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 “O que nós somos é o que fazemos, e o que fazemos é o que o ambiente nos faz fazer” 

John, WATSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Para que tenha sido possível a realização deste trabalho, há um conjunto de pessoas às 

quais tenho que prestar os meus agradecimentos. 

 

Em primeiro lugar quero agradecer ao meu orientador – Professor Cardoso Pinto, por toda a 

disponibilidade e apoio prestado. Agradeço também à Professora Elisabeth Duarte por toda 

força e mensagem de esperança que me transmitiu ao longo deste tempo. 

 

Agradeço o apoio de toda a minha família, nomeadamente aos meus pais, tios e primos. Um 

grande obrigado ao João Cordeiro, por ter estado sempre presente. A todos os meus 

amigos, em especial aos do “Grupo da Preta”! 

 

Não menos importante foi o apoio de alguns colegas de trabalho, dos quais destaco o Daniel 

Santos, a Sílvia Simão, a Suzana Santos e o Jaime Tavares. 

 

MUITO OBRIGADO A TODOS!!! 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

RESUMO 

 

O sector da construção civil é responsável pelo elevado consumo de recursos naturais e 

pela produção de grandes quantidades de resíduos. Em Portugal esta situação é agravada 

pelas baixas taxas de reutilização e reciclagem, e pelas elevadas taxas de deposição em 

aterro.  

Neste trabalho fez-se uma análise à estrutura de um Plano de Prevenção e Gestão de 

Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), e avalia-se o interesse da sua aplicação 

numa obra de construção civil, ou seja, fez-se uma análise crítica à metodologia da sua 

implementação numa obra actualmente em curso. 

Verificou-se uma produção de quase três vezes mais resíduos de construção e demolição 

(RCD), do que o previsto na fase de projecto. A inexistência de metodologias de cálculo de 

uso generalizado que se possam considerar fiáveis, é um dos factores desta discrepância.  

O PPGRCD é uma ferramenta útil, pois promove o cumprimento de boas práticas na gestão 

de RCD. Na sua elaboração e implementação é necessário o envolvimento de uma equipa 

de trabalho com experiência nesta área. Este instrumento de gestão de resíduos poder-se-ia 

tornar ainda mais útil caso tivesse associada uma penalização ao produtor no caso do não 

cumprimento das taxas de valorização previstas em fase de projecto.   

 

 

Palavras-chave: Gestão de resíduos; Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição; Resíduos de construção e demolição; Construção civil; 

Reutilização; Reciclagem. 
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ABSTRACT 

 

The construction sector consumes an elevated amount of natural resources and produces 

large quantities of residues. In Portugal, this situation is aggravated due to low rates of reuse 

and recycling and resort to landfill sites.  

The main goal of the present work it was analysed the structure of a plan of prevention and 

management of construction and demolition residues (PPGRCD, acronym for Planos de 

Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição), and it has been evaluated 

the interest of its application in a construction site, that is to say, a critical analysis has been 

made to its implementation methodology in a actual construction site. 

It has been verified a production of over three times more construction and demolition 

residues than what was foreseen in the project phase. The inexistence of a general practice 

calculation methodology that can be considered warrantable is one of the factors of this 

discrepancy.  

The PPGRCD is a useful tool, because it promotes the performance of good habits in 

construction and demolition residues management. During its elaboration and 

implementation it is necessary the involvement of an experienced work group in this area. 

This residues management instrument could become even more useful if it was associated 

to a producer penalty in case of no fulfilment of the valorisation rates expected in the project 

phase. 

 

 

Key words:  Waste management; Plan of prevention and management of construction and 

demolition residues; Construction and demolition residues; Construction; Reuse; Recycling. 
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The construction sector consumes an elevated amount of natural resources and produces 

large quantities of residues. In Portugal, this situation is aggravated due to low rates of reuse 

and recycling and resort to landfill sites.  

The main goal of the present work it was analysed the structure of a plan of prevention and 

management of construction and demolition residues (PPGRCD, acronym for Planos de 

Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição), and it has been evaluated 

the interest of its application in a construction site, that is to say, a critical analysis has been 

made to its implementation methodology in a actual construction site. 

The PPGRCD were created and became mandatory with the publication of the Decree Law 

46/2008. Therefore, its implementation in the present enterprises is still in an embryonic 

stage and some questions concerning its practical application are still being improved. Under 

these conditions, the present work purposes to identify and analyse the main advantages of 

a PPGRCD, as well as its limitations. 

The PPGRCD have the goal to contribute to the environment sustainability of the 

construction sector. They define methods and good practice guidelines to adopt in 

enterprises both in project and execution phase, which favour the principles of prevention, 

reduction and hierarchy of management. 

