Análise de ciclo de vida da utilização de agregados
reciclados no fabrico de betão

Bruno André Martins Estanqueiro

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em

Engenharia e Gestão Industrial

Júri
Presidente: Prof. Rui Domingos Ribeiro da Cunha Marques
Orientador: Prof. Jorge Manuel Caliço Lopes de Brito
Co-Orientador: Manuel Guilherme Caras Altas Duarte Pinheiro
Vogais: Prof. José Dinis Silvestre
Prof. Fernando Henrique de Carvalho Cruz

Dezembro 2012

i

Resumo
A indústria da construção é uma das principais responsáveis pelo desenvolvimento económico e
social de todos os países. No entanto, apresenta graves problemas ambientais, consumindo grandes
quantidades de recursos naturais e gerando um grande volume de resíduos de construção e
demolição (RCD), provocando impactes ambientais elevados. Uma grande percentagem dos RCD é
depositada ilegalmente provocando problemas para a saúde humana e para o meio ambiente, sendo
fundamental a sua correta gestão.
Para ultrapassar os problemas referidos, o presente estudo tem como objetivo comparar os
impactes ambientais dos agregados naturais e reciclados utilizados no fabrico do betão pronto. Para
tal, procede-se à análise do ciclo de vida do material de construção em estudo, descrevendo-se a sua
produção e a obtenção dos agregados de betão. São quantificados todos os impactes ambientais do
ciclo de vida do betão pronto, com base nas declarações ambientais de betão pronto.

De forma a comparar os impactes ambientais da utilização dos agregados naturais e reciclados
no betão, são analisados três cenários, recorrendo-se à ajuda do software SimaPro que efetua o
cálculo global dos impactes ambientais de todas as fases em estudo de cada cenário e, com a ajuda
dos dados fornecidos pelas empresas Unibetão e Ambisider.

Perante a análise efetuada do presente trabalho, é possível perceber que a reciclagem de
agregados tem grandes vantagens ambientais em relação à utilização de agregados naturais durante
o ciclo de vida do betão pronto.
Palavras-chave: Impactes ambientais, RCD, betão pronto, agregados reciclados, SimaPro.
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Abstract
The construction industry is one of the main responsible for the economic and social development
of all countries. However, it presents serious environmental problems consuming large amounts of
natural resources and generating a large volume of construction and demolition waste (CDW). A large
percentage of the CDW are deposited illegally causing problems for human health and the
environment, therefore their correct management is fundamental.

To overcome the problems above, the present study aims to analyze the impacts of recycling
aggregates used in the manufacture of ready-mixed concrete. To do this, an analysis of the life cycle
of this material is performed, describing their production and the procurement of concrete aggregates
and quantifying all its environmental impacts, based on the environmental statements of ready-mixed
concrete.

Three scenarios are analyzed in order to compare the impacts of the use of natural and recycled
aggregates in concrete, resorting to the help of the SimaPro software that performs the calculation of
global environmental impact of all phases under study in each scenario, and with the help of data
provided by the companies Unibetão and Ambisider.

Given the analysis in this study, it is found that the recycling of aggregates has great
environmental advantages over the use of natural aggregates during the life cycle of ready-mixed
concrete.
Keywords: Environmental impacts, CDW, ready-mixed concrete, recycled aggregates, SimaPro.
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1. Enquadramento
Quando se analisa a proteção do meio ambiente, normalmente considera-se a indústria da
construção como das mais poluidoras atividades humanas. A indústria da construção utiliza grandes
quantidades de recursos naturais, como a energia, a água, materiais e o solo, produzindo também
grandes quantidades de resíduos que depois não são reciclados e controlados. Os responsáveis pela
indústria da construção geralmente não dão a devida atenção a estes aspetos e parece não haver a
perceção de como estão a afetar o meio ambiente. A investigação que se apresenta pretende
melhorar este tipo de problemas, promovendo a reciclagem de resíduos e a deposição legal dos
mesmos.
A indústria da construção representa cerca de 28% e 7% do emprego, respetivamente na
indústria e em toda a economia europeia, sendo um dos mais ativos e maiores setores em toda a
Europa (Enterprise & Industry, 2009). Este setor tem aspetos positivos e negativos na Sociedade,
sendo responsável pelo desenvolvimento económico e social dos países e, em contrapartida, sendo
um dos setores que causam maior impacte no ambiente, promovendo a degradação ambiental
através da geração de resíduos e do consumo excessivo de energia (Mália, 2010).
A construção civil é a maior consumidora de recursos naturais e também a maior geradora de
resíduos sólidos (John, 2000). De acordo com as estimativas comunitárias, este tipo de atividade gera
uma quantidade de resíduos de construção e demolição (RCD) equivalente a cerca de 100 milhões
de toneladas por ano, sendo dos setores que mais resíduos produz na Europa (APA, 2008).

Na maioria das vezes, os RCD são depositados clandestinamente em terrenos baldios, nas
margens dos rios ou nas bermas das estradas o que provoca a desorganização das redes de
drenagem, facilita a proliferação de vetores nocivos à saúde pública, promove a interdição parcial de
vias e a degradação da qualidade da paisagem. De um modo geral, toda a Sociedade sofre com a
deposição irregular dos RCD.

Grande parte dos resíduos de construção e demolição (RCD) pode ser, desde que gerida de
forma correta, muito importante para o desenvolvimento sustentável. Desta forma, a utilização de
agregados reciclados em betão tem sido objeto de estudo ao longo dos últimos anos, tirando-se o
maior proveito económico dos RCD (Gonçalves e Brito, 2008).
De forma a atingir a sustentabilidade na construção, a minimização do consumo de recursos
naturais é apontada como fator-chave. A incorporação dos resíduos que a indústria produz nos
materiais da construção torna-se a forma mais eficiente para atingir este fator. Os RCD têm um alto
potencial de recuperação, podendo ser reciclados 80% destes resíduos (Ortiz et al., 2010), mas é
fundamental assegurar a sua correta gestão.
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Segundo Gonçalves (2007), a experiência prática mostra que o betão produzido com agregados
reciclados é tão fácil de misturar, transportar, aplicar e compactar como o betão convencional. Desta
forma, cada vez mais se utiliza este tipo de agregados na produção de betão, contribuindo para a
redução dos impactes ambientais em todas as fases do seu ciclo de vida.

O ciclo de vida é uma sequência de fases relacionadas com um produto, processo, serviço,
instalação ou empresa (Friksel, 1997). O ciclo de vida de um bem ou serviço será entendido como um
ciclo de vida físico, ou seja, estágios do processo de produção e comercialização, desde a origem
dos recursos naturais no meio ambiente, até à deposição final dos resíduos de materiais após o uso,
passando pelo transporte, armazenamento, processamento, manutenção e outros estágios
intermediários (Barberi e Cazajeira, 2009).
Com a utilização de agregados reciclados no betão, o conceito utilizado é o “cradle to cradle”, que
em Português significa do berço ao berço. Inicialmente, os recursos naturais são retirados do meio
ambiente e, quando termina o tempo de vida do betão, são reciclados e reutilizados, sendo a sua
qualidade igual ou inferior à dos agregados naturais.

A análise do ciclo de vida (ACV) é um instrumento de gestão ambiental que se aplica a um
produto ou serviço específicos ou a um conjunto de produtos e serviços próximos substitutos de uma
dada empresa. A ACV é usada para identificar aspetos ambientais no nível do produto para
determinar as áreas-chave de melhorias ambientais com vista ao novo produto (Barberi e Cazajeira,
2009).
Este tipo de análise não permite avaliar os impactes ambientais reais, mas sim os impactes
potenciais em cada etapa do ciclo de vida do produto. No entanto, permite comparar produtos
semelhantes e identificar as melhores soluções para o problema a resolver.
1.1. Resíduos de construção e demolição
A construção civil constitui um dos setores que sofreu mais desenvolvimentos ao longo dos
últimos anos, devido ao desenvolvimento da urbanização. Com esta evolução, a produção de RCD
aumentou e, em consequência, a sua gestão tornou-se mais difícil. As técnicas de construção e os
materiais utilizados estão diretamente relacionados com a natureza destes resíduos, sendo uma das
suas principais fontes a demolição de edifícios em fim de vida (Silva, 2004).
A cadeia produtiva da construção civil apresenta importantes impactes ambientais, sendo que a
melhoria do seu desempenho deve constituir uma prioridade para o setor da construção. Os RCD
contribuem significativamente para agravar problemas ambientais, nomeadamente no que diz
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respeito ao seu transporte e deposição. Estas atividades podem originar agressões ambientais tais
como:


deterioração da qualidade do ar (libertação de poeiras e odores);



deterioração da qualidade do solo (compactação e alteração da composição);



contaminação das águas superficiais e subterrâneas;



agressão à paisagem.

A quantidade crescente de resíduos gerada é um dos principais problemas com que as
Sociedades desenvolvidas se depararam nas últimas décadas. Uma das soluções encontradas foi a
de que grande parte dos resíduos poderia ter uma segunda vida. Se os resíduos fossem devidamente
tratados, representariam uma mais-valia, tanto em termos económicos como em termos ambientais
(Veiga e Ruivo, 2004).
A reciclagem de RCD permite diminuir a quantidade de RCD depositados em aterro e reduzir a
extração de agregados naturais e respetivos impactes ambientais (Martins et al., 2008). Concluído o
fabrico de betão, procede-se à construção de edifícios ou infraestruturas. Quando termina o seu
tempo de vida, recorre-se à demolição daí resultando resíduos, procedendo-se posteriormente à sua
reciclagem de modo a que os resíduos possam ser reutilizados no fabrico de materiais, como é
possível verificar na Figura 2.

Figura 1 - Ciclo de vida dos RCD (Martins et al., 2008).

Em termos de escala, a nível internacional a geração dos RCD representa cerca de 70 milhões
de toneladas no Reino Unido e 14 milhões de toneladas de resíduos são colocados em aterros cada
ano na Austrália, sendo 44% do desperdício atribuído ao setor da construção (Tam et al., 2008). No
Japão, são geradas em cada ano aproximadamente 35 milhões de toneladas de betão demolido
(Shima et al, 2005).
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Em geral, os RCD são gerados através das seguintes atividades: atividades de construção
(construção de edifícios novos, demolição de edifícios antigos, reparação de edifícios existentes),
desenvolvimento de obras de infraestruturas (construção e reparação de estradas, pontes, passeios)
ou catástrofes naturais ou tecnológicas (terramotos, inundações, deslizamentos, destruição de
edifícios) (UEST, 2006). Independentemente da sua origem, os RCD podem conter os materiais que
são apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 - Composição dos Resíduos de Construção e Demolição (UEST, 2006).

Substância

Percentagem
Resíduos de demolição

Resíduos de construção

Asfalto

1,61

0,13

Betão

19,99

9,27

Betão armado

33,11

8,25

Impurezas, solo e lamas

11,91

30,55

Pedras

6,83

9,74

Brita

4,95

14,13

Madeira

7,46

10,95

Tijolo para cimento

1,11

0,90

Tijolo

6,33

5,00

Vidro

0,20

0,56

Outros orgânicos

1,30

3,05

Tubos de plástico

0,61

1,13

Areia

1,44

1,70

Acessórios

0,04

0,03

Outros itens

0,07

0,24

Metais
Total

3,41
100

4,36
100

Os agregados reciclados constituem um dos produtos mais interessantes da valorização de RCD,
podendo ser utilizados no setor que lhes deu origem. Segundo Brito (2006), a sua reciclagem permite,
em termos ambientais, rentabilizar o uso do solo e melhorar a qualidade do ambiente construído,
reduzir os consumos energéticos e de água e reduzir o impacte do ciclo de vida dos materiais e
resíduos. Em termos económicos, permite a recuperação de custos e o acesso a incentivos
financeiros, a criação de emprego e inovação.

A demolição de edifícios pode ser feita através da demolição tradicional ou seletiva. A demolição
tradicional é a destruição de todo o edifício, aplicando preferencialmente um método eficiente, como
por exemplo explosivos. Este método tem a vantagem de ser rápido e barato, pois utilizam-se
equipamentos de grande porte e existe menos mão-de-obra, e a desvantagem de produzir RCD
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mistos, sendo praticamente impossível separar as embalagens recicláveis e componentes perigosos
de forma eficiente (TGC, 2007).

A demolição seletiva efetua-se através do desmantelamento cuidadoso do edifício, possibilitando
a recuperação dos materiais da construção, promovendo uma possível reutilização e reciclagem dos
mesmos. A elevada taxa de recuperação de materiais reutilizáveis e recicláveis é a grande vantagem
deste processo, tal como a produção de RCD que podem ser transformados em material secundário.
No entanto, este processo é mais caro do que a demolição total, consome-se mais tempo, exige
procedimentos bem organizados e controlados e exige uma maior variedade de equipamento técnico
(TGC, 2007).
1.1.1. Gestão dos RCD na Europa
A nível da Europa, há grandes diferenças relativamente à gestão de RCD, existindo alguns
países onde a reciclagem de RCD se tornou ao longo dos anos uma prática corrente e outros países
onde esta prática é praticamente nula, apresentando taxas de reciclagem muito baixas.
A gestão dos RCD inclui todas as operações que visam a sua prevenção e reutilização, bem
como a sua recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação. Os
RCD representam 1/3 dos resíduos produzidos na Europa, sendo a taxa média de reciclagem de 47%
(Sonigo et al., 2010). Já na Dinamarca, a taxa de reciclagem de resíduos é de cerca de 90%, muito
por força das taxas de deposição e de extração de recursos não renováveis (Torgal e Jalali, 2008).
Na construção, existe uma grande quantidade e diversidade de resíduos. Segundo Barros e
Jorge (2008), na União Europeia, a maior parte dos resíduos produzidos tem cinco origens principais
(Tabela 2). Estimou-se também que os RCD naquele ano constituíam 22% da totalidade dos
resíduos.
Tabela 2 - Principal origem dos resíduos na União Europeia (Barros e Jorge, 2008).
Tipo de resíduo
Escórias da indústria mineira e
resultantes da explosão em pedreiras

Percentagem
do total (%)
29

Indústrias

26

Construção e demolição

22

Urbanos

14

Agrícolas e outros

9
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A Dinamarca, a Alemanha e a Holanda apresentam uma taxa de reciclagem superior a 90% para
a fração de betão, cerâmica e telhas. A Holanda e a Bélgica mantêm uma taxa elevada de reciclagem
para o resto das frações que compõem os RCD, bem como uma taxa de 100% de reciclagem dos
resíduos de asfalto resultantes da construção de estradas (Sonigo et al., 2010).
A escassez de matérias-primas para a obtenção de britas naturais e a dificuldade em encontrar
terrenos para aterros terão originado esta política de reciclagem, que foi complementada com
medidas de caráter legal e económico (CMMM, 2008). As taxas de reciclagem de RCD referentes aos
países europeus encontram-se na Tabela 3.
Tabela 3 - Taxas de reciclagem de RCD de alguns países europeus (Sonigo et al., 2010).
Países Europeus

Taxas de
reciclagem

Dinamarca, Estónia, Alemanha, Irlanda e
Holanda

> 90%

Áustria, Bélgica, França, Reino Unido e
Lituânia

60%-70%

Letónia, Luxemburgo e Eslovénia

40%-60%

Portugal, Espanha, Grécia, Polónia, Finlândia,
Hungria, Chipre e República Checa

< 40%

Média Europeia

47%

Para além de aspetos relacionados com a legislação e a sua implementação, a principal diferença
entre os países europeus, relativamente à gestão dos RCD, deve-se ao desenvolvimento da sua
indústria de construção, com preponderância da reabilitação nos países do Norte da Europa,
contrastando com o relativamente pequeno papel de reabilitação em Portugal, face ao esforço
exercido em construção nova (Coelho, 2010).

1.1.2. Gestão dos RCD em Portugal

Em Portugal, o setor dos RCD tem vindo a ser negligenciado ao longo dos últimos anos, pelo que
não existem dados reais referentes aos quantitativos gerados. Os dados existentes referem-se
apenas a estimativas, baseadas em diferentes pressupostos, que indicam uma diversidade de
resultados (Ruivo e Veiga, 2004).

De todos os resíduos, os RCD são aqueles que em Portugal têm tido menor atenção por parte
das entidades competentes e da opinião pública, devido à baixa interação física, química e biológica
com o meio ambiente. Como consequência, esta situação leva a que a sua deposição tenha passado
quase despercebida. Devido ao seu elevado volume, quando os resíduos são colocados em aterros,
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a sua vida útil diminui, tornando-se necessário encontrar outras soluções no que concerne a
deposição em aterro, de forma a desencorajar a deposição ilegal.

O crescimento global da geração de RCD em Portugal é praticamente inevitável, o que irá
aproximar Portugal dos valores gerados pela média dos restantes países da CE. No entanto, os
valores estimados para a geração de RCD em Portugal não oferecem suficiente fiabilidade para
garantir uma base no dimensionamento de sistemas globais de gestão (Coelho, 2010). Existem
alguns valores para a produção de RCD em Portugal, apresentados na Tabela 4 em determinados
anos.

Tabela 4 - Valores relativos à produção de RCD em Portugal (Amoêda, 2009).
Produção de RCD (ton/ano)

Ano

3 200 000

1999

7 691 000

2001

6 400 000

2002

4 400 000

2007

4 555 000

2009

Segundo um estudo de Coelho (2010) sobre a gestão de RCD em Portugal, tendo em conta a
tipologia de materiais, a composição de resíduos é na sua maioria betão, tijolos e alvenarias (73,6%).
Os dados percentuais relativamente à composição de resíduos em Portugal são apresentados na
Tabela 5.

Tabela 5 - Composição dos RCD em Portugal (Coelho, 2010).
Composição dos RCD
Betão, tijolos, alvenarias

73,6%

Plásticos

0,1%

Asfalto, betuminosos

13,5%

Madeira

3,2%

Metais

2,2%

Outros resíduos

7,4%

A regulamentação da gestão de RCD em Portugal obedece ao disposto em legislação específica,
o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março. Este diploma estabelece o regime das operações de
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gestão de RCD, compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha,
transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação (APA, 2008).

Em tudo o que não estiver especificamente regulado no Decreto-Lei mencionado, em matéria de
gestão de RCD, aplica-se subsidiariamente o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, que institui
o Regime Geral de Gestão de Resíduos (APA, 2008). Em relação à reutilização de RCD e a sua
aplicação em Portugal, foram publicadas quatro especificações técnicas:


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 474 - 2006 - Guia para a utilização de resíduos de construção e demolição em aterro e
camada de leito de infraestruturas de transporte.

1.2. Objetivos e metodologia
A presente dissertação tem o objetivo de quantificar e comparar os impactes ambientais da
produção de agregados reciclados versus primários e da utilização dos agregados reciclados no
fabrico de betão, utilizando uma análise do ciclo de vida.

Pretende-se, deste modo, a estimativa dos impactes expectáveis ao longo do ciclo de vida do
betão com agregados reciclados, refletindo sobre a viabilidade de utilização destes resíduos na
construção.
Para a realização da dissertação, o sistema informático utilizado vai ser o SimaPro, tendo como
base dados recolhidos de empresas deste setor. A ferramenta utilizada vai ser a Análise do Ciclo de
Vida (ACV), tendo em conta os impactes ambientais em todas as fases do mesmo.

A metodologia proposta de trabalho para a presente dissertação compreende as seguintes etapas:


sistematização dos processos do ciclo de vida dos agregados de betão e revisão de estudos
publicados sobre ACV;



sistematização do inventário ambiental dos processos de produção de agregados reciclados
de vários tipos de betão, através de contactos com as unidades e dados publicados;



identificação das diferenças da produção em centrais de reciclagem móveis e fixas
relativamente à produção de pedreiras;
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quantificação dos impactes ambientais ao longo do ciclo de vida do betão com agregados
reciclados utilizando a norma ISO 14040 e software adequado (SimaPro) para efetuar o
cálculo global dos impactes;



comparação dos impactes nas várias formas de classificação;



discussão dos resultados e referenciação das eventuais oportunidades ambientais de
melhorias.

