual a 50%. 

Tendo em conta que se pretende aplicar aos três parâmetros uma variação igual em cada um dos métodos e que se pretende contar com uma possível redução nos custos de DS devida ao 

desenvolvimento da técnica, arbitrou-se uma variação máxima obtida, ou seja, 50%. 

 

Tabela A.5. 11 Cálculo da variação dos custos industriais de demolição médios pesquisados em relação ao custo industrial médio de DS 
Empresa Custo industrial de demolição médio (€/m3 betão) Variação face à média 

Ambisider 38 22% 

Fozterra 35 28% 

Lusocorte 73 50% 

Média 48 33% 

 

Tabela A.5. 12 Cálculo da variação dos custos de demolição médios pesquisados em relação ao custo industrial médio de DT 
Fonte Custo de demolição médio (€/m3 betão) Variação face à média 

Lusocorte 50 99% 

Caso de estudo: Bari, Itália 13 49% 

Caso de estudo: Mulhouse, França 14 44% 

Coeficientes Tabela 5.1 23 6% 

Média 25 50% 

 

De qualquer maneira, uma vez que se vai aplicar a mesma variação aos três parâmetros, quis verificar-se se a variação escolhida era adequada aos restantes parâmetros. 

Para o custo de transporte, aplicou-se o mesmo princípio, tendo resultado uma variação média de 38%, para uma distância média de transporte de 42 km (Tabela A.5.4), como se pode ver 

na Tabela A.5.17. 

Contudo, na variação para a análise de sensibilidade, não se pretende contar apenas com a variação dos custos dos fretes pesquisados face ao custo médio. Além da variação dos preços do 

mercado, pretende-se contar com a variação da distância do local de geração de resíduos ao local de deposição e, também, com as várias opções de contratos de encaminhamento de resíduos. 

De facto, neste estudo considerou-se, para simplificação, que o transporte dos resíduos se faz por aluguer de frete, mas existem várias modalidades para a recolha e transporte de resíduos, 

como o aluguer de contentores, com ou sem deposição de resíduos incluída. 

Assim, sendo a variação de 38% inferior à de 50% escolhida, determina-se que esta última também é adequada para o parâmetro do custo de transporte. 

Pelo contrário, as taxas de deposição de RCD não separados apresentam variações muito superiores a 50%. Contudo, não é provável que uma variação muito superior a 50% seja relaista no 

caso do custo de demolição. Tendo em conta que se pretende aplicar a mesma variação aos diferentes parâmetros, mantém-se a escolha feita. 

Como se viu, estes cálculos não serviram propriamente para determinar as variações, mas mais para obter valores para orientar a escolha da variação a aplicar aos parâmetros. 
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Tabela A.5. 13 Cálculo da variação dos custos de transporte médios pesquisados em relação ao custo médio de transporte 

Empresa 

Custo unitário (€/km) Distância média ao 

local de deposição 

(km) 

Custo do frete (€) Variação face à média 

Agregados 

limpos 

Resíduos 

diversos 

Resíduos 

perigosos 

Agregados 

limpos 

Resíduos 

diversos 

Resíduos 

perigosos 

Agregados 

limpos 

Resíduos 

diversos 

Resíduos 

perigosos 

Ambisider    42 106 151 159 37% 63% 47% 

Ambisider 1 1 8 42 42 42 336 46% 54% 13% 

Bizarro       400   34% 

Transalém 2 2 2,5 42 84 84 105 8% 9% 65% 

    
Média 

77 92 298 31% 42% 40% 

    151 38% 

 

Tabela A.5. 14 Cálculo dos custos médios de transporte e de deposição de resíduos, para a DT, com taxa média de deposição de resíduos não separados máxima 
Custos de encaminhamento 

Peso relativo 
Peso (ton/m3 

betão) 

Transporte Deposição 

Tipo de resíduo 
Peso médio de 

transporte (ton) 

N.º de fretes (1/m3 

betão) 

Custo médio do 

frete (€) 

Custo de transporte 

(€/m3 betão) 

Taxa média de 

deposição (€/ton) 