The PPGRCD allow the producers of residues to promote the utilisation of these previously 

wasted materials in new situations (reuse) or alternatively, to recycle them for new 

applications. A new branch is therefore created, where a selective management replaced the 

common global management without rules. The residues are now handled more efficiently 

and a better decision about its most appropriate destination can be made.  

The PPGRCD promote the principle of management hierarchy of construction and demolition 

residues (RCD, acronym for Resíduos de Construção e Demolição), i.e. they define the 

methodology for RCD prevention and in first instance they favour the RCD reuse in the same 

enterprise. If reuse is not possible, they must go through triage, preferably in the enterprise 

site or alternatively in other designated site. In a last step, the non-reused RCD, and after 

triage, must be sent to an accredited RCD operator. 

As defined in the “Cadernos de Encargos” of the enterprise, the constructor has the 

obligation of RCD management as required by law. Namely: the triage of all types of 

residues still in the construction site; selective and temporary storage in appropriate 

containers properly identified and labelled with the LER identification code; implementation of 

specified areas (closed and impermeable) for the storage of oils, chemicals and other 

products; and select accredited operators for the transport of the RCD to a final destination. 
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It is possible to attain different levels of RCD management performance in projects of 

construction, demolition and rehabilitation, based on the rates of reuse and recycling, 

independently of the local and complexity of the enterprise. These elements (rates of reuse 

and recycling) must be predefined in the enterprise PPGRCD, promoting the reduction of 

environmental impact and adoption of good practice in RCD management, as well as, the 

significant reduction of costs. 

To estimate the RCD, and to be able to indicate the most realistic quantities, it is crucial to 

know the project in hands, to analyse in detail the map of quantities, to know the methods 

and processes of construction and preferably to have some experience in RCD management 

(for example, to have knowledge about the rates of waste of the various RCD, the type of 

RCD the can be recovered and average rates of recycling). 

In this case, it has been verified a production of over three times more construction and 

demolition residues than what was foreseen in the project phase. The inexistence of a 

general practice calculation methodology that can be considered warrantable is one of the 

factors of this discrepancy.  

The PPGRCD are a comprehensive document in the RCD management subject because it 

encloses the principles of management responsibility, the principles of prevention and 

reduction and the principles of residues management hierarchy. 

Their establishment aims to centralize the RCD management in a single document, avoiding 

the use of other RCD plans during the execution of enterprises. Thus, this plan favours the 

non-repetition of information in RCD management enclosing all the information in one 

document.  

Its structure in form of tables allows all the information to be presented in a much more direct 

way and consequently to be read and understood more quickly (namely the tables 

concerning the quantities of production and associated percentages). 

Compliance of the measures to minimize the environmental impact related to RCD 

management is directly linked to the financial investment made in the enterprise for 

environmental management. This means that the PPGRCD fulfilment has associated costs, 

namely, in the rental of containers and big-bags to place in the enterprise site, collection and 

transport of the RCD both for reuse or other final destination. 

The PPGRCD is a useful tool, because it promotes the performance of good habits in 

construction and demolition residues management. During its elaboration and 

implementation it is necessary the involvement of an experienced work group in this area. 

This residues management instrument could become even more useful if it was associated 
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to a producer penalty in case of no fulfilment of the valorisation rates expected in the project 

phase. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Objectivo e âmbito do trabalho 

 

O principal objectivo deste trabalho foi analisar a estrutura de um Plano de Prevenção e 

Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), e avaliar o interesse da sua 

aplicação numa obra / empreitada de construção civil. O trabalho em causa foi desenvolvido 

com base no PPGRCD implementado no âmbito da empreitada: “Ampliação e remodelação 

da estação do Areeiro, da linha verde, do Metropolitano de Lisboa”. 

 

A implementação (obrigatória) dos Planos de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição (PPGRCD) nas empreitadas públicas, surgiu com a publicação do 

Decreto-Lei 46/2008, de 24/06 (artigo 10º), reforçada pelo definido no Decreto-Lei nº 

178/2006, de 05/09. Assim sendo, um projecto de execução desta natureza deve vir 

acompanhado de um PPGRCD, o qual assegura o cumprimento dos princípios gerais de 

prevenção e gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) e das demais normas 

respectivamente aplicáveis constantes do Decreto-Lei nº 46/2008, bem como, do DL nº 

178/2006.   

 

A criação e respectiva obrigatoriedade dos PPGRCD surgiu em 2008, pelo que, a sua 

implementação nas empreitadas ainda se encontra numa fase embrionária, estando-se 

ainda a afinar algumas questões relativas à sua aplicação. Nestas condições pretende-se 

com este trabalho identificar e analisar as principais mais-valias de um PPGRCD, bem 

como, as suas limitações e fragilidades. 