A metodologia do trabalho está orientada segundo as etapas anteriores, as quais serão
implementadas com base na literatura, entrevistas e dados fornecidas por empresas do setor (C&D),
assim como na análise de experiências da indústria de construção ao nível nacional e internacional. A
pesquisa bibliográfica representa a etapa fundamental da aquisição de conhecimentos, obtendo-se
um panorama global do tema em estudo, tal como a sua estruturação e conceção.

A norma ISO 14040 vai servir de referência para a comparação dos impactes e cálculo global dos
mesmos. Esta norma é utilizada como ferramenta de apoio no que toca ao planeamento do sistema
de gestão e especifica princípios e requisitos para conduzir estudos relacionados com o ciclo de vida.
No entanto, não incluí as técnicas de avaliação do ciclo de vida em detalhes, nem especifica
metodologias para as fases individuais da ACV (Carvalho, 2008).
Foi identificado um conjunto de artigos científicos e relatórios com abordagens distintas, os quais
servirão de referência para o objetivo final da dissertação. Coelho (2010), Coelho (2011), Pereira et
al. (2004), Drew et al. (2003), Langer (1993) e Sousa Coutinho (1988) são as principais fontes a ter
em conta.

1.3. SimaPro
O SimaPro é uma ferramenta profissional que permite analisar o desempenho ambiental de
produtos ou serviços. Com a ajuda deste software, facilmente se modela e analisa ciclos de vida
complexos de uma forma sistemática e transparente, baseando-se nas recomendações da norma
ISO 14040.

A série da norma ISO 14040 está interligada com as principais fases de uma ACV que são:
definição do objetivo e escopo, análise do inventário, avaliação do impacto e interpretação da ACV.
Na fase da definição do objetivo e escopo, é determinada a unidade funcional a ser utilizada, o
procedimento a seguir para o estudo e deve ser definido o objetivo do estudo e a utilização futura dos
resultados. O âmbito do estudo deve descrever o sistema do produto estudado e os seus limites, tal
como a metodologia aplicada, as restrições e as categorias de impacto (Carvalho,2008).
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A análise do inventário é uma fase específica do estudo da ACV e é considerada a mais
desenvolvida de todas as fases. Nesta fase, todos os dados que entram no sistema (matérias-primas,
água, combustíveis e outros inputs) e que saem para o meio ambiente (produtos, emissões
atmosféricas, resíduos e outros outputs) devem ser quantificados. Uma recolha de dados e o método
de cálculo pretendido são necessários para esta fase (CEVALOR,2009).

A avaliação do impacto caracteriza e avalia os efeitos das cargas ambientais identificadas na fase
anterior, de forma a compreender a sua importância ambiental e estimar os possíveis impactos
ambientais que estão relacionados com os inputs e outputs registados. Nesta fase ocorre a
comparação de sistemas com base em indicadores selecionados, tal como dados ambientais e
informações úteis para o decisor (CEVALOR,2009).

A interpretação é a última fase e identifica, estima e apresenta todas informações que vêm de
todas as outras etapas. O objetivo desta fase é a análise dos resultados, dando referências e levando
a conclusões e recomendações que permitam decisões futuras. O resultado final da análise deve ser
um conjunto de cenários de melhoria que permitirá reduzir as cargas ambientais provocadas por um
determinado produto. A Figura 1 mostra um esquema de todas as fases de uma ACV.

Figura 2 - Fases de uma ACV (Carvalho, 2008).
A sigla SimaPro quer dizer “System for Integrated Environmental Assessment of Products”
(sistema de avaliação ambiental integrada de produtos) e hoje em dia não é apenas utilizado para a
avaliação de um produto, também se utiliza para a análise de processos e serviços (SimaPro UK,
2011).

O SimaPro foi lançado em 1990, sendo uma ferramenta comprovada, confiável e flexível, usada
nas grandes indústrias consultorias e universidades. É usado em cerca de 80 países e é a melhor
ferramenta a nível mundial em termos de software ACV. As suas principais características são
aquelas que se esperam num software de ACV (SimaPro UK, 2011):
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fácil modelação, parâmetros de modelação com análise de cenários;



ligação direta a bases de dados do EXCEL ou ASP;



cálculos diretos de avaliação de impactes ambientais;



análise de Monte Carlo;



agrupamento de resultados;



análise de cenários complexos de tratamento de resíduos e reciclagem.

O SimaPro apresenta uma série de aplicações (SimaPro UK, 2011):


cálculo e determinação dos impactes ambientais de produtos e serviços;



execução de relatórios ambientais;



design e eco-design de produtos;



determinação de indicadores de desempenho;



cálculo da pegada de carbono.

Para a realização da dissertação, este software vai ser determinante, pois vai calcular e
quantificar os impactes ambientais em cada etapa do ciclo de vida do betão, diferenciando os
impactes do betão com agregados reciclados e naturais, seguindo a norma ISO 14040. O SimaPro
vai ajudar a chegar ao resultado esperado na dissertação que é uma abordagem quantitativa que
faça a sistematização dos impactes ambientais do uso de agregados reciclados no fabrico de betão a
nível nacional, já que na maior parte dos casos as análises são qualitativas e sem considerar todas
as etapas do ciclo de vida do betão.

1.4. Organização da dissertação

Com vista à realização da dissertação, foi efetuada uma investigação e feito um levantamento da
literatura bibliográfica sobre o tema em análise. A presente dissertação tem seis capítulos, divididos
em vários subcapítulos. O primeiro capítulo apresenta um enquadramento com o tema da
dissertação, apresentando os problemas gerais que a indústria da construção enfrenta, como os
impactes ambientais produzidos nesta indústria e a deposição ilegal dos resíduos resultantes da
construção e demolição de edifícios e infraestruturas. A definição e o ciclo de vida dos resíduos de
construção e demolição são também referidos neste capítulo, como a sua gestão a nível europeu e
português. No final, é apresentada a proposta para a realização da dissertação, como os principais
objetivos a ter em conta, a abordagem e metodologia proposta a realizar e a descrição do software
que vai ser utilizado para o cálculo global dos impactes ambientais que é o SimaPro.
O segundo capítulo deste trabalho inicia-se com a descrição do betão, referindo as matériasprimas consumidas por este material e apresentando o seu ciclo de vida. Este capítulo contém uma
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descrição detalhada do processo de produção do betão, começando na preparação do cimento
portland, seguido da mistura das matérias-primas e transporte e finalizando na colocação e cura do
betão.
O terceiro capítulo aborda o procurement dos agregados, ou seja, uma descrição da produção
dos agregados naturais e reciclados do betão. As fases de exploração, extração, processamento e
transporte são as principais fases da produção dos agregados naturais. Neste capítulo, são referidas
as centrais de reciclagem de agregados, que podem ser móveis ou fixas e o processamento dos
agregados reciclados, apresentando as diferentes etapas sofridas pelos agregados nas centrais de
reciclagem.

O quarto capítulo inicia-se com a quantificação das categorias de impacte ambiental
consideradas para este trabalho. Neste capítulo, estão expressos os valores retirados das
declarações ambientais do produto (DAP) correspondentes a cada categoria de impacte.
O quinto capítulo aborda o caso de estudo, sendo analisados três cenários, de forma a no final
compará-los e obter os resultados finais da dissertação, tal como identificar o melhor cenário. Por fim,
no sexto capítulo, são efetuadas as considerações finais da dissertação, onde são comparados
valores obtidos nas DAP e no caso de estudo. No final, são apresentadas as conclusões gerais e as
propostas de desenvolvimento futuras.
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2. Processo de produção do betão
O betão é um material composto por cimento (geralmente cimento portland), água, agregados e
aditivos químicos. É o material de construção mais utilizado no mundo pelo Homem, uma vez que a
sua produção anual é de 7,5 quilómetros cúbicos, mais de um metro cúbico por cada pessoa na Terra
(USGS, 2008). A China é responsável pelo consumo de cerca de 40% da produção anual de betão
(John, 2003).

A produção deste material consome uma grande quantidade de matérias-primas e liberta grandes
quantidades de CO2. Consome matérias-primas iguais a 1000 milhões de toneladas de água, 1500
milhões de toneladas de cimento e 10000 milhões de toneladas de agregados cada ano, em todo
mundo (Becchio et al., 2009).

Para se poder utilizar o betão da melhor forma, tendo em vista a prevenção de riscos para a
saúde pública, a proteção e a melhoria e prevenção da qualidade ambiental, é necessário considerar
os seguintes pontos:


reduzir a quantidade de RCD a eliminar, procedendo à sua reutilização sempre que possível e,
em alternativa, à sua reciclagem ou outras formas de valorização (INR, 2005);



melhoria contínua do desempenho ambiental de todos os operadores intervenientes no ciclo de
vida dos RCD, nomeadamente os operadores envolvidos na sua valorização e eliminação (INR,
2005);



maximizar a durabilidade do betão e o uso de agregados reciclados e minimizar o uso de água
potável, utilizando águas industriais recicladas;



minimizar o uso de cimento portland, continuando a satisfazer as necessidades crescentes de
betão, pois a produção do cimento origina grandes impactes ambientais.
Porrit (2009) refere que o ciclo de vida do betão contempla a produção e transporte de matérias-

primas; gestão a longo prazo das operações e restauração dos locais de extração mineral; produção
e transporte de betão pronto e produtos pré-fabricados de betão; processo de construção de edifícios
e outras estruturas de betão; desempenho operacional dos edifícios e estruturas de betão durante a
sua utilização; demolição do betão a partir do final da vida dos edifícios e estruturas (Figura 3).

O cimento é responsável por cerca de 85% das emissões totais de CO 2 resultantes da produção
de betão e 5% das emissões totais enviadas para a atmosfera (Habert et al., 2009). Os agregados
têm uma contribuição relativamente reduzida nas emissões totais de CO2, de cerca de 15%, e estas
devem-se essencialmente à energia necessária para os produzir (Flower e Sanjayan, 2007).
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Figura 3 - Ciclo de vida do betão (Sjunnesson, 2005).

O betão solidifica e endurece após a mistura da água com o cimento e um processo químico
conhecido como a hidratação. A água reage com o cimento, ligando todos os seus componentes,
formando uma pasta de cimento e criando um material robusto. O cimento, quando se liga ao
agregado do betão, preenche os espaços vazios dentro dele e permite que este flua mais livremente
(Bentz e Stutzman, 2006).

A quantidade de água introduzida no cimento é um aspeto a ter em conta relativamente às
propriedades do betão. Uma quantidade pequena de água na pasta do cimento origina um betão
mais forte e com uma maior duração e, no caso contrário, vai originar um betão mais frágil (Kolias e
Georgiou, 2005).
Os agregados ocupam cerca de 70% do volume do betão. O betão pode ser constituído por
agregados naturais e reciclados. Os agregados naturais são partículas extraídas de jazidas naturais,
tais como pedreiras ou areeiros. Os agregados reciclados são os resultantes do reprocessamento de
materiais das escombreiras de minas ou pedreiras, assim como de resíduos provenientes de
construções, renovações e demolições de estruturas (Gama, 2006).
2.1. Preparação do cimento portland
O processo de produção do betão é relativamente simples. Primeiro, o cimento (normalmente
cimento portland) é preparado. De seguida, as restantes matérias-primas do betão (agregados, água
e aditivos químicos) são misturadas com o cimento, de forma a obter o betão. Finalmente, o betão é
transportado para um local específico onde é depositado, compactado e finalmente curado. O
cimento portland é o tipo de cimento mais comum no uso geral. O calcário é a principal matéria-prima
utilizada na produção do cimento. O cimento é obtido com base no aquecimento de calcário (uma
fonte de cálcio) a 1450 ºC com argila (Huntzinger e Eatmon, 2009).
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A ação da temperatura sobre os componentes desta matéria-prima promove reações químicas
que levam à formação dos componentes principais do cimento, que são: o silicato tricálcico, silicato
bicálcico, aluminato tricálcico e alumino ferrato tetracálcico. A mistura destes componentes dá origem
aos clínqueres. (Sousa Coutinho, 1988).

Os clínqueres são nódulos de 5 a 25 mm de diâmetro de um material sintetizado produzido com
um aquecimento, a altas temperaturas, de uma mistura de matérias-primas de composição prédeterminada. O pó resultante tem grande avidez por água e, tendo contacto com ela, endurece
imediatamente. A operação final consiste na moagem do clínquer em partículas menores do que 75
µm (Horkoss et al., 2010).
Finalmente, a desidratação quase total de um mineral natural “gesso” (sulfato de cálcio hidratado)
conduz ao chamado gesso de construção, sulfato de cálcio, que reduzido a pó e misturado com a
água passa a um sólido coerente, formando uma massa muito dura e resistente, obtendo-se o
cimento portland (Figura 4).

Figura 4 - Preparação do cimento portland (adaptado de Huntzinger e Eatmon, 2009).

Durante o processo de produção do cimento, por cada tonelada de clínquer produzida, são
libertadas cerca de 0,76 toneladas de CO2. Esta emissão deve-se ao uso de combustíveis fósseis
para a produção de energia e ao processo de descarbonatação do calcário. (Abreu, 2010).
2.2. Mistura e transporte
A operação de mistura ocorre numa betoneira. Estas classificam-se em betoneiras-misturadoras,
betoneiras de eixo horizontal e de eixo com inclinação variável. Os agregados são pré-misturados ou
adicionados em condições normais de funcionamento. A mistura envolve a rotação e agitação dos
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componentes, de modo a revestir a superfície dos agregados com pasta de cimento e a misturar os
outros ingredientes uniformemente (Ferraris, 2001).

O betão é transportado para o local onde irá sofrer as restantes operações. O sistema de
transporte deve obedecer a uma condição fundamental, que é a de não provocar a segregação, para
além de não perder pasta de cimento (Rovnaníková e Cerny, 2002). Existem vários métodos de
transporte de betão, incluindo carrinhos de mão, baldes, transportadores de correia, camiões
especiais e bombagem.

A bombagem é muito utilizada para transportar o betão, já que transporta grandes quantidades
para grandes distâncias, através de um sistema que utiliza um funil, uma bomba e tubos flexíveis
(Figura 5). Existem bombas de vários tipos, mas normalmente são usadas bombas de pistão
horizontal com válvulas semi-rotativas e pequenas bombas portáteis, chamadas de bombas de
compressão (Singh et al., 2004).

Figura 5 - Bombagem de betão (NRMCA, 2005).

O betão é enviado para dentro da bomba por gravidade e em parte pela sucção criada, devido ao
movimento alternativo do pistão horizontal de ação, enquanto as válvulas semi-rotativas abrem e
fecham alternadamente. A pressão de aspiração na ordem de 0,08 N/mm2 é desenvolvida na bomba
em condições favoráveis. Um vácuo fornece um fluxo contínuo ao betão de modo a chegar ao seu
destino (Singh et al., 2004).

O transporte por bombagem é afetado por diversos fatores, tais como a natureza dos agregados,
quanto à sua forma, textura superficial e absorção, a dosagem do cimento e da água, o teor do ar e a
trabalhabilidade, incluindo a segregação que tem como consequência a criação de atrito entre o
betão e as paredes da tubagem (Sousa Coutinho, 1988).
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2.3. Colocação e cura

A colocação do betão tem três operações fundamentais: a preparação da superfície para o
receber, o lançamento do meio de transporte para o local onde vai ser aplicado e a maneira como
deve ser depositado. É necessário exercer uma vigilância muito cuidadosa nestas operações, pois
quando mal executadas, resultam num trabalho de má qualidade, mesmo que o betão à saída da
betoneira se apresente em boas condições (Sousa Coutinho, 1988).
A colocação deve ser feita para que a segregação dos componentes do betão seja evitada e a
compactação possa ser alcançada, eliminando o maior número possível de bolhas de ar (CCANZ,
1999). Após a colocação, o betão deve ser espalhado por um molde antes da realização da cura.

Uma vez colocado, o betão deve ser curado para evitar que seque rapidamente. A durabilidade e
a resistência do material dependem dos níveis de humidade no momento do seu endurecimento.
Enquanto solidifica, o cimento reage com a água para formar um meio de ligação, formando uma
massa endurecida. O objetivo da cura é manter o betão saturado, até que o espaço inicialmente cheio
de água na pasta de cimento fresca seja preenchido na medida desejada pelos produtos de
hidratação do cimento (CCAA, 2006).

A cura (Figura 6) é de pouca importância no que diz respeito à resistência do betão no interior
dos elementos. Por outro lado, as propriedades do betão na zona exterior são muito influenciadas
pela cura, pois esta zona está sujeita a carbonatação e abrasão. A permeabilidade da zona externa
tem uma influência fundamental sobre a proteção das armaduras contra a corrosão. O betão diminui
de volume à medida que seca e, se for incapaz de retrair de forma adequada, desenvolvem-se pontos
fracos de fissuração. De forma a remediar esta situação, o betão é mantido húmido vários dias
enquanto endurece (Sarkar, 2007).

A resistência à compressão do betão é, provavelmente, a propriedade mais importante que deve
ser testada, de modo a cumprir as especificações. Para atingir a força desejada, deve-se controlar
cuidadosamente o processo de fabrico. Ao longo dos anos, tem-se desenvolvido uma variedade de
métodos para testar a resistência à compressão. Outras propriedades também importantes são: o
teor de cimento, a relação água / cimento e a trabalhabilidade (Maiti e Agarwal, 2009).
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Figura 6 - Cura do betão (PCA, 2009).
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3. Procurement dos agregados
O presente capítulo apresenta uma descrição da produção dos agregados naturais e reciclados,
tal como as principais fases da produção dos agregados naturais. São referidas diferenças entre as
centrais de reciclagem fixas e móveis e as principais fases que os agregados sofrem na central de
reciclagem

3.1. Fases dos agregados naturais

A pedra, a areia e o cascalho são as duas fontes primárias de agregado natural, que são usadas
diretamente na construção ou como matéria-prima para a construção de vários produtos, tais como o
betão (USGS, 1999). Os agregados têm uma variedade surpreendente de usos. As estradas, pontes,
ruas, vidro, plásticos e medicinas são alguns exemplos da sua variedade e são cada vez mais usados
para proteger o meio ambiente. Os produtores de agregados consideram atualmente que a
reciclagem destes é a melhor opção, porque estende a vida dos recursos naturais e reduz o distúrbio
ambiental em torno dos locais de construção (Wilburn e Goonan, 1998).
3.1.1. Fase de exploração
A exploração de jazidas de agregados naturais é um processo que pode envolver a interação
entre os produtores de agregados e a comunidade local. Na década de 1960 (década do
desenvolvimento da construção), muitas fontes de agregados foram esgotadas e rodeadas de
edifícios ou outras construções. Além disso, as especificações utilizadas para determinar a qualidade
dos agregados tornaram-se mais rigorosas e a exploração de recursos naturais ficaram mais difíceis
(Langer, 1993).
O primeiro passo na exploração dos agregados passa por uma avaliação geológica preliminar,
onde os mapas topográficos, relatórios de engenharia e geólogos ajudam a encontrar a melhor
localização. As investigações preliminares podem ser seguidas de estudos detalhados que envolvem
imagens de satélite, fotografias aéreas e estudos geofísicos para definir os limites das potenciais
fontes de agregados com mais precisão.
As retroescavadoras podem ser usadas para retirar amostras do solo e camiões utilizando brocas
perfurantes que podem recolher amostras do subsolo profundo (Figura 7). Além disso, os estudos
geofísicos são usados para determinar a espessura de material sobrejacente estéril, de forma a
verificar mudanças (mudanças de cascalho para areia ou xisto de arenito). A exploração de recursos
naturais não é geralmente prejudicial para o meio ambiente, sendo as aberturas de valas e poços de
escavação fáceis de ser corrigidos (Drew et al., 2004).
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Figura 7 - Fase de exploração de agregados (Drew et al., 2004).