Custo de deposição 

(€/m3 betão) 

Resíduos perigosos 1% 0,011 5 0,0032 159 0,51 131 1,39 

Resíduos não separados, não 
perigosos 

99% 2,099 25 0,1007 151 15,20 40 83,97 

Totais 100% 2,109    16  85 

 

Tabela A.5. 15 Cálculo dos custos médios de transporte e de deposição de resíduos, para a DS, com taxa média de deposição de resíduos não separados máxima 

Custos de encaminhamento 

Peso relativo 
Peso (ton/m3 

betão) 

Transporte Deposição 

Tipo de resíduo 
Peso médio de 

transporte (ton) 

N.º de fretes (1/m3 

betão) 

Custo médio do 

frete (€) 

Custo de transporte 

(€/m3 betão) 

Taxa média de 

deposição (€/ton) 

Custo de deposição 

(€/m3 betão) 

Resíduos perigosos 0,5% 0,005 25 0,0003 159 0,05 131 0,70 

Resíduos 

não 

perigosos 

Agregados mistos 

limpos (betão e 

alvenaria) 

94% 2,036 25 0,0977 106 14,75 6 12,56 

Madeira 2% 0,013 5 0,0038 

151 

0,58 13 0,17 

Aço 0,3% 0,025 5 0,0074    

Plástico 0,5% 0,001 5 0,0004 0,06 10 0,01 

Diversos 2,6% 0,028 5 0,0083 1,25 38 1,05 

Misturados 0,1% 0,001 5 0,0003 0,05 40 0,04 

Totais 100% 2,109    17  15 

 

Tabela A.5. 16 Cálculo dos custos médios de transporte e de deposição de resíduos, para a DT, com taxa média de deposição de resíduos não separados mínima 
Custos de encaminhamento 

Peso relativo 
Peso (ton/m3 

betão) 

Transporte Deposição 

Tipo de resíduo 
Peso médio de 

transporte (ton) 

N.º de fretes (1/m3 

betão) 

Custo médio do 

frete (€) 

Custo de transporte 

(€/m3 betão) 

Taxa média de 

deposição (€/ton) 

Custo de deposição 

(€/m3 betão) 

Resíduos perigosos 1% 0,011 5 0,0032 159 0,51 131 1,39 

Resíduos não separados, não 

perigosos 
99% 2,099 25 0,1007 151 15,20 13 27,99 

Totais 100% 2,109    16  29 
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Tabela A.5. 17 Cálculo dos custos médios de transporte e de deposição de resíduos, para a DS, com taxa média de deposição de resíduos não separados mínima 

Custos de encaminhamento 

Peso relativo 
Peso (ton/m3 

betão) 

Transporte Deposição 

Tipo de resíduo 
Peso médio de 

transporte (ton) 

N.º de fretes (1/m3 

betão) 

Custo médio do 

frete (€) 

Custo de transporte 

(€/m3 betão) 

Taxa média de 

deposição (€/ton) 

Custo de deposição 

(€/m3 betão) 

Resíduos perigosos 0,5% 0,005 25 0,0003 159 0,05 131 0,70 

Resíduos 

não 

perigosos 

Agregados mistos 

limpos (betão e 
alvenaria) 

94% 2,036 25 0,0977 106 14,75 6 12,56 

Madeira 2% 0,013 5 0,0038 

159 

0,58 13 0,17 

Aço 0,3% 0,025 5 0,0074    

Plástico 0,5% 0,001 5 0,0004 0,06 10 0,01 

Diversos 2,6% 0,028 5 0,0083 1,25 38 1,05 

Misturados 0,1% 0,001 5 0,0003 0,05 13 0,01 

Totais 100% 2,109    17  14 

 

Tabela A.5. 18 Cálculo dos custos médios de transporte e de deposição de resíduos, para a DT com deposição não regulamentar 
Custos de encaminhamento 

Peso relativo 
Peso (ton/m3 

betão) 

Transporte Deposição 

Tipo de resíduo 
Peso médio de 

transporte (ton) 

N.º de fretes (1/m3 

betão) 

Custo médio do 

frete (€) 