 

O PPGRCD surge também na perspectiva de contribuir para a sustentabilidade ambiental da 

actividade da construção, já que nele se definem metodologias e práticas a adoptar na fase 

de projecto e execução de uma empreitada, que privilegiem a aplicação dos princípios da 

prevenção, da redução e da hierarquia das operações de gestão destes.  

 

De uma forma geral, o que se pretende com a implementação do PPGRCD é promover 

junto do produtor de resíduos, a reutilização de materiais e incorporação de reciclados de 

RCD na respectiva empreitada, ou seja, a essência e o objectivo central dos PPGRCD é a 

redução da quantidade de resíduos encaminhados para destino final – aterro, promovendo-

se a valorização dos mesmos, e ainda a triagem na própria empreitada. 
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A gestão de resíduos é um tema que apresenta actualmente bastante relevância, por ser 

uma das questões centrais das políticas ambientais elencada pelos vários agentes 

governativos, como pode ser comprovado pela entrada em vigor nos últimos anos, de 

diversos diplomas legislativos nesta área. 

 

Das diversas áreas de intervenção dos engenheiros do ambiente (EA), a gestão e 

tratamento de resíduos é uma das principais (www.apea.pt).  

As actuais obrigações legais e a crescente preocupação das empresas face a este tema, 

conduz a que a área da Gestão de Resíduos, seja uma das principais saídas profissionais 

para os EA. Verifica-se que há de facto um número elevado de EA a laborar na área da 

gestão de resíduos, integrados em operadores de gestão de resíduos, empresas de 

construção, empresas de consultadoria e formação, e departamentos de ambiente de 

instituições públicas (ex: câmaras municipais; Inspecção Geral do Ambiente e Ordenamento 

do Território – IGAOT; entre outras).  

 

Este facto é evidenciado pelo plano de estudos do curso de Engenharia do Ambiente do 

Instituto Superior de Agronomia (ISA), que engloba várias unidades curriculares na área da 

gestão de resíduos, (ex: Gestão de Recursos Hídricos, Efluentes e Resíduos; Tecnologias 

de Tratamento de Resíduos) (www.isa.pt).          

 

Note-se ainda que no código deontológico dos engenheiros, está definido que: “O 

engenheiro deve defender o ambiente e os recursos naturais” – Artigo 86º, nº2. 

(www.ordemengenheiros.pt).  

 

Face ao atrás exposto, considera-se que a realização deste trabalho diz respeito a uma 

problemática ambiental bastante actual, numa perspectiva não apenas “académica”, mas 

também futura de um engenheiro do ambiente.  

 

 

1.2 Estrutura do trabalho  
 

Na estruturação deste trabalho procurou-se definir uma estrutura simples, coerente e com 

sequência lógica, dividindo-se em 4 partes fundamentais. 
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Na primeira parte do trabalho fez-se uma introdução ao tema do mesmo e a apresentação 

do respectivo “estado da arte”. Nela se enquadra o PPGRCD e se caracteriza os RCD, 

fazendo-se ainda uma breve referência à legislação.   

 

Na segunda parte do trabalho apresentou-se a empreitada que serviu de base ao trabalho, e 

da qual é oriunda toda a informação que permitiu desenvolver o mesmo. Ainda nesta parte, 

foi apresentada a metodologia de gestão de RCD da empreitada. 

 

Na terceira parte do trabalho que englobou os capítulos 4 e 5, foi apresentada a metodologia 

definida para a elaboração do trabalho e o desenvolvimento do mesmo. São aí descritas em 

pormenor todas as fases constituintes do trabalho, sendo revelada toda a “essência” do 

mesmo. A análise e avaliação do PPGRCD foram também formuladas nesta parte do 

trabalho, estando por isso nela inseridas. 

 

As considerações finais e as conclusões, correspondem à quarta e última parte do trabalho.  
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2. ESTADO DA ARTE 

2.1 Resíduos de construção e de demolição – Aspecto s Gerais 

 

O sector da construção civil é um dos sectores com séculos de existência. Embora seja um 

sector que se caracteriza pela sua antiguidade, foi apenas nas últimas décadas, que surgiu 

a problemática dos “entulhos” das obras (actualmente designados de RCD), mais 

concretamente no destino a atribuir a este resíduos. 

 

De acordo com o definido na alínea x do artigo 3º do Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de 

Setembro, entende-se por RCD “o resíduo proveniente das obras de construção, 

reconstrução, ampliação, alteração e demolição e da derrocada de edificações” (Decreto-Lei 

nº 178/2006). 

 

A produção de RCD está directamente relacionada com o sector da construção civil, 

nomeadamente através das obras de construção, demolição, restauro, remodelação e 

reabilitação.   