Escolhido o local de exploração, começa a mineração dos agregados. Este processo inicia-se
com a remoção de camadas de terra para expor a areia, cascalho ou pedra, onde o solo orgânico
retirado é separado do resto do material removido. Após a remoção de obstáculos, são construídas
vias de circulação, instalações de tratamento e manutenção, infraestruturas e outras plantas, usando
técnicas de construção padrão. Os métodos para a mineração de agregados dependem do material a
ser escavado, condições naturais do local e produto final desejado.
3.1.2. Fase de extração
A areia e o cascalho são extraídos das minas a céu aberto e dragados de depósitos
subaquáticos. Em determinadas áreas (leques aluviais, terraços altos ou depósitos de água de gelo
glacial), a areia e o cascalho podem ser secos, sendo extraídos por meio de um equipamento de
terraplanagem convencionais, como escavadeiras ou niveladoras (Figura 8a). No caso de poços de
areia e cascalho penetrarem em lençóis freáticos, podem ser extraídos a seco, coletando e
bombeando as águas subterrâneas (Figura 8b).

Figura 8 - a) Extração dos agregados e b) bombagem de águas subterrâneas (adaptado de Drew et
al., 2004).
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Após a bombagem das águas subterrâneas, a areia e o cascalho podem ser extraídos através de
técnicas de mineração seca. Em algumas áreas, tais como várzeas ou terraços baixos, pode não ser
prática a bombagem de um poço, podendo-se optar por extrair o material usando técnicas de
mineração molhada. O material é extraído usando reboques, baldes ou dragas hidráulicas (Drew et
al., 2004).

A extração de brita difere da extração de areia e cascalho, pois na maioria das situações a base
deve ser perfurada e queimada. Os buracos são perfurados na rocha e parcialmente preenchidos por
explosivos. A explosão total dura apenas uma fração de segundo e é composta por pequenas
explosões separadas por milésimos de segundos, quebrando a rocha em pedaços apropriados para
esmagar. Existem vários tipos de brita de acordo com o seu diâmetro (Tabela 6) que podem ter
diversas aplicações (Sampaio, 2002).

Tabela 6 - Tipos de brita (Amaral, 2005).
Nomenclatura

Diâmetro

Brita 0 ou pedrisco

2,36 a 12,5 mm

Brita 1

4,75 a 25 mm

Brita 2

9,5 a 31,5 mm

Brita 3

19 a 50 mm

Pó de pedra

<6 mm

Bica corrida

<50mm

Brita 0 ou pedrisco - é um produto de dimensões reduzidas em relação à brita 1, é muito requisitado
na fabricação de vigas, tubos, blocos e acabamentos em geral.
Brita 1 - é o produto mais utilizado na construção civil, apropriado para a fabricação do betão, assim
como em diversas aplicações na construção de edifícios de grande porte.
Brita 2 - é utilizada para a fabricação do betão que exija mais resistência.
Brita 3 - conhecida como pedra de lastro, é constantemente utilizada na área ferroviária.
Pó de pedra - é muito utilizado no asfalto, principalmente em calçadas. Também pode ser usado na
fabricação de pré-moldados e estabilizador do solo.
Bica corrida - é uma mistura de pó de pedra com a brita 0, 1 e 2. É excelente para base asfáltica
para trânsito pesado.

21

A brita é seca e pode ser extraída por meio de um equipamento de terraplanagem convencional.
Em alguns terrenos geológicos, tais como o calcário, em terras de águas rasas, o fluxo de águas na
pedreira excede a taxa na qual ele pode ser drenado. A rocha é perfurada e os escombros são
extraídos usando reboques, conchas ou outro equipamento.
3.1.3. Fase de processamento
Os agregados naturais podem ser processados em locais remotos, usando equipamentos de
britagem e crivagem ou podem ser processados numa central composta com uma grande quantidade
de equipamentos sofisticados, conectados por vários tapetes rolantes. Quase todo o equipamento
parado no local pode ser controlado por um computador ou uma pessoa situada numa torre de
controlo de localização central (Drew et al., 2004).

O processamento consiste geralmente no transporte dos agregados para a central, de forma a
passarem pela britagem, trituração, lavagem, armazenamento e abastecimento. Normalmente,
camiões ou correias transportadoras movem o material para um britador primário. O material é
seguidamente triturado e movido por meio de um tapete rolante para um britador secundário,
passando por um crivo vibratório, onde o material é classificado por tamanhos (Langer, 1993).

Depois de separado, o produto que esteja dentro dos padrões requeridos será transportado para
o armazém de produto final. O material com grandes dimensões é reintroduzido no processo no
britador de impacto, formando um ciclo fechado. Dependendo do tipo de material a ser processado e
do produto final, o material pode ser lavado. Após a triagem, classificação por tamanho e lavagem (se
necessário), os tapetes rolantes transportam o material para depósitos e, após a sua venda, o
produto é carregado através de camiões para o seu destino final (Langer, 1993).
3.1.4. Fase de transporte
O meio de transporte adequado para os agregados depende de uma série de fatores, incluindo
cronograma de entrega, volume transportado, distância a percorrer e disponibilidade dos meios de
transporte. Cerca de 93% dos agregados são transportados por camiões (por estrada), pois eles
podem ser carregados rapidamente nos pontos de origem e podem largar as suas cargas facilmente
no seu destino, além de poderem transportar cerca de 25 toneladas e tornar os custos de entrega
eficientes (Drew et al., 2004).

De forma a facilitar o transporte numa pedreira, podem ser construídas pistas de aceleração e
desaceleração, para melhorar a capacidade dos camiões que entram e saem de forma mais suave. A
pavimentação das estradas de acesso à pedreira também é importante, limitando o número de
entradas e saídas, tal como procedimentos de lavagem de rodas para minimizar a quantidade de
material rastreado nas estradas adjacentes.
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Em alguns casos, onde as pedreiras têm acesso ferroviário, o transporte férreo pode ser mais
económico do que o transporte efetuado por um camião. Para mover agregados por via-férrea, a
unidade deve dispor de um meio para carregar e descarregar os agregados no ponto de entrega e, se
não forem usados no ponto de entrega, um sistema para posterior distribuição. A Figura 9 apresenta
todo o processo descrito que os agregados naturais sofrem desde a sua extração até à sua venda
como produto final (Drew et al., 2004).

Figura 9 - Processamento dos agregados (adaptado de Drew et al., 2004).

3.2 Centrais de reciclagem móveis e fixas
As centrais de reciclagem podem ser fixas ou móveis e, tal como o nome indica, são centrais
onde se processa a reciclagem dos RCD. A localização da central é um aspeto muito importante para
o sucesso da reciclagem, devendo estar o mais próximas possível dos locais de produção e uso dos
RCD.
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A implantação de uma central de reciclagem é muito importante no que toca à viabilidade do seu
investimento. Leite (2001) sustenta que, para que exista um correto dimensionamento da estação,
deve-se ter em conta os seguintes fatores:


volume de RCD passível de ser reciclado;



tipo de material e objetivo de aplicação;



local de instalação de estação de reciclagem.

O último fator é muito importante no que toca ao sucesso da central de reciclagem. O ideal seria
a instalação de uma central no local de origem dos RCD. Contudo, esta hipótese torna-se difícil, pois
tem a desvantagem de sobrecarregar o tráfego, tornando-se a instalação das plantas de reciclagem
em zonas contíguas aos aterros como a opção mais vantajosa, diminuindo os custos associados e
facilitando o transporte. O tipo de material e a sua aplicação é um aspeto importante
economicamente, porque se for necessário efetuar demasiada triagem, os custos são muito elevados,
sendo necessário saber a viabilidade do projeto.

As centrais de reciclagem fixas (Figura 10) estão sempre no mesmo local (estacionárias), sendo
necessário o transporte até elas do material que se quer processar. Estas centrais ocupam uma
grande área, pois são constituídas por várias instalações estacionárias. Algumas instalações ocupamse apenas da fase de separação dos fluxos de materiais que mais tarde vão ser reciclados. Estas
centrais têm geralmente vários circuitos de transporte, diversos crivos, fases de triagem e dois ou
mais britadores.

Figura 10 - Central de reciclagem fixa (Construlink, 2010).

As centrais de reciclagem móveis (Figura 11) são levadas para o local onde são produzidos os
RCD, qualquer que seja o elemento a demolir e devem ser adaptadas às suas características, tendo
geralmente uma entrada única de alimentação, uma cinta transportadora, uma britadora e um ou dois
peneiros diferentes. Como este tipo de centrais é instalado no local da demolição, não existe
transporte, sendo esta uma grande vantagem das centrais móveis (Vázquez et al., 2006).
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Figura 11 - Central de reciclagem móvel (Construlink, 2010).
De seguida, são apresentadas algumas vantagens e desvantagens das centrais de reciclagem
móveis em relação às centrais de reciclagem fixas, segundo Ferreira (2009). As duas centrais de
reciclagem supracitadas contemplam várias fases, de modo a obter no final agregados prontos para
ser aplicados na construção.
Vantagens:


não necessidade de grande área para implantação;



ausência de custos e impactes ambientais associados ao transporte do material a processar;



custos menores;



menor tempo de instalação.

Desvantagens:


as centrais fixas permitem obter produtos reciclados mais diversificados e de melhor
qualidade do que os produzidos pelas unidades móveis;



possibilidade de utilização de equipamentos maiores e mais potentes nas centrais fixas que
permitem melhorar o processo de trituração, a remoção de impurezas e a crivagem.

3.3. Processamento dos RCD nas centrais de reciclagem
O processamento dos RCD nas centrais de reciclagem é muito semelhante ao processamento
dos agregados naturais, sendo muitos dos equipamentos utilizados nos dois processamentos iguais.
Segundo Pereira et al. (2004), as etapas dos RCD nas centrais de reciclagem são: fluxos de resíduos
aceites nas centrais, pré-triagem e separação inicial, triagem e seleção dos fluxos contaminados,
britagem e crivagem e armazenamento e saída dos produtos finais.
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3.3.1. Fluxos de resíduos aceites nas centrais
Para benefício da qualidade e do custo de produção dos agregados, os materiais a serem
reciclados devem ser separados por fluxos e, mais importante, destituídos de contaminantes. Esta
separação na origem deve ser máxima, através da demolição e recolha seletiva de resíduos, dando
preferência a elementos de betão ou cerâmicos, de modo a não conter quantidades significativas de
outros minerais e matérias orgânicas ou materiais leves.

As soluções existentes para a separação de resíduos contaminados, tais como a separação
mecânica, manual, por imersão ou por correntes de ar, tornam o processo demasiado caro, refletindose no preço de venda dos agregados reciclados e tornando-os pouco atrativos e competitivos para o
consumidor. Na impossibilidade de uma separação mais específica, exige-se uma solução de
contentores de recolha dotados de separação física de fluxos minerais e não minerais. Para
aplicações mais exigentes, deverá prever-se a separação em fluxos, dentro do próprio fluxo de
matérias minerais.

A determinação do potencial de reutilização de qualquer betão estrutural apresenta indicações
valiosas, tais como registos da composição, qualidade e historial do betão original. Quando estes
registos não estão disponíveis, então não se deve encarar o betão da mesma forma durante a
demolição, se for possível mostrar-se que as proporções de resistência e de mistura do betão original
são diferentes. Assim, a recolha em estaleiro deverá prever contentores com separadores para
materiais de betão, cerâmicos e outros materiais, como madeira, papel, plásticos, isolantes e gesso.
3.3.2. Pré-triagem e separação inicial
Na central de reciclagem, os materiais recebidos estão à partida desprovidos de materiais
indesejáveis. No entanto, a qualidade de toda a entrada e saída de material tem de ser assegurada
através de uma triagem manual aquando da descarga do material, com o objetivo de reduzir a
quantidade de impurezas, sendo ainda registadas as quantidades e características dos materiais
movimentados.

Os fluxos separados de materiais limpos, como betão e alvenarias, são submetidos a um
processo de pré-segregação (crivo primário), com o objetivo de remover a fração 0-5 mm, sendo o
restante material britado. Os fluxos de betão armado, particularmente os elementos de maiores
dimensões, são depositados e, com a ajuda de um martelo hidráulico (Figura 12), são reduzidos,
sendo também retirada a maioria das armaduras com ajuda de uma pinça.

Relativamente aos materiais contaminados, são depositados e encaminhados para uma zona
diferente, onde irão passar por um circuito de triagem mecânica e manual, devendo sair limpos, para
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prosseguir o processamento normal, como os materiais não contaminados. O aço proveniente das
peças de betão será armazenado em contentores para depois ser reencaminhado e reciclado.

Figura 12 - Martelos hidráulicos (Pereira et al., 2004).

3.3.3. Triagem e seleção dos fluxos contaminados

Os resíduos que dão entrada na estação são depositados, passando de seguida de uma unidade
de triagem com grelha vibratória e separador magnético, separando os diferentes fluxos de resíduos,
onde são retirados os maiores elementos e de maior visibilidade. Os fluxos de resíduos que
passaram primeiramente à entrada na inspeção e são indesejáveis são separados.

Seguidamente, as areias mais pequenas (entre 0 e 5 mm) são separadas por intermédio de um
crivo vibratório. Destes processos, devem ser separadas as seguintes frações: resíduos diversos, tais
como plásticos, madeiras, metais, papéis ou cartões, e minerais de fração fina. Os minerais de fração
grossa prosseguem para tratamento. Além deste processo, existem outros processos de separação
que se podem utilizar em conjunto com estes processos supracitados: separação mecânica dos
resíduos, separação por via húmida por densidade e separação por correntes de ar.
3.3.4. Britagem e crivagem
Os materiais a serem britados são constituídos apenas por resíduos selecionados, para que os
índices de contaminação sejam mínimos. A britagem é feita por intermédio de uma britadora de
impacto ou de mandíbulas, onde os materiais são reduzidos às dimensões desejadas por
esmagamento das partículas. Consoante o produto que se pretende, os parâmetros reguláveis da
britadora devem ser ajustados.

O britador de mandíbulas produz melhor distribuição granulométrica dos agregados reciclados
para o uso em betão. O britador de impacto possui uma câmara onde o material é britado através de
choques provenientes de placas fixas e de martelos fixados por um rotor (Lima, 1999). À saída da
britagem, o produto passa por um separador magnético que retira os restos de metal ainda existentes
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no fluxo. Estes são reencaminhados conjuntamente com os resultantes de outras etapas do processo
de reciclagem (Figura 13).

Figura 13 - Britagem e crivagem (Martins et al., 2008).

3.3.5. Armazenamento e saída de produtos finais

Finalmente, todo o material que não esteja separado fisicamente e que passou nos processos
supracitados é armazenado. Deve-se ainda garantir que todos os stocks são separados por uma
distância de pelo menos 4 m, de modo a não existir misturas entre os vários stocks. Todos os stocks
deverão também ser identificados e supervisionados por um responsável nas ações de depósito e
carga de material.

28

4. Quantificação dos impactes ambientais no ciclo de vida do betão
O presente capítulo inicia-se com uma breve descrição dos impactes ambientais e do controlo
dos mesmos nas centrais de reciclagem de betão, seguida pela quantificação das principais
categorias dos impactes ambientais presentes no ciclo de vida do betão, tal como os valores
encontrados nas declarações ambientais do betão pronto. No final deste capítulo, efetua-se uma
descrição detalhada dos impactes ambientais presentes nos agregados reciclados e naturais,
inseridos no ciclo de vida do betão, e da variabilidade dos valores encontrados para cada categoria
ambiental.

4.1. Impactes ambientais
Os impactes ambientais são alterações no meio ambiente ou em alguns dos seus componentes
por uma determinada ação ou atividade. Estas alterações no ambiente podem ser grandes ou
pequenas e positivas ou negativas, precisando de ser quantificadas, pois apresentam variações
relativas. Com o estudo dos impactes ambientais, consegue-se avaliar as consequências de
determinadas ações, prevendo-se a qualidade do ambiente (Nascimento, 2009).
O consumo de materiais pela construção civil nas cidades é muito elevado, já que cerca de 75%
dos resíduos gerados pela indústria de construção são provenientes de obras de construção e
demolição. A inexistência de políticas públicas que ordenem o destino dos RCD nas cidades provoca
os seguintes impactes ambientais: degradação das áreas de proteção permanente, proliferação dos
agentes transmissores de doenças (Figura 14, à esquerda), obstrução dos sistemas de drenagem,
ocupação de vias públicas por resíduos e degradação da paisagem urbana (Figura 14, à direita).

Figura 14 - Proliferação dos agentes transmissores de doenças e ocupação de vias públicas por
resíduos (Pinto, 2005).

A indústria extrativa provoca danos ambientais consideráveis, devido ao permanente contacto
com as camadas geológicas. A extração dos agregados naturais origina grandes problemas no local
de exploração de uma pedreira e nas zonas circundantes com a perfuração, o uso de explosivos e o

29

transporte dos materiais. Esta indústria deve procurar minimizar estes impactes através de
tecnologias limpas.

4.1.1. Controlo dos impactes ambientais nas centrais de reciclagem

As centrais de reciclagem devem ser instaladas nos meios urbanos ou o mais próximo possível
destes, pois tal tem várias vantagens como: a proximidade dos locais onde ocorre a produção dos
resíduos; a proximidade das zonas onde os agregados reciclados vão ser aplicados e a diminuição
dos custos e impactes do transporte.

Com estas vantagens, os custos de transporte dos agregados reciclados diminuem e incentivam
a colocação de contentores de recolha de resíduos nos locais apropriados. No entanto, a instalação
das centrais nestas áreas também origina problemas, tais como a geração de resíduos e poeiras ou
ainda o descontentamento da população.
Neto (2003) sustenta que, para se estimar a quantidade de RCD gerados numa determinada área
urbana, se deve ter em conta três indicadores:


quantidade de resíduos provenientes dos edifícios novos construídos nessa área num
determinado período de tempo;



quantidade de resíduos oriundos de ampliações;



quantidade de resíduos removidos, devido às deposições irregulares.

De acordo com Lima (1999), de forma a diminuir os impactes ambientais, é necessário tomar
algumas medidas de modo a conter e minimizar a emissão de pós e ruídos nas centrais de
reciclagem, tais como:


colocação de vegetação à volta da central, de modo a conter o pó e o ruído originado e
melhorar a imagem da unidade;



instalação de aspersores nos locais de receção de resíduos e do armazenamento de
agregados reciclados, diminuindo assim as poeiras;



redução das alturas de descargas do material em todos os pontos de transferência de
resíduos.

Quando se fala em resíduos, é quase inevitável falar em impactes ambientais, ou seja,
degradação do meio ambiente associada àqueles. Nesta fase, o objetivo é obter uma comparação
entre os impactes ambientais dos agregados naturais provenientes da indústria da extração e os dos
agregados reciclados provenientes da reciclagem de RCD. Os impactes ambientais podem-se dividir
em duas categorias (Barreiros et al., 2003):
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impactes no meio ambiente (IA);



impactes na qualidade de vida (IQV), dependentes do Homem, nas zonas urbanas.

4.2. Dados obtidos através de declarações ambientais
Nesta fase, efetuou-se uma pesquisa, de forma a obter os valores ambientais para as diferentes
categorias de impactes ambientais do betão. Para obter estes valores, recorreu-se às declarações
ambientais do produto (DAP) de várias empresas, de modo a comparar os valores e no final tirar as
conclusões necessárias.
As declarações ambientais são documentos que estão a começar a ser usados como uma
ferramenta DAP de comunicação ACV. A declaração ambiental do produto é um documento emitido
pelas empresas, sendo o seu principal objetivo, a divulgação dos impactes ambientais emitidos por
um determinado produto, ao longo do seu ciclo de vida (Sanne et al., 2008).

Estas declarações têm três partes principais. A primeira parte é a mais simples, descrevendo o
produto que está a ser analisado e o seu fabricante. A unidade funcional que está a ser utilizada pode
ser também referida nesta parte ou na segunda parte, refletindo a função real do produto.
A segunda parte é a mais importante de uma DAP, pois descreve o desempenho ambiental do
produto. São considerados todos os processos durante o ciclo de vida do produto, como a extração
de recursos, as matérias-primas, o transporte e a produção final. As emissões de água e de ar são
expressas como dados do inventário e têm influência sobre as diferentes categorias dos impactes
ambientais como, por exemplo, todas as emissões que contribuem para a acidificação. O consumo de
recursos também aparece nesta parte e é dividido em recursos renováveis e não renováveis e ainda
pode ser incluída uma apresentação do impacte ambiental do transporte típico para o cliente (Sanne
et al., 2008).