Custo de 

transporte (€/m3 

betão) 

Taxa média de 

deposição (€/ton) 

Custo de deposição 

(€/m3 betão) 

Resíduos perigosos 1% 0,011 5 0,0032 159 0,51 131 1,39 

Resíduos não separados, não 
perigosos 

99% 2,099 25 0,1007 151 15,20 5 10,49 

Totais 100% 2,109    16  12 

 

Tabela A.5. 19 Cálculo dos custos médios de transporte e de deposição de resíduos, para a DT com deposição não regulamentar, com taxa média de deposição de resíduos não separados 

máxima 
Custos de encaminhamento 

Peso relativo 
Peso (ton/m3 

betão) 

Transporte Deposição 

Tipo de resíduo 
Peso médio de 

transporte (ton) 

N.º de fretes (1/m3 

betão) 

Custo médio do frete 

(€) 

Custo de transporte 

(€/m3 betão) 

Taxa média de 

deposição (€/ton) 

Custo de deposição 

(€/m3 betão) 

Resíduos perigosos 1% 0,011 5 0,0032 159 0,51 131 1,39 

Resíduos não separados, não 

perigosos 
99% 2,099 25 0,1007 151 15,20 8 15,74 

Totais 100% 2,109    16  17 

  

Tabela A.5. 20 Cálculo dos custos médios de transporte e de deposição de resíduos, para a DT com deposição não regulamentar, com taxa média de deposição de resíduos não separados 

mínima 
Custos de encaminhamento 

Peso relativo 
Peso (ton/m3 

betão) 

Transporte Deposição 

Tipo de resíduo 
Peso médio de 

transporte (ton) 

N.º de  fretes (1/m3 

betão) 

Custo médio do frete 

(€) 

Custo de transporte 

(€/m3 betão) 

Taxa média de 

deposição (€/ton) 

Custo de deposição 

(€/m3 betão) 

Resíduos perigosos 1% 0,011 5 0,0032 159 0,51 131 1,39 

Resíduos não separados, não 
perigosos 

99% 2,099 25 0,1007 151 15,20 3 5,25 

Totais 100% 2,109    16  7 
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A.5.6. Valores do custo industrial de demolição resultantes da análise de sensibilidade 

 

Tabela A.5. 21 Valores do custo industrial de DT com deposição regulamentar, resultantes da análise de sensibilidade, por ordem crescente 
Código 369 368 269 367 268 169 267 168 167 

Custo industrial de demolição (€/m3 betão) 36 43 47 51 55 59 62 67 74 

Código 359 358 259 357 258 159 257 158 157 

Custo industrial de demolição (€/m3 betão) 98 106 110 113 117 122 125 129 137 

Código 349 348 249 347 248 149 247 148 147 

Custo industrial de demolição (€/m3 betão) 468 476 480 483 488 492 495 500 507 

 

Tabela A.5. 22 Valores do custo industrial de DT com deposição não regulamentar, resultantes da análise de sensibilidade, por ordem crescente 
Código 369 359 368 349 269 358 367 259 348 

Custo industrial de demolição (€/m3 betão) 27 32 35 37 39 40 42 45 45 

Código 268 357 249 169 258 347 267 159 248 

Custo industrial de demolição (€/m3 betão) 47 48 51 52 52 53 55 57 58 

Código 168 257 149 158 247 167 148 157 147 

Custo industrial de demolição (€/m3 betão) 60 60 63 65 65 68 70 73 78 

 

Tabela A.5. 23 Valores do custo industrial de demolição selectiva, resultantes da análise de sensibilidade, por ordem crescente 
Código 369 359 349 368 358 348 367 357 347 

Custo industrial de demolição (€/m3 betão) 42 42 42 50 50 50 58 58 58 

Código 249 269 259 268 258 248 267 257 247 

Custo industrial de demolição (€/m3 betão) 59 60 60 68 68 68 76 76 76 

Código 169 159 149 168 158 148 167 157 147 

Custo industrial de demolição (€/m3 betão) 78 78 78 86 86 86 93 94 94 

 

 

 

 

 