A terceira e última parte de uma declaração ambiental contém a informação da empresa e o
organismo de certificação, tal como o prazo de validade e referências. A certificação por parte de uma
terceira parte independente não é obrigatória, mas aumenta a credibilidade da DAP. O
desenvolvimento de uma DAP é importante, pois permite, através da sua informação ambiental
rigorosa dos produtos e certificação, aumentar o interesse da procura de produtos que têm menores
impactes ambientais e, de certa forma, estimular a procura no mercado de um produto “ambiental”
(Sanne et al., 2008).
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4.3. Impactes ambientais no ACV do betão
Neste subcapítulo, são quantificadas as principais categorias dos impactes ambientais, tal como
uma descrição geral de cada um delas. São também descritos os valores globais e detalhados dos
impactes ambientais, observados nas declarações ambientais de algumas empresas do mundo. A
Tabela 7 mostra as categorias dos impactes que são afetadas pela produção do betão.

Foram encontradas cinco declarações ambientais de betão pronto durante a pesquisa realizada.
Três destas declarações contêm valores globais ambientais e, em duas das fontes, os valores são
detalhados, contendo informações adicionais sobre a extração, transporte e processamento dos
3

agregados. Todos os valores presentes nas tabelas têm como referência 1 m de betão, como
unidade funcional.
O ciclo de vida do betão tem impactes decorrentes dos consumos de recursos naturais
(renováveis e não renováveis), parte dos quais energéticos, das emissões (aquecimento global,
acidificação, formação de oxidantes e destruição de ozono) e da libertação dos poluentes com
substâncias tóxicas (originando ecotoxicidade e toxicidade humana).

Tabela 7 - Categorias dos impactes ambientais (Gervásio, 2010).
Categorias

Escala espacial

Escala temporal (anos)

Aquecimento global

Global

20, 50, 500

Acidificação

Local / Continental

∞

Eutrofização

Local / Continental

∞

Formação de oxidantes

Local / Continental



Destruição do ozono

Global

5, 10, 20, 30, 40, ∞

Ecotoxicidade

Local / Regional / Continental /
Global

20, 100, 500, ∞

Toxicidade humana

Continental / Global

20, 100, 500, ∞

Esgotamento de recursos
naturais

Global



Produção de resíduos

Local / Regional



Energia renovável

Local / Regional



Energia não renovável

Local / Regional
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4.3.1. Aquecimento global
O aquecimento global é sem dúvida a questão mais crítica e controversa que o mundo enfrenta
no século XXI, que afeta e vai continuar a afetar todos os seres vivos no planeta. O aumento
dramático da população nos últimos séculos, juntamente com o desenvolvimento económico em
muitas partes do mundo, levaram a uma transformação do ambiente natural pelos humanos que não
tem precedentes.

Este fenómeno é o resultado do aumento da temperatura média da terra que afeta os oceanos e
o ar perto da superfície da terra, desde meados do século XX, continuando no século XXI. A principal
causa do aumento da temperatura da terra resulta das atividades humanas, como a queima de
combustíveis e a desflorestação (Radner e Dutta, 2009).

O aquecimento global exige uma compreensão do efeito de estufa. A radiação solar atravessa a
atmosfera e é absorvida pela terra, sendo este calor perdido a partir da superfície da terra como
radiação infravermelha. Este tipo de radiação não sai da atmosfera na mesma proporção do que a
radiação solar entra. Algumas radiações ficam presas por uma série de gases, que agem como um
vidro, fazendo com que o calor entre na atmosfera mas não saia, resultando no efeito de estufa
(Nettleman e Khasnis, 2005).

O efeito de estufa (Figura 15) é uma característica da atmosfera terrestre, dando equilíbrio à terra
em termos de temperatura. Sem este efeito, a temperatura da terra seria muito mais baixa. Vários
estudos mostram que a temperatura média da terra aumentou entre 0.3 e 0.6 ºC no século XX, tendo
tendência a aumentar substancialmente no século XXI. As principais consequências na terra do
aquecimento global terrestre são (Nettleman e Khasnis, 2005):


aumento do nível global dos oceanos e mares;



diminuição da cobertura de neve nas montanhas e áreas geladas;



maiores períodos de seca;



furacões mais intensos;



inundações cada vez mais frequentes.

4.3.1.1. Gases do efeito de estufa
Os principais gases do efeito de estufa são: o dióxido de carbono (CO 2), o metano (CH4), óxido
nitroso (N2O) e os clorofluorcarbonetos (CFCs). Atualmente, as concentrações destes gases estão a
aumentar, aumentando o efeito de estufa natural da terra e dando origem às principais preocupações
das mudanças climáticas terrestres.
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Figura 15 - Efeito de estufa (Almeida, 2008).
4.3.1.1.1. Dióxido de carbono (CO2)
O dióxido de carbono é um composto químico produzido através da respiração humana,
decomposição das plantas e também pelos incêndios. É essencial para a vida humana e para a vida
no planeta, pois é um dos elementos essenciais para a realização da fotossíntese, que é o processo
em que os organismos transformam a energia solar em energia química (Park et al., 2007).

A concentração deste gás tem aumentado na atmosfera ao longo dos anos de cerca de 275 ppm
no século XVIII, para cerca de 355 ppm no início do século XXI (período pré-industrial), aumentando
cerca de 40% e tornando-se o valor mais elevado nos últimos séculos (Figura 16). Este aumento
deve-se essencialmente à produção de cimento para o fabrico do betão e à queima de combustíveis
fósseis.

Figura 16 - Aumento da concentração de C02 ao longo dos anos (Park et al., 2007).
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Atualmente, os reservatórios naturais de carbono e os sumidouros (ecossistemas com a
capacidade de absorver o dióxido de carbono) estão a ser afetados pelas ações antrópicas. O
aumento da concentração do dióxido de carbono implica também um aumento da capacidade da
atmosfera em reter o calor e, em consequência, o aumento da temperatura da terra. Se as emissões
de CO2 continuarem a crescer a este ritmo em 2100, perspetiva-se que a concentração deste gás
chegue aos 550 ppm (Park et al., 2007).

4.3.1.1.2. Metano (CH4)
O metano é formado nas regiões húmidas da terra por intermédio de térmitas ou da
desintegração de matérias orgânicas. É um gás com uma grande estabilidade termodinâmica que
pode ser encontrado nos depósitos de petróleo, nas larvas vulcânicas ou em hidratos de gás no fundo
dos mares e oceanos. O metano nas áreas vulcânicas reage com o oxigénio, formando o dióxido de
carbono que sai dos vulcões (Laitner et al., 2007).

A concentração deste gás aumentou de cerca de 0,80 ppm desde o período pré-industrial, até
1,75 ppm no início do século XXI. Este gás tem uma menor resistência na atmosfera do que o CO2,
mas tem uma grande capacidade de absorção da radiação infravermelha. As principais causas do
aumento do metano são: as fontes de combustíveis fósseis, a queima de biomassas e aterros, o
cultivo de arroz e a pecuária (Laitner et al., 2007).

4.3.1.1.3. Óxido nitroso (N2O)
O óxido nitroso é produzido pelas florestas tropicais e pelos oceanos. As emissões deste gás são
um subproduto da produção de adípico e ácido nítrico, sendo que a maioria do adípico é usado para
a produção de nylon. Uma molécula deste gás equivale a 250 moléculas de CO 2 em termos de
potencial de efeito de estufa e permanece mais tempo no ar, com uma média de 125 anos.

A concentração do óxido nitroso no período pré-industrial era de cerca de 275 ppb, aumentando
no início do século XXI para 314 ppb, a uma taxa de 0,25% por ano. As suas principais fontes são: a
produção industrial do ácido nítrico e do adípico, as fontes móveis e a agricultura (Laitner et al.,
2007).

4.3.1.1.4. Clorofluorcarbonetos (CFCs)
Os clorofluorcarbonetos são um grupo de compostos antropogénicos que contêm cloro, flúor e
carbono. Estes gases não existiam na atmosfera antes de 1950, sendo amplamente utilizados como
refrigerantes e sprays de sopro e de espuma. Estes gases causam a destruição da camada do ozono,

35

facilitando a entrada dos raios UV na atmosfera e causando problemas graves para a saúde humana,
como por exemplo as cataratas e o cancro de pele (Killleen et al., 1999).

A concentração deste gás no início do século XXI é de cerca de 268 ppt. No sentido de diminuir a
destruição da camada do ozono na atmosfera por parte dos clorofluorcarbonetos, assinou-se o
Protocolo de Montreal. No entanto, devido à longa vida destes gases, perspetiva-se que a sua
concentração irá aumentar nos próximos anos.
4.3.1.2. Referência ao CO2 eq. e valores encontrados nas declarações ambientais
Os efeitos dos gases de estufa decorrem de múltiplos gases, sendo usualmente referenciados de
dióxido de carbono equivalente. O consumo de energia produz gases de efeito de estufa (dióxido de
carbono, metano, óxido nitroso e clorofluorcarbonetos) que são convertidos em CO 2 eq. de acordo
com as quantidades que o efeito de estufa produz. Esta referência permite fornecer um meio simples
de comparar e apresentar estas emissões.

A Tabela 8 mostra os valores globais ambientais descritos nas declarações para a categoria do
aquecimento global e, em duas das fontes (Tabela 9), os valores são detalhados, contendo
informações adicionais sobre a extração, transporte e processamento dos agregados.

Tabela 8 - Valores globais encontrados nas declarações ambientais para o aquecimento global.
Fontes / categoria

Aquecimento Global (kg / CO2 eq.)

Bogliolo (2006)

237,03

VDZ (1996)

251

Turk Young (2011)

191,6

Tabela 9 - Valores detalhados encontrados nas declarações ambientais para o aquecimento global
(Concretope, 2005; Buzzi Unicem, 2006).
Categorias \ fontes
Aquecimento global
(kg / CO2 eq.)

Extração

204

Processamento

7,89

Uso

0,17

Fim de

Valor

vida

global

-0,22

211,95
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Categorias \ fontes
Aquecimento global
(kg / CO2 eq.)

Extração

Transporte

Processamento

Valor global

212,45

17,53

1,06

231,04

4.3.2. Acidificação
A acidificação é um problema ambiental que começou a ser falado com frequência a partir da
década de 1960. No entanto, os seus efeitos começaram a aparecer muito antes desse período. A
acidificação é a conversão da poluição do ar (principalmente dióxido de enxofre (SO2), amónia (NH3),
e óxidos de nitrogénio (NOx)) em substâncias ácidas. Os compostos acidificantes presentes na
atmosfera são transportados essencialmente pelo vento, causando sérios danos na natureza e no ser
humano. As chuvas ácidas são um exemplo deste processo (Elvingson e Agren, 2004).
A deposição ácida pode ocorrer como precipitação húmida (neve, chuva ou neblina) como
deposição seca, na forma de partículas de gases, ou pode ainda ser absorvido por plantas, lagos ou
oceanos. O dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogénio presentes na atmosfera causam a
precipitação ácida, dissolvendo-se na água da chuva, tornando-a ácida. Os dióxidos de enxofre são
formados pela queima de combustíveis fósseis que contêm elevadas quantidades de enxofre e os
óxidos de nitrogénio são produzidos por várias atividades industriais, estando presentes em gases de
escape dos carros (Elvingson e Agren, 2004). A sensibilidade à deposição de ácidos no mundo está
presente na Figura 17.

Figura 17 - Sensibilidade à deposição de ácidos no mundo (Elvingson e Agren, 2004).
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A acidificação pode ser neutralizada por alguns solos que contêm alcalinidade natural (giz ou cal),
mas este efeito é limitado. A acidificação acontece quando a capacidade ou resistência destes solos
em neutralizar os ácidos atmosféricos não é suficiente, podendo certos ecossistemas perder
completamente a capacidade de neutralização, se as taxas de deposição ácida excederem os seus
níveis de tolerância.

Os oceanos têm a capacidade de absorver cerca de 25% do CO 2 emitido para a atmosfera,
conseguindo diminuir o impacte deste gás no efeito de estufa. A acidificação oceânica ocorre quando
o CO2 se dissolve na água dos oceanos, afetando significativamente determinados processos nos
oceanos (reprodução ou fisiologia) e tornando a água do mar corrosiva (Duarte e Hendriks, 2010).

As substâncias ácidas podem atacar os materiais artificiais e naturais, causando danos nos
valores naturais e na saúde humana. O cimento e o calcário são muito sensíveis ao ácido, porque a
reação com o ácido pode desintegrar a estrutura do material. Nos lagos e rios, a deposição de ácidos
pode alterar a composição dos organismos vivos na água, reduzindo a reprodução de algas
fotossintéticas, podendo acabar com a vida dos seres vivos.

As emissões globais de dióxido de enxofre, amónia e óxidos de nitrogénio (gases acidificantes)
diminuíram na maioria dos países da agência europeia do ambiente. As emissões diminuíram de
1025 kt a 539 kt (Figura 18) na EU-15, diminuindo cerca de 47%. Na EU-12, no mesmo período, as
emissões diminuíram cerca de 59% de 503 kt para 206 kt. Estes números são satisfatórios, estando
no bom caminho para reduzir ainda mais estas emissões (AEA, 2010).

Figura 18 - Emissões gases de acidificantes e metas da Diretiva dos valores máximos nacionais
(AEA, 2010).
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4.3.2.1. Referência ao SO2 eq. e valores encontrados nas declarações ambientais
As emissões da acidificação são medidas em dióxido de enxofre equivalente. A acidificação é
produzida pelos gases ácidos encontrados na poluição do ar que, em combinação com a precipitação
podem causar danos, tais como a destruição de árvores e a corrosão de edifícios. Estes gases
quando estão em contacto com a água podem diminuir o seu pH.

A Tabela 10 mostra os valores globais ambientais descritos nas declarações para a categoria da
acidificação e, em duas das fontes (Tabela 11), os valores são detalhados, contendo informações
adicionais sobre a extração, transporte, uso e processamento dos agregados.

Tabela 10 - Valores globais encontrados nas declarações ambientais para a acidificação.
Fontes / categoria

Acidificação (kg / SO2 eq)

Bogliolo (2006)

4,45

VDZ (1996)

0,76

Turk Young (2011)

0,83

Tabela 11 - Valores detalhados encontrados nas declarações ambientais para a acidificação
(Concretope, 2005; Buzzi Unicem, 2006).
Categorias \ processos
Acidificação
(kg / SO2 eq.)

Categorias \ processos
Acidificação
(kg / SO2 eq.)

Extração

0,80

Processamento

0,076

Uso

3,39e-7

Fim de

Valor

vida

global

0,0021

0,88

Extração

Transporte

Processamento

Valor global

0,62

0,15

0,01

0,78

4.3.3. Eutrofização
Os nutrientes são adicionados normalmente no solo, com o objetivo de estimular o crescimento
das plantas e produtos agrícolas. Esta deposição favorece o crescimento da floresta mas, ao mesmo
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tempo, leva à desorganização química dos ecossistemas, tanto em meio terrestre ou marinho,
empobrecendo a biodiversidade. Quando estes nutrientes acabam em áreas muito sensíveis, poderá
ocorrer um excesso de plantas e algas que podem sufocar os outros organismos (Smith, 2009).

A eutrofização é um problema ambiental e de grande preocupação em zonas húmidas em todo o
mundo e é conhecido como enriquecimento de nutrientes. Os nutrientes mais importantes são o
nitrogénio e o fósforo. No meio aquático (lagos, rios, mares, oceanos), o enriquecimento de nutrientes
leva a um crescimento das algas e a um cada vez maior consumo de oxigénio e de água, devido ao
aumento da respiração das algas. Os impactes da eutrofização no meio aquático estão representados
na Figura 19.

Figura 19 - Impactes da eutrofização e alterações climáticas no aumento no ambiente aquático
(adaptado de Richardson, 2009).

O aumento do crescimento das algas também pode causar a redução da penetração da luz solar
na água, limitando a fotossíntese das plantas no fundo do mar e a redução da visibilidade na água.
No ambiente terrestre, as áreas sensíveis com baixa concentração de nutrientes no solo podem
desaparecer quando são expostas ao enriquecimento de nutrientes.

De acordo com AEA (2010), a eutrofização tem diminuído no continente europeu desde 1980. A
Figura 20 representa a percentagem de área afetada pela eutrofização, tanto no continente europeu,
como na EU-25. Percebe-se, pela análise do gráfico, que o continente europeu tem menos problemas
do que a EU-25 relativamente à eutrofização.
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Figura 20 - Percentagem de área afetada pela Eutrofização no continente Europeu e na EU-25 (AEA,
2010).
4.3.3.1. Referência ao PO4 eq. e valores encontrados nas declarações ambientais
As emissões da eutrofização são medidas em fosfato equivalente. Níveis muito elevados de
nutrientes como o fosfato em água (rios, lagos ou mares) levam à eutrofização e, podendo causar
algas tóxicas e perda da diversidade biológica.
A Tabela 12 mostra os valores globais ambientais descritos nas declarações para a categoria da
eutrofização, e em duas das fontes (Tabela 13), os valores são detalhados, contendo informações
adicionais sobre a extração, transporte, uso e processamento dos agregados.

Tabela 12 - Valores globais encontrados nas declarações ambientais para a eutrofização.
Fontes / categoria

Eutrofização (kg / PO3-4 eq.)

Bogliolo (2006)

0,09

VDZ (1996)

0,15

Turk Young (2011)

0,06
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Tabela 13 - Valores detalhados encontrados nas declarações ambientais para a eutrofização
(Concretope, 2005; Buzzi Unicem, 2006).
Categorias \ processos

Extração

Eutrofização
(kg / PO

34

eq.)

Categorias \ processos
Eutrofização
(kg / PO

34

0,076

Processamento

0,003

Uso

2,4e-6

Fim de

Valor

vida

global

-1,15e-4

0,079

Extração

Transporte

Processamento

Valor global

0,07

0,02

0

0,09

eq.)

4.3.4. Formação de oxidantes
A formação de oxidantes resulta da formação de compostos químicos, como o ozono, pela ação
da luz ultra violeta em determinados poluentes do ar. Esta categoria é também conhecida por “smog
de verão” ou “smog fotoquímico”, constituindo uma parte importante do smog em cima de muitas
cidades e áreas industriais. O ozono formado é um dos poluentes mais graves na Europa, já que os
seus níveis elevados causam graves problemas de saúde e a redução da produtividade das culturas
agrícolas.

Através de muitos processos naturais e antropogénicos, os óxidos de nitrogénio (NO x), o
monóxido de carbono (CO) e os compostos orgânicos voláteis (COVs) são emitidos para a atmosfera.
Na atmosfera terrestre, sob a influência da luz ultravioleta, são formados oxidantes através da
oxidação química de COV e CO na presença de NOx. Estas reações levam à formação de ozono
(O3), nitrato de peroxiacetilo (NPA), nitrato de peroxibenzoila (NP) e uma série de outras substâncias
(Wanner et al., 2001).

Estes compostos químicos são tóxicos para os seres humanos, animais e plantas. O ozono é
absorvido pelas plantas, degradando a clorofila, levando à incapacidade do processo da fotossíntese
e afetando o crescimento da planta. No ser humano, a baixa concentração do smog pode reduzir a
funcionalidade dos pulmões e a alta concentração pode causar tosse. O ozono também afeta os
materiais, atacando a borracha natural, celulose polímeros sintéticos, e reduz o tempo de vida de
muitos materiais (Gervásio, 2010).
Segundo AEA (2010), os dados mostram que mais de metade dos países da União Europeia não
está a cumprir a sua meta relativamente às emissões de poluentes para o ozono. O continente
Europeu também não está num bom caminho de forma a atingir a sua meta.
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As emissões ao nível do solo de poluentes reduziram 39% nos 32 países membros da AEA entre
1990 e 2007 (Figura 21). Na maioria dos países, ocorreram reduções de dois poluentes do ozono
(NOx e COV). O Luxemburgo (-60%), Suíça (-60%), e Alemanha (-55%) foram os países que tiveram
maiores reduções das emissões dos dois poluentes referidos e Portugal, Espanha, Grécia, Roménia
e Peru foram os países que tiveram um maior aumento das emissões.

Os poluentes que mais contribuíram para a formação de ozono na atmosfera nos últimos anos
foram o NOx e os COV, com 51% e 36% das emissões totais respetivamente. O CO contribuiu com
12% e o NH4 com 1% das emissões totais. A introdução de várias medidas (introdução de
conversores catalíticos nos carros ou aumento de veículos movidos a gasóleo) tem contribuído para a
redução das emissões de NH4 e CO. Muitos países estão a tomar medidas adicionais de forma a
reduzir as emissões de gases poluentes para atingir a meta que a diretiva dos valores máximos
nacionais estabeleceu.

Figura 21 - Emissões dos gases poluentes para o ozono na EU-27 E AEA-32 (AEA, 2010).

4.3.4.1. Referência ao C2H4 eq. e valores encontrados nas declarações ambientais
As emissões são medidas em gases etílicos equivalentes. A combinação de luz, gás residual e
gases tóxicos perto do nível do solo produz ozono e gases nocivos. Isso tem grandes impactes sobre
a saúde dos seres humanos.

A Tabela 14 mostra os valores globais ambientais descritos nas declarações para a categoria da
formação de oxidantes e, em duas das fontes (Tabela 15), os valores são detalhados, contendo
informações adicionais sobre a extração, transporte, uso e processamento dos agregados.
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Tabela 14 - Valores globais encontrados nas declarações ambientais para a formação de oxidantes.
Fontes / categoria

Formação de oxidantes (kg / C2H4 eq.)

Bogliolo (2006)

0,09

VDZ (1996)

<0,01

Turk Young (2011)

0,06

Tabela 15 - Valores detalhados encontrados nas declarações ambientais para a formação de
oxidantes (Concretope, 2005; Buzzi Unicem, 2006).
Categorias \ processos
Formação de oxidantes

Extração

3,35e-3

Processamento

3,67e-4

Uso

6,25e-5

Fim de

Valor

vida

global

-1e-5

3,76e-3

(kg / C2H4 eq.)

Categorias \ processos
Formação de oxidantes

Extração

Transporte

Processamento

Valor global

0,04

0,02

0

0,06

(kg / C2H4 eq.)

4.3.5. Destruição do ozono
As radiações ultravioletas do Sol reagem com a atmosfera e com as moléculas e átomos de
oxigénio (O2 e O), combinando entre si e formando o ozono (O3). Na atmosfera terrestre, os
processos químicos mantêm o equilíbrio do ozono. A camada do ozono funciona como um escudo na
atmosfera, de forma a proteger a terra, absorvendo as radiações ultravioletas provenientes do Sol
que aquece a atmosfera. Uma mudança no ozono pode alterar a temperatura da atmosfera, os
produtos químicos produzidos pelo Homem contêm elementos de cloro e bromo que são os grandes
responsáveis pela destruição da camada do ozono (Kane, 2008).

As emissões dos clorofluorcarbonetos foram associadas com a redução da camada do ozono.
Com o intuito de reduzir a destruição da camada do ozono, foi elaborado um protocolo (Protocolo de
Montreal), tendo todos os países que assinaram o protocolo, medidas para limitar ou mesmo eliminar
a produção e o consumo de substâncias que destroem o ozono, sendo um dos mais bem sucedidos
protocolos.
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Com a implementação do Protocolo de Montreal, a produção total e o consumo das substâncias
que destroem o ozono nos países membros da AEA diminuiu fortemente nos países membros da
AEA (Figura 22). A produção caiu para 114 toneladas em 2006 e em 2007, chegando mesmo a ser
negativa. Os seus valores podem ser positivos ou negativos pois, à produção, é subtraída a
quantidade destruída e a quantidade utilizada como matéria-prima na fabricação de outros produtos
químicos. Os resultados negativos são possíveis se as quantidades destruídas e as matérias-primas
excederem a produção. O consumo é calculado pela produção, adicionando as importações e
subtraindo exportações de substâncias controladas. Tal como acontece com a produção, o consumo
também pode ser negativo (Kane, 2008).

Figura 22 - Produção de substâncias que destroem o ozono nos países membros da AEA (AEA,
2010).

4.3.5.1. Referência ao CFC11 eq. e valores encontrados nas declarações ambientais
As emissões são medidas em clorofluorcarbonetos. Estes gases contribuem para a destruição da
camada do ozono, esgotando-a e tendo um grande impacte sobre os seres humanos, animais e
plantas.

A Tabela 16 mostra os valores globais ambientais descritos nas declarações para a categoria da
destruição do ozono e, em duas das fontes (Tabela 17), os valores são detalhados, contendo
informações adicionais sobre a extração, transporte, uso e processamento dos agregados.
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Tabela 16 - Valores globais encontrados nas declarações ambientais para destruição do ozono.
Fontes / categoria

Destruição do ozono (kg / CFC11 eq.)

Bogliolo (2006)

2e-6

VDZ (1996)

0

Turk Young (2011)

1,23e-6

Tabela 17 - Valores detalhados encontrados nas declarações ambientais para a destruição do ozono
(Concretope, 2005; Buzzi Unicem, 2006).
Categorias \ processos
Destruição do ozono
(kg / CFC11 eq.)

Extração

1,38e-7

Processamento

4,45e-6

Uso

-

Fim de

Valor

vida

global

1,1e-7

1,819e-7

Categorias \ processos

Extração

Transporte

Processamento

Valor global

Destruição do ozono
(kg / CFC11 eq.)

1e-8

5e-12

3e-6

3e-6

4.3.6. Ecotoxicidade e toxicidade humana
A ecotoxicidade e a toxicidade humana são duas categorias que são consequência da poluição
do ar. A poluição do ar inclui todas as emissões de poluentes encontrados na atmosfera que podem
ter consequências graves para a saúde humana e para o meio ambiente. A poluição pode ser
transfronteiriça, ou seja, os poluentes libertados num país podem ser transportados na atmosfera
para outro país e afetar a saúde humana e o meio ambiente em outros locais (Sommer et al., 2000).

As emissões de poluentes atmosféricos têm diminuído ao longo dos anos, consequência do
aumento de regulamentos e políticas ambientais impostas na Europa. No entanto, apesar da redução
das emissões, as concentrações do ozono não mostraram grandes melhorias. Em muitas cidades da
Europa, a qualidade do ar fica abaixo dos limites mínimos impostos na maioria dos dias do ano,
agravando a vida no continente, principalmente da população urbana nas cidades. Um exemplo da
poluição urbana é expresso na Figura 23, em Hong Kong (China), podendo-se ver o excesso de
poluição e a dificuldade de visão naquela cidade.
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Figura 23 - Qualidade do ar em Hong Kong, China (Zamaan, 2010).

O cádmio, chumbo e mercúrio são três metais reconhecidos como substâncias tóxicas que
afetam o ambiente e os humanos. Na saúde humana, o cancro pode uma das consequências destes
metais, pois mesmo as baixas concentrações destes metais causam efeitos nocivos. Todos estes
metais são persistentes no ambiente. O cádmio, por exemplo, pode ser encontrado em substâncias
finas e podem ser sujeito ao transporte de longa distância (Sommer et al., 2000).

De acordo com a AEA (2010), a emissão destes metais em todos os países membros da AEA
diminuiu. O chumbo diminuiu 88%, o mercúrio 57% e o cádmio 56% (Figura 24). As principais fontes
para cada substância são fontes associadas à queima de combustíveis, instalações industriais e de
geração de calor.

Figura 24 - Emissões dos principais poluentes nos países membros da AEA (AEA, 2010).
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O tratamento de águas residuais, a refinação de metais e a melhoria do controlo do mercúrio
utilizado em processos industriais têm contribuído para a melhoria destas emissões em vários países.
A promoção realizada ao uso da gasolina sem chumbo na União Europeia tem sido um sucesso, para
diminuir as emissões deste metal. No entanto, além desta iniciativa, pouco mais se tem feito para
reduzir ao máximo as emissões do chumbo, permanecendo constante nos últimos anos.

4.3.7. Esgotamento dos recursos naturais
Os recursos naturais da terra, como os minerais, os habitats e as espécies, são bastante
importantes para a sobrevivência e desenvolvimento dos seres humanos porque, se forem
destruídos, a vida acaba na Terra. A interdependência das nações e do comércio internacional nos
recursos naturais vão fazer com que a sua gestão seja uma questão global. Estes três recursos são
exemplos de recursos naturais não renováveis.

O ar, a água e a madeira são exemplos de recursos naturais renováveis, dependendo de
sistemas naturais do Planeta para regenerar e renovar. A crescente interdependência dos recursos
naturais por parte do comércio internacional torna a gestão dos recursos num problema a nível global.

O crescimento da população mundial nos próximos anos (existem estudos dizendo que a
população vai aumentar 50% nos próximos 50 anos) vai levar a uma pressão cada vez maior no
ambiente. As principais forças do esgotamento dos recursos abióticos vêm da população e do
crescimento económico. Na Europa, o desenvolvimento é baseado num alto nível de consumo dos
recursos. Nos países mais desenvolvidos, o consumo de recursos é entre 31 e 74 toneladas por
pessoa num ano (Ranjith et al., 2011).

Na União Europeia, o consumo de materiais de construção de minerais aumentou no final do
século XX de 2 para cerca de 2,6 biliões de toneladas por ano (Figura 25). A construção consome
volumes muito elevados de minerais, tornando-os uma ameaça para o ambiente. Os principais
impactes residem na extração de minerais de construção, processos de extração e processamentos
consequentes, o que é muito prejudicial para a paisagem, gera ruídos e ainda tem impactes negativos
na biodiversidade.
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Figura 25 - Consumo de materiais de construção (AEA, 2005).
4.3.8. Produção de resíduos

As quantidades cada vez maiores de resíduos gerados nos países europeus são uma grande
preocupação para o ambiente na Europa. A produção de resíduos é a produção de materiais
indesejados como um subproduto dos processos económicos.

A produção de resíduos é um problema a nível global, sendo atualmente produzidos cerca de 850
milhões de toneladas de resíduos de construção e demolição na UE, de acordo com a AEA (2010).
Este valor representa 31% da produção total de resíduos na UE. Os membros da EU, a fim de
cumprir os objetivos propostos, devem tomar determinadas medidas, como por exemplo:


em 2020, a reciclagem de resíduos (papel, plástico, metal e vidro) deve ser aumentada para pelo
menos um mínimo global de 50%;



em 2020, a reutilização, reciclagem e recuperação de materiais deverá ser aumentada para um
mínimo de 70%.

4.3.8.1. Referência ao kg eq. e valores encontrados nas declarações ambientais

As emissões são medidas em quilogramas. A Tabela 18 mostra os valores globais ambientais
descritos nas declarações para a categoria de produção de resíduos e, em duas das fontes (Tabela
19), os valores são detalhados, contendo informações adicionais sobre a extração, transporte, uso e
processamento dos agregados.
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Tabela 18 - Valores globais encontrados nas declarações ambientais para produção de resíduos.
Fontes / categoria

Produção de resíduos (kg)

Bogliolo (2006)

41,85

Tabela 19 - Valores detalhados encontrados nas declarações ambientais para a produção de
resíduos (Concretope, 2005; Buzzi Unicem, 2006).
Categorias \ processos

Extração

Produção de resíduos
(kg)

Processamento

9,41e-15

-

Uso

-

Fim de

Valor

vida

global

117

117

Categorias \ processos

Extração

Transporte

Processamento

Valor global

Produção de resíduos
(kg)

35,05

0,67

2,72

38.44

4.3.9. Energia renovável e não renovável
A energia renovável é a energia proveniente dos recursos naturais (vento, chuva, sol, mar) que
pode ser renovável ou reabastecida. São fontes de energia inesgotáveis, podendo ser reabastecidas
por intervenção humana, desempenhando um papel fundamental para o desenvolvimento
sustentável. Estas fontes de energia têm um impacte negativo menor do que outras origens de
energia elétrica e não contribuem para o efeito de estufa. As principais fontes de energia renováveis
são:


sol: energia solar;



vento: energia eólica;



matéria orgânica: biomassa;



rios: energia hidráulica;



ondas: energia das ondas;



mares e oceanos: energia maremotriz.

No ano de 2008, a energia renovável foi responsável por aproximadamente 19% do consumo
mundial de energia, sendo a biomassa a mais utilizada com cerca de 13%, pois é a responsável pelo
aquecimento. Das restantes energias, a hidráulica foi responsável por cerca de 3,2% e as outras
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energias (solar, eólica, ondas) representam cerca de 2,7%, como se pode verificar na Figura 26
(REN21, 2010).

Figura 26 - Percentagem de energia renovável no consumo mundial de energia em 2008 (REN21,
2010).

A energia não renovável é um recurso que não pode ser renovado, ou seja, as quantidades que
se encontram na natureza são limitadas e a sua utilização implica o esgotamento das reservas. O
processo de formação destas fontes de energia decorre a um ritmo muito mais lento do que o
consumo do ser humano, não podendo ser repostos pela ação humana ou pela natureza em tempo
útil.

O uso destas fontes de energia está generalizado, porque os países não produtores desta
energia estão muito dependentes economicamente delas, sendo por vezes chamadas de energias
convencionais. As energias não renováveis são os combustíveis de energia fóssil (petróleo, o carvão
e o gás natural) e são chamadas muitas vezes de energias ”sujas”, pois a sua exploração e utilização
acabam por ser prejudiciais para o meio ambiente (REN21, 2010).

4.3.9.1. Referência ao Mj eq. e valores encontrados nas declarações ambientais

As emissões são medidas em Megajoules. As Tabelas 20 e 22 mostram os valores globais
ambientais descritos nas declarações para as categorias de energia renovável e não renovável
respetivamente e, em duas das fontes (Tabelas 21 e 23), os valores são detalhados, contendo
informações adicionais sobre a extração, transporte, uso e processamento dos agregados.
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Tabela 20 - Valores globais encontrados nas declarações ambientais para a energia renovável.
Fontes / categoria

Energia renovável (MJ)

Bogliolo (2006)

100,23

Turk Young (2011)

140,3

Tabela 21 - Valores detalhados encontrados nas declarações ambientais para a energia renovável
(Concretope, 2005; Buzzi Unicem, 2006).
Categorias \ processos

Extração

Processamento

Uso

Energia renovável (MJ)

68,5

15,8

-

Fim de

Valor

vida

global

-0,43

83,87

Categorias \ processos

Extração

Transporte

Processamento

Valor global

Energia renovável (MJ)

76,55

0,11

1,61

78,27

Tabela 22 - Valores globais encontrados nas declarações ambientais para a energia não
renovável.
Fontes / categoria

Energia não renovável (MJ)

Bogliolo (2006)

2053,93

VDZ (1996)

1750

Turk Young (2011)

1579
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Tabela 23 - Valores detalhados encontrados nas declarações ambientais para a energia não
renovável (Concretope, 2005; Buzzi Unicem, 2006).
Categorias \ processos
Energia não renovável
(MJ)

Extração

Processamento

2130

103

Uso

-

Fim de

Valor

vida

global

-3,06

2226,94

Categorias \ processos

Extração

Transporte

Processamento

Valor global

Energia não renovável
(MJ)

1547,01

238,20

15,50

1800,71

4.4. Impactes ambientais dos agregados de betão
Neste subcapítulo, são descritas as principais fases dos agregados naturais (extração e
transporte) e reciclados (processamentos e transportes), tais como, os principais impactes ambientais
decorrentes das atividades. Os impactes são divididos em impactes que afetam o meio ambiente (IA)
e a qualidade de vida (IQV).

4.4.1. Agregados naturais
Relativamente à utilização de agregados naturais, as principais atividades utilizadas são: a
extração e processamento dos agregados na pedreira e o transporte para o local de utilização.

Figura 27 - Principais atividades no processamento de agregados naturais.

I. Extração

A extração compreende todas as fases que levam à obtenção dos agregados primários (incluindo
a separação e trituração na pedreira), que dependem do tipo de agregado a extrair, provocando
impactes ambientais diferentes. Os principais impactes desta fase afetam essencialmente as zonas
circundantes das pedreiras, ou seja, afetam as zonas não urbanas. Na extração, são considerados os
seguintes impactes nas pedreiras ou areeiros (Barreiros et al., 2003):
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IA:


erosão geológica;



água;



ar e clima;



paisagem.

IQV:


vibração;



ruído;



património.

Dos impactes aqui descritos, os mais significativos a nível de IA são os impactes de erosão
geológica, porque os seus efeitos têm cada vez maior gravidade, tratando-se de fontes não
renováveis. A alteração de relevo e linhas de costa e o impacte visual são grandes exemplos de
impactes de origem geológica.

A nível dos IQV, as máquinas de extração são responsáveis pela vibração e o ruído e também
pela poluição atmosférica e água, provocadas pelo uso de combustíveis e lubrificantes. As principais
fontes de agregados naturais situam-se fora dos meios urbanos, onde a componente ecológica é
muito forte, o que provoca a alteração de habitats naturais e a destruição do património ambiental.
II. Processamento

O processamento dos agregados naturais ocorre na pedreira e tem como principais atividades: a
separação e a britagem. A função destas atividades é a de eliminar impurezas e reduzir os agregados
às dimensões desejáveis. Os principais impactes decorrentes das atividades referidas são (Monteiro
et al., 2001):

IA:


ar e clima;



paisagem;



fauna e flora;



água.

IQV:


património;



ruído;



vibração.
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III. Transporte

O transporte dos agregados, da pedreira até ao local da sua utilização, é feito por estrada, via
marítima ou via-férrea. O transporte por estrada é o que provoca mais impactes, sendo que os dois
últimos têm uma aplicação limitada. Os impactes associados ao transporte afetam todo o trajeto
desde o local de extração (zonas não urbanas) até ao local de utilização (zonas urbanas). Os
impactes ambientais mais importantes no transporte são (Barreiros et al., 2003):
IA:


ar e clima.

IQV:


ruído;



vibração;



impacte visual.

Os impactes mais significativos no transporte devem-se aos veículos de transporte (vibração e
ruído) e ao uso de combustíveis e lubrificantes (poluição atmosférica).

Todos os impactes descritos resultam apenas da utilização de agregados primários na
construção. Se na construção civil forem utilizados apenas agregados naturais, então os RCD
praticamente terão só uma alternativa: a deposição, legal ou ilegal. Podem ser considerados outros
impactes (secundários) associados à deposição, como a sobrelotação em aterros de RCD e
consequente falta de espaço para outros resíduos e a diminuição da vida útil dos aterros, devido ao
volume elevado de resíduos.
4.4.2. Agregados reciclados
As principais atividades realizadas neste processo são: o processamento no local de demolição, o
transporte dos RCD para a central de reciclagem (no caso de se utilizar uma central fixa), o
processamento dos mesmos na central de reciclagem e o transporte dos agregados reciclados
(produto) para o local de utilização.

Figura 28 - Principais atividades no processamento dos agregados reciclados.
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I. Transporte RCD / agregados reciclados

Os impactes do transporte dos RCD para a central de reciclagem e do transporte dos agregados
reciclados para o local de utilização são semelhantes aos impactes do transporte dos agregados
naturais do local de extração para o local da sua utilização. A principal diferença entre os dois
transportes reside no facto de as matérias-primas (RCD) se encontrarem em zonas urbanas, sendo o
transporte efetuado nesses locais, afetando assim mais pessoas e, como consequência, os IQV. Com
a utilização de uma central móvel no local de produção de RCD, não existe transporte, tirando-se
disso proveito em termos ambientais e económicos.
II. Processamento na central de reciclagem

O processamento na central inclui as operações necessárias à reciclagem, sendo os principais
impactes aqui identificados (Monteiro et al., 2001):
IA:


ar e clima;



paisagem;



fauna e flora;



água.

IQV:


património;



ruído;



vibração.

O facto de se introduzir agregados reciclados no betão ao invés de naturais evita alguns impactes
associados à extração de agregados naturais em pedreiras, pois afeta muito o meio ambiente e
também elimina os impactes associados à deposição. No entanto, introduz outros impactes a nível
dos IQV, pois os locais de reciclagem normalmente encontram-se perto dos centros urbanos,
afetando a população. O ruído e a vibração são os principais impactes considerados a nível dos IQV
e, em menor grau, podem ser considerados outros impactes, como os gases libertados pela
maquinaria de reciclagem e os combustíveis e lubrificantes libertados pelos veículos de transporte.

Na eventualidade de serem utilizados somente agregados naturais na indústria de construção, os
RCD podem ter outros destinos, como a deposição legal ou ilegal. Em Portugal, devido à inexistência
de aterros próprios para os RCD e ao elevado custo de deposição em aterros, a deposição ilegal é
corrente, originando graves problemas para o meio ambiente, criando lixeiras a céu aberto que levam
à contaminação de solos e águas terrestres ou subterrâneas.
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4.5. Valores e variabilidade nas declarações ambientais
Encontrados os valores ambientais de cada uma das categorias, vai-se proceder ao cálculo do
melhor valor de cada categoria de impacte ambiental. Os cálculos são efetuados com base no ciclo
de vida de cada produto. Para produtos com o mesmo ciclo de vida (mesmo tipo de betão), vai-se
efetuar uma média de todos os valores recolhidos e, para produtos com diferente ciclo de vida
(diferentes tipos de betão), procede-se à escolha do melhor valor ambiental. No entanto, como todos
os valores se referem ao betão pronto, vai-se proceder ao cálculo da média, de forma a encontrar o
valor final para cada categoria ambiental.


Energia renovável

A gama de valores encontrados para esta categoria varia entre 78,27 e 100,23 MJ. O valor
final é calculado da seguinte forma:

Tabela 24 - Cálculo do valor final ambiental (energia renovável).
Fontes \ valores

Valores ambientais (MJ)

Bogliolo (2006)

100,234

Turk Young (2011)

140,3

Concretope (2005)

83,87

Buzzi Unicem (2006)

78,27

Média
Valor final

100,67

O valor final encontrado para a categoria de energia renovável é de 100,67 MJ.


Energia não renovável

A gama de valores encontrados para esta categoria varia entre 1579 e 2226,94 MJ. O valor
final é calculado da seguinte forma:
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Tabela 25 - Cálculo do valor final ambiental (energia não renovável).
Fontes \ valores

Valores ambientais (MJ)

Bogliolo (2006)

2053,93

VDZ (1996)

1750

Turk Young (2011)

1579

Concretope (2005)

2226,94

Buzzi Unicem (2006)

1800,71

Média
Valor final

1882,12

O valor final encontrado para a categoria de energia não renovável é de 1882,12 MJ.


Aquecimento global

A gama de valores encontrados para esta categoria varia entre 191,6 e 251 kg / CO 2 eq. O
valor final é calculado da seguinte forma:

Tabela 26 - Cálculo do valor final ambiental (aquecimento global).
Fontes \ valores

Valores ambientais (kg / CO2 eq.)

Bogliolo (2006)

237,03

VDZ (1996)

251

Turk Young (2011)

191,6

Concretope (2005)

211,95

Buzzi Unicem (2006)

231,04

Média
Valor final

224,52

O valor final encontrado para a categoria de energia não renovável é de 224,52 kg/ CO2 eq.
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Acidificação

A gama de valores encontrados para esta categoria varia entre 0,76 e 4,45 kg / SO 2 eq. O
valor final é calculado da seguinte forma:

Tabela 27 - Cálculo do valor final ambiental (acidificação).
Fontes \ valores

Valores ambientais (kg / SO2
eq.)

Bogliolo (2006)

4,45

VDZ (1996)

0,76

Turk Young (2011)

0,83

Concretope (2005)

0,9

Buzzi Unicem (2006)

0,78

Média
Valor final

1,54

O valor final encontrado para a categoria de acidificação é de 1,54 kg/ SO2 eq.


Eutrofização
A gama de valores encontrados para esta categoria varia entre 0,06 e 0,15 kg/ PO3-4 eq. O

valor final é calculado da seguinte forma:
Tabela 28 - Cálculo do valor final ambiental (eutrofização).
Fontes \ valores

Valores ambientais (kg / PO3-4
eq.)

Bogliolo (2006)

0,09

VDZ (1996)

0,15

Turk Young (2011)

0,063

Concretope (2005)

0,06

Buzzi Unicem (2006)

0,09

Média
Valor final

0,09
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O valor final encontrado para a categoria de eutrofização é de 0,09 kg/ PO3-4 eq.


Destruição do ozono

A gama de valores encontrados para esta categoria varia entre 1,82E-7 e 3E-6 kg/ CFC11 eq.
O valor final é calculado da seguinte forma:
Tabela 29 - Cálculo do valor final ambiental (destruição do ozono).
Fontes \ valores

Valores ambientais (kg / CFC11 eq.)

Bogliolo (2006)

2e-6

VDZ (1996)

0

Turk Young (2011)

1,23e-6

Concretope (2005)

1,82e-7

Buzzi Unicem (2006)

3e-6

Média
Valor final

2,1e-6

O valor final encontrado para a categoria de destruição do ozono é de 2,1e-6 kg / CFC11 eq.


Formação de oxidantes

A gama de valores encontrados para esta categoria varia entre 3,76E-3 e 0,09 kg/ C2H4 eq. O
valor final é calculado da seguinte forma:
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Tabela 30 - Cálculo do valor final ambiental (formação de oxidantes).
Fontes \ valores

Valores ambientais (kg / C2H4 eq.)

Bogliolo (2006)

0,09

VDZ (1996)

0,01

Turk Young (2011)

0,06

Concretope (2005)

3,76e-3

Buzzi Unicem (2006)

0,06

Média
Valor final

0,044

O valor final encontrado para a categoria de formação de oxidantes é de 0,044 kg / C2H4 eq.


Produção de resíduos

A gama de valores encontrados para esta categoria varia entre 38,44 e 117 kg. O valor final é
calculado da seguinte forma:

Tabela 31 - Cálculo do valor final ambiental (produção de resíduos).
Fontes \ valores

Valores ambientais (kg)

Bogliolo (2006)

41,85

Turk Young (2011)

75

Concretope (2005)

117

Buzzi Unicem (2006)

38,44

Média
Valor final

68,07

O valor final encontrado para a categoria de produção de resíduos é de 68,07 kg.

Os valores finais encontrados para cada categoria de impacte ambiental, servem de referência,
pois vão ser comparados com os resultados finais provenientes do software SimaPro, após a análise
do caso de estudo.
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A obtenção de DAP de agregados reciclados de betão pronto não foi possível durante a pesquisa,
sendo os valores obtidos comparáveis, apenas com os resultados finais dos agregados naturais. Com
base nos cálculos globais obtidos no final, vai ser possível obter valores para cada categoria de
impacte ambiental dos agregados reciclados.

62

5. Caso de estudo: Comparação dos agregados naturais e reciclados
Nesta fase, vai ser necessário recorrer ao software SimaPro, de forma a comparar os agregados
naturais e reciclados, utilizados para o fabrico do betão pronto e proceder ao cálculo global dos
impactes ambientais. Para tal, procedeu-se à recolha de valores referentes aos dois tipos de
agregados, fornecidos pela Unibetão (agregados naturais) e Ambisider (agregados reciclados), para
ser possível efetuar os cálculos pretendidos e obter os objetivos propostos na dissertação.

Neste âmbito, são considerados três cenários: a utilização de agregados naturais no fabrico do
betão (cenário 1), a utilização de agregados reciclados no fabrico do betão recorrendo a uma central
de reciclagem fixa (cenário 2) e a utilização de agregados reciclados no fabrico do betão recorrendo a
uma central de reciclagem móvel (cenário 3). De seguida, procede-se à explicação dos três cenários,
desde a extração da matéria-prima (no caso dos agregados naturais) ou demolição seletiva (no caso
dos agregados reciclados) até à deposição em aterro ou reutilização final dos agregados (no caso
dos agregados naturais e reciclados, respetivamente).

Todos os processos do SimaPro utilizados neste estudo pertencem à base de dados da
Ecoinvent. A Ecoinvent é um centro Suíço de inventários do ciclo de vida, que fornece conjuntos de
dados de produtos e serviços de alta qualidade da energia, dos transportes, dos químicos, dos
materiais de construção, do papel e celulose, do tratamento de resíduos e do setor agrícola. Estes
dados são principalmente investigados com base nas condições Suíças e da Europa ocidental.

Esta base de dados contém duas bibliotecas com cerca de 4100 processos, podendo ser
unitários ou de sistema. No caso de se querer alterar valores dentro de um processo, recorre-se aos
processos unitários, que mostram todos os inputs e outputs de um produto e podem conter outros
processos. Os processos de sistema contêm os resultados do inventário de todos os processos
inseridos neles, gravados como sistema. O cálculo dos processos unitários é mais demorado do que
o dos processos de sistema. A unidade funcional para os três cenários é a tonelada de agregados
grossos prontos para ser utilizados no local da betonagem.

Para uma melhor visualização, a Figura 29 e a Tabela 32 ilustram a localização e as distâncias
entre as diversas infraestruturas estudadas nos três cenários, na área da grande Lisboa. Pretende-se,
deste modo, facilitar a compreensão e o enquadramento de toda a envolvente que este caso de
estudo se insere. As obras 1 e 2 da Figura 29 têm localização não específica, sendo que a
construção (obra 1) e a demolição (obra 2) da infraestrutura são efetuadas em qualquer localização
na área do centro de Lisboa. As distâncias apresentadas na Tabela 32 foram obtidas com base nos
valores fornecidos das empresas Unibetão e Ambisider. Foram assumidas as distâncias da obra 2 até
às indústrias de reutilização / reciclagem (15 km) e do parque de equipamentos para a obra 2 (30
km).
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Figura 29 - Localização das infraestruturas em estudo.

Tabela 32 - Distâncias consideradas entre as infraestruturas em estudo.

5.1 Cenário 1: agregados naturais

O ciclo de vida dos agregados naturais (Figura 30) tem como principais fases: a extração da
matéria-prima, separação e britagem na pedreira, o transporte dos agregados para a central de betão
pronto, o processamento na central de betão pronto, o transporte para o local de utilização (obra). De
seguida, efetua-se a descrição de todas as fases referidas, com a ajuda dos processos existentes no
sofware SimaPro e com base nos dados fornecidos pela empresa Unibetão.
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Figura 30 - Ciclo de vida do cenário 1.
Extração e separação e britagem na pedreira

Na fase da extração, a matéria-prima escolhida foi o calcário, que corresponde ao processo do
software SimaPro chamado “limestone, at mine” (calcário na mina). Procedeu-se à escolha do
calcário, porque é a matéria-prima mais utilizada no distrito de Lisboa e pela empresa Unibetão.

Este processo inclui o recurso ao uso de explosivos para extrair o calcário e todos os transportes
realizados dentro da mina. A capacidade da mina considerada é de cerca de 380000 toneladas de
calcário extraído por ano e todos os impactes ambientais (emissões para o ar, solo e água)
provocados por esta fase estão incluídos neste processo.
O processo “limestone, at mine” (Tabela 33) engloba os processos referentes aos inputs da
natureza, da esfera tecnológica e as partículas emitidas para o ar. São considerados vários inputs,
como por exemplo: a ocupação e a transformação do local da extração, a transformação da floresta,
o uso de explosivos na extração e o consumo de diesel, de eletricidade e de água. As emissões para
o ar estão divididas conforme a dimensão das partículas. O processo assume que 50% das partículas
emitidas para o ar têm uma dimensão maior do que 10 µm, 45% tem uma dimensão entre 2,5 µm e
10 µm e 5% tem uma dimensão menor do que 2,5 µm.
Tabela 33 - Processo “Limestone, at mine”.
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Os consumos de gasóleo (0,5 litros / tonelada extraída), de eletricidade (1,29 kwh / tonelada
extraída) e de água (145 kg / tonelada extraída) durante a fase da extração foram fornecidos pela
empresa Unibetão e introduzidos nos processos considerados nesta fase. Relativamente ao consumo
de combustível, o processo introduzido foi o “diesel, burned in building machine” (gasóleo queimado
na máquina). Neste processo, estão incluídas todas as emissões enviadas para a atmosfera geradas
pelas máquinas que consumem combustível e óleo lubrificante.
A unidade do processo referente ao consumo de combustível no SimaPro é o megajoule (Mj),
sendo necessário efetuar uma conversão, pois a Unibetão forneceu este dado em litros. Como o
processo do SimaPro considera que 1 MJ de gasóleo queimado tem cerca de 0,0234 kg de gasóleo,
rapidamente se chega à relação de 42,735 MJ / kg. Considerando que a densidade do gasóleo é de
0,832 kg / l, converteu-se (kg para litros) os 42,735 MJ / kg para o valor de 35,55 Mj / l. Assim, o valor
fornecido pela Unibetão (0,5 l / ton) converte-se em 17,77 MJ / ton.

De forma a introduzir o valor do consumo de eletricidade, o processo mais indicado é o
”electricity, medium voltage, at grid” (eletricidade a média tensão na rede). Este processo considera a
produção da eletricidade em Portugal e das importações e todas as emissões enviadas para a
atmosfera. As perdas da energia elétrica, durante a transmissão da média tensão e transformação de
alta tensão, são contabilizadas.
A escolha do processo para considerar o consumo de água foi o “tap water, at user” (água no
usuário). Este processo contabiliza a energia utilizada para o tratamento da água, o transporte da
mesma até ao seu destino.
Após a extração da matéria-prima, os agregados são transportados para passar pelas
operações de separação e britagem (processamento). Nesta fase, assumiu-se que, durante o
transporte do calcário extraído, ocorreram perdas (desperdícios) na ordem de 4% de calcário e, por
consequência, introduziram-se mais 4% do valor em toneladas de calcário extraído no SimaPro (1,04
toneladas). Este valor foi considerado porque a base de dados da Ecoinvent tem vários processos
idênticos ao processo utilizado nesta fase, com a mesma percentagem de perdas, indicando a
utilização desta percentagem como a mais correta.

De forma a considerar os impactes desta fase, o processo introduzido no SimaPro foi o
“limestone, crushed, washed” (calcário britado e lavado) que tem em conta os processos de
separação, britagem e transporte dos agregados até ao tapete rolante. Os equipamentos utilizados
nesta fase são: duas britadeiras, duas peneiras e dois silos de pequeno corte. A vida útil dos
equipamentos é estimada em 25 anos. Neste processo, são tidos em conta todos os impactes
ambientais (emissões para o ar, solo e água) provocados na fase de processamento.
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A Tabela 47 (ver anexo) apresenta o processo considerado para esta fase, com base em 1 kg de
calcário lavado e processado. A Figura 34 (ver anexo) mostra a primeira montagem (Agregado na
pedreira_1_ton) com as fases ocorridas na pedreira (extração e processamento), onde foram
calculados todos os seus impactes, com base na quantidade de agregados processados (1 tonelada).
Cada montagem contém os impactes ambientais obtidos na fase correspondente e transporta os
impactes ocorridos nas fases anteriores. No final, a última montagem contém todos os impactes
ambientais ocorridos ao longo de todo o cenário, obtendo-se assim, os valores finais dos impactes
globais.
Transporte para a central de betonagem

Segundo a Unibetão, a distância percorrida desde a pedreira até à central de betão pronto é de
28 km. Para contabilizar os impactes desta fase, o processo de transporte existente no SimaPro é o
“transport, lorry 16-32t". Este processo assume que os agregados são transportados por estrada, por
meio de um camião com um peso compreendido entre 16 e 32 toneladas.
Os camiões, com pesos entre 16 e 32 toneladas, têm capacidade para transportar,
respetivamente, 9 e 23 toneladas de agregados, sendo considerada uma média destes dois valores
(16 toneladas). Como o camião efetua a viagem para a central de betonagem cheio (16 toneladas) e
no regresso, se encontra vazio, assumiu-se o valor médio de 8 toneladas que o camião transporta
durante todo o seu percurso.

A unidade do processo de transporte é a tonelada quilómetro (tkm), considerando que, por cada
quilómetro, são calculados os impactes ambientais do transporte de 1 tonelada de agregados
grossos. Introduzido o valor de 28 tkm, o processo calcula os impactes do camião transportar 1
tonelada de agregados durante o seu percurso. Este processo inclui a operação e manutenção do
veículo e da estrada, considerando todos os impactes ambientais (emissões para o ar, solo e água)
provenientes do transporte dos agregados naturais. O tempo de vida útil do camião é estimado em
540000 quilómetros.
O processo “transport, lorry 16-32t”, tal como os processos nele inseridos, podem ser observados
na Tabela 48 (ver anexo). A montagem desta fase (Transporte_central_betonagem_1_ton),
juntamente a montagem anterior, está presente na Figura 35 (ver anexo). A presente montagem
considera os impactes da montagem anterior, de forma a contabilizar todos os impactes desde o
início do ciclo.
Processamento na central de betonagem

Quando os agregados chegam à central de betonagem, são misturados com as matérias-primas
do betão (cimento, água, aditivos químicos), obtendo-se no final, o betão pronto. Todos os impactes
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da fase do processamento na central de betonagem não são contabilizados nos cálculos globais do
SimaPro, porque são considerados iguais para os três cenários. Como esta fase não é contabilizada,
a fase seguinte ao transporte dos agregados da pedreira para a central de betonagem é o transporte
da central de betonagem até à obra.
Transporte para obra

No final do processamento das matérias-primas do betão na central de betonagem, o betão
pronto obtido nesta fase é transportado para a obra. Como o local da obra varia, a Unibetão forneceu
uma distância média, do local da central de betonagem até ao local da obra a ser efetuada, de 15 km.

Uma vez que o SimaPro não tem um processo de transporte por via de um camião betoneira
(transporte de betão pronto), terá de se adaptar o processo utilizado anteriormente. Um camião
betoneira tem um peso total de 25 toneladas e consegue transportar cerca de 13 toneladas. A
adaptação (“transport, concrete lorry 25t”) é efetuada conforme a explicação dada relativamente
relativa ao camião do processo de transporte 16-32t, assumindo o valor médio de 6,5 toneladas que o
camião transporta durante todo o seu percurso.

Nesta fase, ocorre o transporte de betão pronto, sendo necessária a conversão para a unidade
funcional referida (1 tonelada de agregados grossos). Cada m3 (2400 kg) de betão pronto contém
cerca de 850 kg de agregados grossos. Com base nesta proporção, a tonelada de agregados grossos
(unidade funcional) corresponde a cerca de 2,82 toneladas de betão pronto.
Foi inserido o valor de 42,3 (2,82 x 15) tkm no processo de transporte (igual ao das fases
anteriores), que corresponde ao cálculo de todos os impactes do transporte de 2,82 toneladas de
betão

pronto

durante

os

15

quilómetros

percorridos.

A

montagem

desta

fase

(Transporte_obra_2,82_ton) está presente na Figura 36 (ver anexo), com a inclusão da montagem da
fase anterior e do valor do transporte considerado para esta fase.

5.2 Cenário 2: agregados reciclados (central de reciclagem fixa)
O ciclo de vida dos agregados reciclados, utilizando uma central de reciclagem fixa (Figura 31),
tem como principais fases: a demolição seletiva, o transporte dos agregados não inertes para o local
da reutilização / reciclagem ou aterro e respetivos impactes, o transporte dos agregados inertes do
local da demolição para a central de reciclagem fixa, o processamento na central de reciclagem fixa,
o transporte e os impactes de os inertes finos serem encaminhados a aterro, o transporte dos
agregados grossos para a central de betonagem e o transporte para uma nova obra a efetuar.
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Figura 31 - Ciclo de vida do cenário 2.
Demolição seletiva

A primeira fase do ciclo de vida dos agregados reciclados é a demolição selectiva (demolição da
obra 2, infraestrutura igual e perto da localização da obra 1). A demolição seletiva é um método que
visa a máxima reutilização dos materiais e componentes da construção. Este método evita a geração
de resíduos, que é uma característica da demolição tradicional, e permite a reutilização e reciclagem
dos materiais e resíduos provenientes da demolição, garantindo a reintrodução dos resíduos na
cadeia de construção (Coelho, 2011).

Este tipo de demolição tem muitos benefícios, entre os quais, a geração de receitas com a venda
do material reciclado, a redução da extração das matérias-primas, a redução do consumo de energia
associado com a extração de recursos naturais e o evitar o encaminhamento de todos os resíduos a
aterro.
A Ambisider pratica a demolição seletiva de forma a, posteriormente reutilizar / reciclar os
agregados. Os equipamentos, e respetivos consumos em litros por cada tonelada de agregado
demolido, que se utilizam neste tipo de demolição, são:


máquina giratória de rastos equipada com balde (0,13 litros / ton);



máquina giratória de rastos equipada com martelo, que consome (2,5 litros / ton);



máquina giratória de rasto equipada com tesoura, que consome (0,5 litros / ton).

Uma vez que as três máquinas referidas não trabalham ao mesmo tempo durante a demolição,
de forma a calcular o valor do consumo de gasóleo para introduzir no SimaPro, efetuou-se uma
média do consumo das máquinas, resultando o valor final de 1,043 litros por cada tonelada de
agregado extraído (37,09 MJ). O processo do SimaPro escolhido, para considerar os impactes do
consumo de combustível por parte das máquinas, é o mesmo processo considerado em todas as
fases do primeiro cenário (“diesel, burned in a building machine”).
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De forma a introduzir esta fase no SimaPro, foi criado um novo processo chamado “demolição
seletiva_2,26_ton”. Dentro deste processo, são considerados o consumo de combustível e as
emissões de partículas para a o ar durante a demolição dos resíduos. Seguindo o procedimento
utilizado para os fluxos de resíduos definidos na demolição tradicional, é necessário gerar por
demolição 2,26 toneladas de resíduos.
Nesta fase, são calculados os impactes ambientais da geração por demolição de 2,26 toneladas
de resíduos, no entanto, é considerado como impacte evitado a demolição tradicional e posterior
encaminhamento dos RCD a aterro. De seguida, é descrita uma breve explicação de todos os
impactes evitados nesta fase.
Demolição tradicional e encaminhamento dos resíduos para o aterro

No paradigma atual em que apenas se recorre aos agregados naturais, o processo de demolição
a que normalmente se recorre é a demolição tradicional (método de demolição onde não ocorre a
separação dos materiais). Todos os materiais são demolidos, gerando resíduos que posteriormente
são encaminhados para aterro. Quando se recorre aos agregados reciclados (cenários 2 e 3), evitase recorrer à demolição tradicional, pelo que se pode considerar como impactes evitados nesses
cenários os devidos à demolição tradicional, que de seguida são quantificados.

De forma a efetuar a demolição tradicional da obra, de acordo com a Unibetão, é necessário um
britador e uma pá carregadora de médio porte, consumindo por cada tonelada demolida cerca de
0,5875 l de combustível (fazendo a conversão para MJ, consume cerca de 20,88 MJ). O processo
introduzido no SimaPro é idêntico ao processo introduzido para o consumo de diesel nas fases
anteriores, considerando todos os impactes provenientes das máquinas e emissões para o ar, água e
solo provocadas pela demolição tradicional.

Efetuada a demolição da obra, os resíduos são transportados para o aterro. Considerando a
unidade funcional, uma tonelada de resíduos indiferenciados contém cerca de 73,6% de agregados
inertes e 26,4% de agregados não inertes, sendo que, na percentagem dos agregados inertes, 60%
são agregados grossos (unidade funcional) (Coelho, 2010).

Mediante a proporção anterior, para considerar os impactes de uma tonelada de agregados
grossos, é necessário proceder ao cálculo dos impactes referentes à demolição, ao transporte e à
deposição em aterro de 2,26 (1/ (0,736*0,6)) toneladas de resíduos indiferenciados (tendo em conta o
fluxo de materiais durante todo o ciclo de vida). O processo utilizado no SimaPro referente ao
transporte é o mesmo utilizado nas outras fases. O processo escolhido, que considera os impactes
dos resíduos ficarem no aterro, foi o “RCD aterro sanitário_2,26_ton” que contabiliza a energia
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despendida para a deposição da totalidade dos resíduos e os impactes dos mesmos permanecerem
no aterro sanitário.

A distância fornecida pela Unibetão, desde o local da demolição da obra até ao aterro, foi de 30
km, sendo introduzido o valor de 50 (2,26 x 30) tkm. Na Tabela 49 (ver anexo), ilustra-se o processo
“Demolição/transp/imp._aterro_2,26_ton”, onde estão incluídos os processos correspondentes à
demolição, transporte e impactes presentes nesta fase. Na Tabela 50 (ver anexo) e na Figura 37 (ver
anexo), podem-se observar todos os impactes presentes nesta fase (incluindo os impactes evitados
referidos) e a primeira montagem correspondente (Demolição_seletiva_2,26_ton), respetivamente.

Transporte dos não inertes para o local de reciclagem / reutilização ou aterro (0,595 ton)

Concluída a demolição seletiva, os agregados não inertes são transportados para a reciclagem /
reutilização ou para aterro (no caso de não serem reutilizáveis). Segundo Coelho (2010), os não
inertes (26,4% dos RCD) são constituídos por 0,1% de plásticos, 2,2% de metais, 3,2% de madeira,
13,5% de betuminosos e 7,4% de outros materiais.
Os outros materiais (7,4%) foram incorporados entre os quatro não inertes referidos, calculandose o peso relativo de cada um deles face ao total (19%) e, multiplicando cada um, pela percentagem
dos outros materiais. Efetuou-se este cálculo, pois pretendeu-se efetuar a distribuição dos outros
materiais de uma forma mais equitativa.

Com base nos cálculos efetuados, os plásticos, os metais e as madeiras correspondem a 0,172
toneladas e vão ser transportados para a reciclagem / reutilização a 15 km de distância, desde o local
da obra até ao local em que vão ser reciclados / reutilizados. Com base nos valores referidos, são
contabilizados os impactes de 2,58 tkm (0,172 x 15).

O

processo

de

transporte

é

inserido

no

processo

criado

para

esta

fase

(Reutilização/reciclagem_0,172_ton) que, além dos impactes do transporte, considera os impactes da
reciclagem e dos produtos evitados (com a reciclagem / reutilização dos materiais, evitam-se os
processos de remoção / extração e processamento dos mesmos) de cada um dos materiais. Baseado
na Ecoinvent, foram introduzidos processos correspondentes aos produtos evitados e à reciclagem
dos materiais para posterior reutilização no processo “Reutilização/reciclagem_0,172_ton” (Tabela 51
(ver anexo)).
Relativamente aos plásticos, foi criado o processo “Recycling PE” (reciclagem dos plásticos). Foi
considerada a obtenção do polietileno até ao seu processamento (produto evitado) e como
reciclagem deste material, 0,6 kwh de energia por cada kg reciclado. O processo referente ao
consumo de eletricidade é igual ao das fases anteriores.
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Foi criado o processo “Recycling wood” (reciclagem da madeira) e introduzido como produto
evitado, a extração e o corte da madeira e a separação e corte da madeira, como reciclagem deste
material. Relativamente aos metais, foi criado o processo “Recycling steel and iron” (reciclagem do
ferro e do aço) e foi introduzido, como produto evitado, a extração na mina do ferro até ao
processamento e 0,3 kwh de energia por cada kg reciclado, como reciclagem.
Os materiais betuminosos correspondem a 0,423 toneladas, não sofrendo reciclagem /
reutilização e sendo transportados para o aterro. De acordo com a Ambisider, a distância desde o
local da obra até aterro é de 30 km, sendo contabilizados os impactes de 12,69 (0,423 x 30) tkm no
processo do transporte e os impactes dos betuminosos permanecerem em aterro no processo
“Disposal, bitumen, at sanitary landfill” (Deposição de betuminosos em aterro sanitário). Estes dois
processos são inseridos no processo considerado para esta fase “Betuminosos_aterro_0,423_ton”
(Tabela 52 (ver anexo)). As montagens correspondentes a toda esta fase, materiais recicláveis
(Transporte/reutilização_0,172_ton)

e

betuminosos

(Transp/imp_aterro_betuminosos_0,423ton),

podem ser observadas na Figuras 38 (ver anexo) e 39 (ver anexo), respetivamente.
Transporte para a central de reciclagem fixa

Após a demolição seletiva, os agregados inertes (73,6% dos RCD) são transportados para a
central de reciclagem fixa (local onde vão ser reciclados). A distância do transporte, de acordo com a
Ambisider, é de 30 km. O processo de transporte utilizado nesta fase é o mesmo do que o processo
utilizado nas fases de transporte dos agregados naturais. Nesta fase, ocorre o transporte de 1,665
toneladas (73,6% dos RCD) durante 30 km, sendo introduzido no processo, o valor de 50 (1,665x30)
tkm e calculados os impactes ocorridos nesta fase. A montagem correspondente a esta fase
(transporte_central de reciclagem_1,665_ton) contabiliza os impactes ambientais, incluindo os
impactes da montagem da fase anterior (Figura 40 (ver anexo)).
Processamento na central de reciclagem fixa / impactes de os inertes não úteis serem
encaminhados a aterro

Os agregados transportados para a central sofrem o processamento na mesma, passando pelas
fases de triagem, britagem e crivagem, de forma a saírem da central já reciclados. Segundo a
Ambisider, em toda esta fase, ocorre consumo de combustível proveniente das máquinas que
processam os agregados, provocando diversos impactes ambientais.
Foi criado um processo com o nome “central_reciclagem” (Tabela 53 (ver anexo)), contendo os
inputs necessários para contabilizar todos os impactes que ocorrem na central fixa. O consumo de
combustível necessário para reciclar os agregados na central é de 0,66 litros por cada tonelada de
agregados processados (23,46 Mj). A montagem, correspondente ao processamento das 1,665
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toneladas de agregados na central de reciclagem, é designada “agregado reciclado_1,665_ton”
(Figura 41 (ver anexo)).

O processo introduzido no SimaPro, referente ao consumo de combustível, é o mesmo processo
utilizado

nas

fases

anteriores

(“diesel

burned,

in

a

building

machine”).

No

processo

“central_reciclagem”, são contabilizados os impactes do transporte dos agregados (até ao tapete
rolante e todo o processamento dos agregados), o tempo de vida útil dos equipamentos utilizados na
fase de processamento (25 anos) e as emissões de partículas para o ar, solo e água provocadas
durante a reciclagem.

Na central de reciclagem fixa, 40% dos inertes (0,665 toneladas) finos, sendo encaminhados para
aterro

de

inertes

(local

da

central

de

reciclagem).

No

processo

“Transp./imp._inertes_aterro_0,665_ton” (criado para esta fase), são contabilizados os impactes dos
agregados inertes (não úteis) serem encaminhados para o aterro, com a introdução do processo
“disposal, inert waste, to inert landfill”.

Na Tabela 54 (ver anexo) e na Figura 42 (ver anexo), observam-se, respetivamente, o processo
criado para esta fase e a respetiva montagem (Inertes_não_úteis_aterro_0,665_ton), incluindo os
impactes da montagem da fase anterior. Por fim, é transportada para a fase seguinte (central de
betonagem) uma tonelada de inertes grossos (restantes 60%).
Transporte para a central de betonagem/ Transporte para a obra

O transporte dos agregados já reciclados para a central de betonagem e, posteriormente, para a
obra a ser realizada, é idêntico ao transporte destas duas fases no primeiro cenário. A diferença para
o primeiro cenário, está nas distâncias fornecidas pela Ambisider para ambas as fases. A distância da
central de reciclagem fixa à central de betonagem é de 20 km (transporte de uma tonelada de
agregados grossos) e a distância da central de betonagem à obra é de 15 km (transporte de 2,82
toneladas de betão pronto, neste caso por meio de um camião betoneira).
Foram introduzidos 20 (20x1) tkm e 42,3 (15x2,82) tkm no processo utilizado para o transporte
nestas duas fases e foram criadas as montagens “Transporte_central betonagem_1_ton” e
“Transporte_obra_2,82_ton”, que correspondem, ao transporte dos agregados para a central de
betonagem e do betão pronto para a obra, respetivamente (Figuras 43 (ver anexo) e 44 (ver anexo)).
Ambas contêm as montagens, referentes às fases anteriores. Como explicado, o processamento na
central de betonagem não foi considerado.
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5.3 Cenário 3: agregados reciclados (central de reciclagem móvel)

O terceiro cenário corresponde ao ciclo de vida dos agregados reciclados, utilizando uma central
de reciclagem móvel (Figura 32). As fases deste cenário são: a demolição seletiva, o transporte da
central de reciclagem para o local de demolição, o transporte dos agregados não inertes para
reutilização / reciclagem ou aterro, o processamento dos agregados inertes na central de reciclagem,
o transporte dos agregados inertes não úteis para o aterro, o transporte dos agregados inertes úteis
para a central de betonagem e o transporte do betão pronto para uma nova obra.

Figura 32 – Ciclo de vida do cenário 3.

Este cenário distingue-se do cenário 2 porque não existe o transporte dos agregados inertes para
a central de reciclagem, dado que esta é móvel (desloca-se ao local de demolição). A maioria das
fases do cenário 3 é idêntica às fases do cenário 2. As diferenças para segundo cenário estão nas
distâncias da central de reciclagem para o aterro (30 km, transporte dos agregados não inertes e
inertes não úteis) e para a central de betonagem (20 km, transporte dos agregados inertes) e, o facto
de a central de reciclagem se deslocar ao local da demolição. Para esta última diferença, é
necessário proceder ao cálculo dos impactes da deslocação da central móvel.
Transporte da central de reciclagem para o local da demolição

De forma a calcular os impactes ambientais do transporte das centrais para o local da demolição,
a Ambisider forneceu os seguintes valores:


distância média do parque de equipamentos (local onde se encontra a central de reciclagem
móvel) ao local da obra = 15 km;



peso total da central de reciclagem (100 toneladas):
o

equipamentos utilizados:
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um britador = 40 toneladas;



duas giratórias de rastos = 30 toneladas (cada);

produção média de agregados reciclados numa obra = 2000 toneladas.

O processo de transporte vai ser diferente do processo utilizado até esta altura, porque terá de
ser utilizado um camião com um peso de 40 toneladas, conseguindo transportar no máximo 25
toneladas. Neste caso, o transporte terá de ser efetuado por partes, uma vez que são transportadas
100 toneladas. O processo utilizado foi o “transport, lorry> 32t” (transporte, camião> 32t) e considera
os mesmos impactes que o processo de transporte utilizado nas fases anteriores.

São calculados os impactes do transporte de 100 toneladas durante a distância média referida,
sendo estes impactes, divididos pela produção da central (2000 ton), de forma a calcular os impactes
da deslocação da central de reciclagem móvel ao local da demolição. A Figura 45 (ver anexo) mostra
a montagem correspondente a esta fase, incluindo o valor introduzido no processo de transporte
considerado (15* (100/2000) tkm) e os impactes da última montagem.

5.4 Comparação dos cenários e análise de resultados

Para os três casos anteriormente abordados, procede-se nesta fase à comparação dos valores
finais obtidos na ACV. Esta comparação é efetuada através da soma dos impactes ao longo de todo o
ciclo de vida e com recurso aos métodos existentes no software. Os métodos mais utilizados nas
DAP de betão pronto, e que melhor se adequam para a análise dos resultados finais neste estudo,
são: Eco-indicator 99, CML Baseline 2000 (cumulativo) e Cumulative Energy Demand (permitindo
uma análise desagregada para a energia).

5.4.1 Método Eco-Indicator 99

O método Eco-indicator 99 atribui a cada impacte um peso específico de forma a compará-los ao
longo do ciclo de vida de um produto, baseado em pesquisas científicas. O presente método apoia-se
em três categorias principais: a saúde humana, qualidade do ecossistema e os recursos. Dentro da
categoria da saúde humana, este método avalia as seguintes categorias de impacte: cancerígenos,
alteração climática, radiação, camada do ozono e as substâncias orgânicas e inorgânicas. A unidade
das categorias referidas é a DALY (um ano de vida saudável perdido).

A qualidade do ecossistema avalia a acidificação, a eutrofização, a ecotoxicidade e o uso do solo
terrestre. A unidade dos impactes dos impactes no ecossistema pretende estimar uma fração
potencialmente afetada de espécies vegetais (a unidade utilizada é a PAF * m2yr). Os recursos
avaliam duas categorias: os minerais e os combustíveis fósseis, sendo a sua unidade o MJ. No final,
o método atribuí uma pontuação a cada categoria de impacte, mediante o seu peso específico, e a
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nota, resultando numa pontuação final. A unidade final deste método é o ponto (pt) que corresponde
a um potencial impacte equivalente a um milionésimo do impacte durante um ano de um habitante
médio Europeu.

Os resultados agregados (em pts) referentes à soma das diversas categorias de impacte
ambiental são os seguintes: 2,99 pts para os agregados naturais cenário 1, -18,4 pts para o cenário 2
e -18,9 pts para o cenário 3 dos agregados reciclados traduzindo-se nos impactes evitados.
Tabela 34 - Resultados do método Eco-Indicator 99 para os três cenários.

Para se ter uma ideia concreta relativamente aos impactes evitados da demolição tradicional e
posterior encaminhamento dos RCD a aterro sanitário (viabilizado pela demolição seletiva), os
resultados finais dos cenários 2 e 3, excluindo os impactes referidos, são de 9,77 pts e 9,27 pts,
respetivamente.

A categoria de cancerígenos (Tabela 42) é a que mais se destaca nos cenários 2 e 3, com uma
maior vantagem ambiental. Este tipo de categoria apresenta valores elevados devido ao facto de se
evitar a demolição tradicional. Este tipo de demolição provoca grandes impactes ambientais
(especialmente desta categoria). Os valores das restantes categorias dos cenários 2 e 3 têm uma
maior vantagem ambiental do que os valores do cenário 1, apresentando-se quase na sua totalidade
negativos (exceção para a categoria de inorgânicos respiratórios). Os valores apresentam-se
negativos, devido aos impactes ambientais evitados referidos.

A reciclagem dos agregados releva-se muito importante, uma vez que evita não só a demolição
tradicional, mas também a extração dos agregados e restantes matérias-primas do betão. A fase da
extração (cenário 1) é responsável pela grande maioria dos impactes presentes (cerca de 1,68 pts, ou
seja, cerca de 59% dos impactes totais desse cenário).
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Figura 33 - Resultados do método Eco-Indicator para os três cenários.

Os resultados obtidos neste método demostram que a utilização de agregados reciclados no
fabrico do betão (cenários 2 e 3) tem uma maior vantagem ambiental do que a utilização de
agregados naturais (cenário 1). Conclui-se também que a utilização de uma central de reciclagem
móvel no ciclo de vida dos agregados reciclados apresenta ligeiramente menores impactes
ambientais do que a utilização de uma central de reciclagem fixa (diferença de -0,5 pts).
5.4.2 Métodos CML 2 Baseline 2000 e Cumulative Energy Demand

O método CML 2 Baseline 2000 é um método multicritério sem agregação e avalia as seguintes
categorias-problemas: esgotamento dos recursos naturais, acidificação, eutrofização, aquecimento
global, destruição da camada do ozono, toxicidade e ecotoxicidade humana e a formação de
oxidantes. A unidade deste método é o kg (substância) equivalente para cada indicador chave
definido.
Dado que não se inclui explicitamente a energia utilizou-se o método Cumulative Energy Demand
que avalia a energia renovável e não renovável, apresentando os resultados em MJ equivalente. Nos
dois métodos referidos, cada impacte contribui para o efeito de um problema ambiental multiplicandoa por um fator equivalente, com base em estudos científicos.

Os resultados obtidos (Tabelas 43 e 44) evidenciam a tendência quanto aos agregados naturais
terem maiores impactes. Perante a análise das Tabelas 43 e 44, os cenários 2 e 3 apresentam
valores negativos na grande maioria das categorias de impacte ambiental (com exceção da
acidificação) relativamente ao cenário 1. Todos os cenários são representados pela última montagem.
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Tabela 35 - Resultados do método CML Baseline 2000 para os três cenários.

Tabela 36 - Resultados do método Cumulative Energy Demand para os três cenários.

As categorias de toxicidade humana e ecotoxicidade (método CML 2 Baseline 2000) são as que
apresentam valores de impacte ambiental mais elevados. Isto deve-se ao facto de se evitar a
demolição tradicional, pois os impactes de os RCD permanecerem em aterro fazem com que os
valores destas duas categorias se tornem muito elevados. Estas duas categorias estão associadas à
poluição do ar que tem consequências graves na saúde humana, sendo o cancro a principal ameaça.
Esta conclusão está associada à categoria de cancerígenos que apresentou valores muito elevados
na análise do método Eco-Indicator 99.

No método Cumulative Energy Demand, a energia renovável e não renovável apresentam valores
de impacte ambiental negativos elevados (cenários 2 e 3), devido à justificação dada anteriormente. A
biomassa (energia renovável) apresenta valores elevados, estando relacionada com a matéria
orgânica (combustível e eletricidade consumidos, reciclagem dos não inertes). A energia não
renovável fóssil também apresenta valores elevados nos três cenários, pois está relacionada com o
consumo de diesel consumido pelas máquinas e pelos camiões (transportes).
Tal como no método anterior (Eco-Indicator 99), conclui-se que os cenários que apresentam uma
maior vantagem ambiental são os que utilizam a reciclagem de agregados no fabrico do betão. A
utilização da central de reciclagem móvel tem uma maior vantagem ambiental (em todas as
categorias) em relação à utilização da central de reciclagem móvel.
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5.4.3 Pressupostos e a sua variação

Nesta fase, são apresentados todos os valores fornecidos pelas empresas Unibetão e Ambisider
e assumidos na presente dissertação, de forma a posteriormente se efetuar uma análise de
sensibilidade aos pressupostos apresentados.

5.4.3.1 Pressupostos
Cenário 1 - Agregados naturais

Distâncias

Pedreira (agregados naturais) para a central de betonagem - 28 km (Unibetão).
Central de betonagem (betão pronto) para a obra 1 - 15 km (Unibetão).
Cenário 2 - Agregados reciclados (central reciclagem fixa)

Consumos de combustível: - demolição tradicional - 20, 86 MJ (Unibetão).
- demolição seletiva - 37,09 MJ (Ambisider).

Distâncias

Obra 2 (agregados não inertes) para indústrias de reciclagem / reutilização - 15 km (valor assumido).
Obra 2 (betuminosos) para o aterro sanitário - 30 km (Ambisider).
Obra 2 (agregados inertes) para a central de reciclagem fixa - 30 km (Ambisider).
Central reciclagem fixa (agregados reciclados grossos) para a central de betonagem - 20 km
(Ambisider).
Central de betonagem (betão pronto) para a obra 1 - 15 km (Ambisider).
Fluxos

Agregados não inertes enviados da obra 2 para aterro / indústrias de reciclagem - 26,4% (Coelho,
2010).
Agregados inertes enviados da obra 2 para a central de reciclagem - 73,6% (Coelho, 2010).
Cenário 3 - Agregados reciclados (central reciclagem móvel)

Consumos de combustível: - demolição tradicional - 20, 86 MJ (Unibetão).
- demolição seletiva - 37,09 MJ (Ambisider).
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Distâncias

Obra 2 (agregados não inertes) para indústrias de reciclagem / reutilização - 15 km (valor assumido).
Obra 2 (betuminosos) para o aterro sanitário - 30 km (Ambisider).
Parque de equipamentos (central de reciclagem móvel) para a obra 2 - 30 km (valor assumido).
Obra 2 (agregados inertes finos) para a central de reciclagem fixa - 30 km (Ambisider).
Central reciclagem móvel (agregados reciclados grossos) para a central de betonagem - 20 km
(Ambisider).
Central de betonagem (betão pronto) para a obra 1 - 15 km (Ambisider).
Fluxos

Agregados não inertes enviados da obra 2 para aterro / indústrias de reciclagem - 26,4% (Coelho,
2010).
Agregados inertes enviados da obra 2 para a central de reciclagem - 73,6% (Coelho, 2010).

5.4.3.2 Variação dos pressupostos

Definidos os pressupostos, efetua-se uma variação dos mesmos. São apresentadas duas
hipóteses, procedendo-se a uma análise de sensibilidade a determinadas distâncias e fluxos, de
forma a verificar as eventuais alterações nos resultados finais.
Hipótese 1

Na presente hipótese, pretende-se variar o fluxo de agregados inertes e não inertes provenientes
da demolição seletiva nos cenários 2 e 3. O fluxo de agregados proveniente da demolição seletiva é:
73,6% inertes e 26,4% não inertes, seguindo os inertes para a central de reciclagem e os não inertes
para as indústrias de reciclagem / reutilização ou aterro. Considera-se a variação do fluxo,
aproveitando-se 60% e 50% de agregados inertes, respetivamente. Assume-se também que não
ocorre a reciclagem / reutilização dos agregados não inertes, sendo o total enviado para aterro
sanitário e não para as indústrias de reciclagem / reutilização.
Nas Tabelas 45, 46 e 47, são apresentados os novos resultados, seguindo os três métodos
realizados e segundo a presente hipótese. A variação de 73,6% para 60% e 50%, vai alterar as 2,26
toneladas (1/ (0,736*0,6)) demolidas de agregados inicialmente, pois agora vai ser necessário demolir
2,77 ton (1/ (0,6*0,6)), com base na unidade funcional. Seguidamente, os agregados inertes (60%)
são enviados para a central de reciclagem fixa e os restantes 40% são enviados para o aterro de
inertes, finalizando-se o ciclo de vida na obra 1.
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60% de agregados inertes são aproveitados e 40% não inertes vão para aterro

Neste caso (Tabela 45), os reciclados continuam no Eco-Indicator 99 a mostrar contribuir para
reduzir o impacte (embora cerca de 30% menos). No entanto, a nível climático já é a situação de
maior impacte nos cenários 2 e 3 (reciclados); isto deve-se principalmente ao facto de os valores da
energia não renovável estarem mais próximos do cenário correspondente aos agregados naturais. O
aumento deste tipo de energia fez com que o valor da alteração climática aumentasse e ficasse maior
do que o valor do cenário 1.

Tabela 37 - Resultados da variação (hipótese 1) do método Eco-Indicator 99 (60% de fluxo
aproveitado).

Tabela 38 - Resultados da variação (hipótese 1) do método CML Baseline 2000 (60% de fluxo
aproveitado).

Tabela 39 - Resultados da variação (hipótese 1) do método Cumulative Energy Demand (60% de
fluxo aproveitado)
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Perante a análise da presente hipótese (variação do fluxo de agregados inertes de 73,6% para
60%), os cenários 2 e 3 continuam a ser os que têm maior vantagem ambiental em relação aos
outros dois cenários. Esta variação do fluxo de agregados inertes aproveitados faz com que os
resultados finais dos cenários 2 e 3 fiquem mais próximos do cenário 1, em comparação com os
resultados finais da dissertação. No entanto, pode-se verificar, analisando os três métodos em
estudo, que algumas categorias de impacte ambiental (mudança climática no método Eco-Indicator
99 e aquecimento global, eutrofização, ecotoxicidade e formação de oxidantes no método CML
Baseline 2000) apresentam valores com maior impacte nos cenários 2 e 3, em relação ao cenário 1.
Isto deve-se ao facto de todos os agregados não inertes não serem aproveitados e enviados para
aterro sanitário, aumentando substancialmente os impactes desta fase.
50% de agregados inertes são aproveitados e 50% não inertes vão para aterro

Nas Tabelas 48, 49 e 50, são apresentados os novos resultados, seguindo os três métodos
realizados e segundo a presente hipótese. A variação de 73,6% para 50%, vai alterar as 2,26
toneladas (1/ (0,736*0,6)) demolidas de agregados inicialmente, para 3,33 ton (1/ (0,5*0,6)), com
base na unidade funcional.

Tabela 40 - Resultados da variação (hipótese 1) do método Eco-Indicator 99 (50% fluxo aproveitado).
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Tabela 41 - Resultados da variação (hipótese 1) do método CML Baseline 2000 (50% de fluxo
aproveitado).

Tabela 42 - Resultados da variação (hipótese 1) do método Cumulative Energy Demand (50% de
fluxo aproveitado)

A variação do fluxo de agregados inertes aproveitados de 73,6% para 50% apresenta resultados
mais vantajosos para o cenário 1. Analisando o método Eco-Indicator 99, os cenários 2 e 3 continuam
em vantagem em relação ao cenário 1, mas, apenas a categoria de cancerígenos apresenta valores
mais elevados para o cenário correspondente à utilização de agregados naturais no betão (-12,3 pts
para os cenários 2 e 3 e 0,043 pts para o cenário 1), tal como o uso do solo e minerais, mas em
menor proporção. Estes resultados devem-se à deposição de uma maior quantidade de RCD em
aterro sanitário no cenário 1, em relação aos restantes cenários. Nos restantes dois métodos, os
resultados alteram-se, pois o cenário 1 tem uma maior vantagem ambiental para os cenários 2 e 3
para todas as categorias.
Hipótese 2

Nesta presente hipótese, pretende-se aumentar todas as distâncias dos cenários 2 e 3 para o
dobro do seu valor. A Tabela 46 apresenta as alterações dos resultados finais, com o aumento das
distâncias para o dobro do valor inicial. Nas Tabelas 51, 52 e 53, são apresentados os resultados,
com base na variação referida.
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Tabela 43 - Resultados (hipótese 2) do método Eco-Indicator 99 (aumento das distâncias).

Tabela 44 - Resultados (hipótese 2) do método CML Baseline 2000 (aumento das distâncias).

Tabela 45 - Resultados (hipótese 1) do método Cumulative Energy Demand (aumento das
distâncias).

Os cenários correspondentes aos agregados reciclados, com base nos três métodos analisados,
têm maior vantagem ambiental em relação ao cenário correspondente aos agregados naturais na
segunda hipótese. O facto de se alterar todas as distâncias para o dobro do seu valor provoca um
aumento no valor do aquecimento global, acidificação e ecotoxicidade terrestre, devido ao transporte
ser efetuado por via de um camião e, sendo a distância maior, tal provoca alterações nas categorias
referidas. Os resultados da presente hipótese mantêm-se parecidos com os do caso de estudo.

Perante as hipóteses apresentadas e a análise das variações dos pressupostos, chega-se à
conclusão de que, apenas quando a percentagem de aproveitamento dos agregados inertes é de
50% (ou menor), o cenário referente aos agregados naturais apresenta melhores valores ambientais
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em comparação aos restantes cenários em dois dos três métodos, excetuando a categoria de
cancerígenos, tornando os cenários respeitantes aos agregados reciclados favoráveis no método
Eco-Indicator 99. O aumento das distâncias para o dobro do seu valor e a diminuição da percentagem
de agregados inertes aproveitados provenientes da demolição em 10 pontos percentuais mostram
que se devem reciclar os agregados grossos de betão pronto.
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6. Conclusões
O presente capítulo efetua uma análise final global dos resultados obtidos. Inicia-se com as
considerações finais, procedendo-se à comparação dos resultados obtidos no capítulo 4 nas DAP e
os resultados finais do caso de estudo e verificando-se se os pressupostos são realistas. O capítulo
termina com a apresentação das conclusões gerais e eventuais recomendações futuras.

6.1 Considerações finais

A indústria da construção é um dos maiores setores em toda a Europa, tendo uma grande
percentagem de emprego na indústria Europeia de cerca de 28%. Esta indústria é responsável pelo
desenvolvimento económico dos países, sendo, por outro lado, grande causadora de impactes
ambientais. A construção civil é a maior consumidora de recursos naturais e grande geradora de
resíduos sólidos, cerca de 100 milhões de toneladas RCD por ano. Os resíduos gerados são muitas
das vezes depositados ilegalmente, provocando enormes problemas para o meio ambiente e para a
saúde humana, sendo necessário a melhoria da sua gestão.

A possibilidade de reutilização dos agregados reciclados é um dos aspetos que importa ser
analisado do ponto de vista de impacte ambiental, sendo por isso objeto da dissertação. Os trabalhos
da presente dissertação abrangeram: a sistematização dos processos do ciclo de vida dos agregados
de betão e revisão dos estudos publicados sobre ACV e o seu inventário quanto à produção de
agregados reciclados de vários tipos de betão, através de contactos com as unidades e dados
publicados, a identificação das diferenças da produção em centrais de reciclagem móveis e fixas
relativamente à produção em pedreiras, a quantificação dos impactes ambientais ao longo do ciclo de
vida do betão com agregados reciclados utilizando a norma 14040 e sofware adequado (SimaPro)
para efetuar o cálculo global dos impactes e a comparação dos impactes nas várias formas de
classificação.

O presente trabalho aborda a ACV do uso de agregados reciclados no fabrico de betão, sendo
comparados três cenários e obtendo-se os cálculos globais dos mesmos, de forma a verificar qual o
tipo de agregado (natural ou reciclado) que apresenta maiores vantagens ambientais. Procedeu-se a
uma análise da comparação de três cenários: utilização de agregados naturais (cenário1) e reciclados
(cenários 2 e 3) no fabrico do betão, utilizando-se, no caso dos agregados reciclados, uma central de
reciclagem fixa (cenário 2) e móvel (cenário3).

6.2 Conclusões gerais

De acordo com a análise efetuada, chegou-se à conclusão de que a introdução de agregados
reciclados no fabrico do betão pronto tem maiores vantagens ambientais em relação à introdução de
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agregados naturais. A reciclagem dos agregados deve ser efetuada, de forma a ser atingida
sustentabilidade na construção e os impactes ambientais serem reduzidos substancialmente ao longo
dos próximos anos.

Os valores finais dos cenários correspondentes aos agregados reciclados são apresentados com
a inclusão dos impactes evitados da demolição tradicional (fase da demolição seletiva), sendo a
forma correta de comparação dos três cenários apresentados. No entanto, deverão ser conhecidos os
valores finais das diversas categorias de impacte ambiental dos cenários 2 e 3, excluindo-se os
impactes evitados referidos, podendo estes valores servir de referência para a realização de uma
possível DAP de agregados reciclados. Na Tabela 55, podem ser observados os valores das diversas
categorias ambientais para os agregados naturais e reciclados (três cenários).

Tabela 46 - Valores dos três cenários para as principais categorias presentes nas DAP.

Categorias de
impacte ambiental
Aquecimento global
(kg / CO2 eq.)
Acidificação
(kg / SO2 eq.)
Eutrofização
(kg / PO3-4 eq.)
Destruição do ozono
(kg / CFC11 eq.)
Formação de oxidantes
(kg / C2H4 eq.)
Energia renovável
(Mj)
Energia não renovável
(Mj)

Cenário 2

Cenário 3

(agregados reciclados

(agregados reciclados

com utilização central

com utilização central

fixa)

móvel)

242

203,52

194,16

0,88

0,83

0,78

6,79

6,07

6,07

2,64E-5

1,79E-5

1,63E-5

0,05

0,043

0,042

48,65

-1801,17

-1762,32

2829,84

1605,12

1452,96

Cenário 1
(agregados
naturais)

A fase mais importante (com maior impacte ambiental) dos cenários estudados foi aquela em que
ocorre a demolição seletiva, evitando-se a demolição tradicional, porque os impactes da demolição
tradicional e respetivo encaminhamentos dos RCD a aterro são muito elevados. Deste modo, as
empresas em Portugal devem evitar ao máximo a opção pelo método da demolição tradicional de
infraestruturas e começar a utilizar frequentemente a demolição seletiva para posteriormente ser
possível a reciclagem dos agregados de betão.
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Em Portugal, está a começar a haver uma taxa de deposição de RCD em aterros e um
agravamento dos seus custos, sendo tal muito benéfico e permitindo a diminuição dos volumes de
RCD por meio da sua reciclagem e reutilização, protegendo assim o meio ambiente e reduzindo os
impactes ambientais produzidos pelo setor. No entanto, as taxas ainda são muito baixas (2€ /
tonelada para inertes e 5€ / tonelada para os não inertes) em comparação com as taxas de outros
países Europeus (aproximadamente 50€ e 100€ / tonelada na Dinamarca e na Alemanha)
(Gonçalves, 2007).
6.3 Propostas de desenvolvimento

Com a presente dissertação, pretende-se que no futuro sejam feitos estudos nesta área e esperase que seja um incentivo para o desenvolvimento mais aprofundado, sendo que atualmente não
existem muitos estudos relacionados com o tema. De seguida, apresentam-se recomendações e
investigações futuras:


em termos de investigação, importa continuar o desenvolvimento e aprofundamento da
quantificação dos impactes, consolidando os dados utilizados e pressupostos utilizados,
abrangendo um número maior de organizações e dados, incluindo impactes e custos;



uma vez que no presente estudo foram apresentados valores das principais categorias de
impacte ambiental para os cenários relativos aos agregados reciclados, as empresas em
Portugal deveriam aumentar a reciclagem de agregados e fazer DAP relativas aos agregados
reciclados e não apenas relativas aos agregados naturais;



as infraestruturas deveriam começar a ser construídas com o objetivo de valorização dos
RCD, de forma a ser efetuada a demolição mais correta (seletiva) e ser aproveitado o maior
volume possível de RCD;



Em Portugal, existem poucas centrais de reciclagem, pelo que o número das centrais, tanto
fixas como móveis, deveria aumentar, permitindo uma maior quantidade de reciclagem de
agregados;



as taxas de deposição de RCD em aterro ainda são muito baixas em Portugal, devendo ser
aumentadas como em outros países Europeus, de forma a promover cada vez mais a
reciclagem e reutilização de agregados;



deveria ser especificada uma percentagem mínima de incorporação de agregados reciclados
no betão pronto nas infraestruturas construídas futuramente; o mercado de RCD reciclados
iria melhorar e a prática da utilização deste tipo de agregados iria aumentar.

Em síntese, a reciclagem dos RCD é cada vez mais importante atualmente, tal como a sua
gestão, devendo ser incluída na prática comum. O impacte ambiental do aproveitamento dos RCD
pode ter valores elevados, como verificado no estudo, devendo ocorrer a incorporação dos mesmos
em vários produtos, de forma a se atingir a sustentabilidade na construção.
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Sendo assim, torna-se um grande desafio integrar o desenvolvimento sustentável na indústria da
construção, exigindo-se transformações na cadeia produtiva da construção. As empresas deste setor
continuam a menosprezar o meio ambiente e a saúde humana, referindo que, para haver
sustentabilidade em termos ambientais, tem de ser feito um grande esforço económico, não
conseguindo conciliar ambas as partes. Deve-se garantir que as empresas assumam a
responsabilidade da gestão dos RCD.
A percentagem de reciclagem de RCD em Portugal terá de ser aumentada (neste momento é
baixa), com a introdução de medidas e legislações para tal. Após a demolição das infraestruturas,
deveria ser obrigatória a reciclagem de uma percentagem mínima de RCD, tal como a construção de
infraestruturas de valorização de RCD.
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Anexos

O presente anexo contém imagens e tabelas provenientes do software SimaPro.

Tabela 47 - Processo “Limestone, crushed, washed”.

Tabela 48 - Processo “transport, lorry 16-32t”.
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Tabela 49 - Processo “Demolição/transp./imp._aterro_2,26_ton”.

Tabela 50 - Processo “Demolição_seletiva_2,26_ton”.
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Tabela 51 - Processo “Reutilização/reciclagem_0,172_ton”.

Tabela 52 - Processo “Betuminosos_aterro_0,423_ton”.

Tabela 53 - Processo “Central_reciclagem”.
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Tabela 54 - Processo “Transp./imp._inertes_aterro_0,665_ton”.

Figura 34 - Montagem “Agregado na pedreira”.

Figura 35 - Montagem “Transporte_central_betonagem_1_ton”.
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Figura 36 - Montagem “Transporte_obra_1_ton”.

Figura 37 - Montagem “Demolição_seletiva _2,26_ton”.

Figura 38 - Montagem “Transporte/reutilização_0,172_ton”.

Figura 39 - Montagem “Transp/imp_aterro_betuminosos_0,423ton”.
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Figura 40 - Montagem “Transporte_central de reciclagem _1,665_ton”.

Figura 41 - Montagem “Agregado reciclado_1,665_ton”.

Figura 42 - Montagem “Inertes_não_úteis_aterro_0,665_ton”.

Figura 43 - Montagem “Transporte_central betonagem_1_ton”.

102

Figura 44 - Montagem “Transporte_obra_2,82_ton”.

Figura 45 - Montagem “Transporte_central_reciclagem_obra”.
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