 

Nos dias de hoje, em Portugal o sector da construção civil representa entre 10 e 15% do 

PIB, tendo a seu cargo cerca de 553.000 trabalhadores, num universo de aproximadamente 

51.200 empresas de construção (Martinho, M., 2009).  

 

Verifica-se uma gradual preocupação com a área da construção, uma vez que esta é 

responsável por cerca de 40% dos recursos naturais extraídos, produz cerca de 50% da 

totalidade dos resíduos produzidos, em muitos casos ocupa indevidamente os solos, 

provocando ainda a contaminação de água e solos (Martinho, M., 2009).    

Estes foram os principais motivos, pelo qual a União Europeia (UE) considerou que a gestão 

de RCD deverá ser alvo de acção prioritária, ou seja, deverão ser implementadas políticas 

de prevenção e de fiscalização por parte dos vários estados europeus (www.eu-smr.eu).  

 

De acordo com estimativas comunitárias, a actividade da construção gera actualmente uma 

quantidade de RCD, equivalente a 22% dos resíduos produzidos na UE, correspondendo a 

cerca de 100 milhões de ton de RCD / ano, na UE (www.ec.europa.eu).   
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A nova Directiva Quadro – 2008/98/CE prevê que em 2020 a taxa mínima de reciclagem de 

RCD não perigosos seja de 70% (excluindo solos e rochas da categoria 17 05 04, da lista 

europeia de resíduos adiante referida).  

 

Relativamente à sua valorização, é reconhecido que os RCD apresentam elevadas 

percentagens de fracções reutilizáveis e recicláveis, atingindo um potencial de valorização 

significativo que atinge em alguns países, níveis superiores a 80% (www.ec.europa.eu).      

 

2.2 Caracterização dos RCD 

 

Os RCD apresentam características muito específicas, quer ao nível da sua constituição 

(heterogénea com fracções de dimensões variadas e diferentes níveis de perigosidade), 

quer pelos elevados valores que lhe estão frequentemente associados (Martinho, M., 2009). 

  

Genericamente os RCD dividem-se em 3 tipos, de acordo com a sua origem: 

� Resíduos de construção; 

� Resíduos de remodelação, reabilitação e renovação; 

� Resíduos de demolição (Martinho, M., 2009).  

 

A nível europeu a demolição gera cerca de 40 a 50% dos RCD, a remodelação, reabilitação 

e renovação gera 30 a 50%, e a construção gera aproximadamente 20% dos RCD 

(Martinho, M., 2009).   

 

Os principais materiais que constituem os RCD, são: 

 Materiais orgânicos (papel, cartão, madeira, plásticos); 

 Materiais compósitos (revestimento de paredes de gesso, material eléctrico e 

electrónico, madeira envernizada); 

 Inertes (betão, betão armado, tijolos, telhas, azulejos, pedra, metais ferrosos e não 

ferrosos) (Martinho, M., 2009).  
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Os resíduos de construção resultam de uma forma geral, do incorrecto dimensionamento da 

quantidade de matérias-primas necessárias, de materiais danificados e das perdas 

associadas às técnicas e soluções construtivas. 

Nos resíduos de construção, os materiais apresentam-se em menor quantidade por obra do 

que os resíduos de demolição, mas com igual variedade, principalmente as embalagens 

(madeira, cartão, plásticos) e restos de materiais não utilizados, defeituosos, danificados, ou 

meramente desperdícios de cada processo construtivo. 

Nos resíduos de construção podem ainda englobar-se o asfalto, as rochas, solo e 

vegetação, que são removidos do local da obra. 

A composição dos resíduos de construção, depende bastante dos materiais e técnicas 

construtivas, referente à época de construção. Nas últimas 3 décadas, observou-se um 

aumento da aplicação de não inertes na construção (plásticos, metais), e que se irá 

repercutir na composição dos resíduos de demolição, nos próximos anos. 

Actualmente as normas e orientações legislativas, favorecem o condicionamento de 

determinados materiais e técnicas construtivas, como pode ser comprovado pela remoção e 

de produtos perigosos para o ambiente (amianto; clorofluorcarbonetos – CFC; bifenilos 

policlorados - PCB) (Martinho, M., 2009).   

 

Em alguns casos, verifica-se que certos produtos são feitos de uma mistura de dois 

materiais, como por exemplo janelas feitas com vidro (material inorgânico) e com caixilharias 

de madeira ou policloreto de vinilo – PVC (material de natureza orgânica). Desta forma, é 

bastante difícil caracterizar o resíduo de construção como um todo, uma vez que, cada 

produto tem características próprias, e um impacte ambiental associado. 

 

No quadro abaixo podem-se verificar quais as origens dos RCD não previstos e estimados, 

e qual a fase do processo de implementação de uma obra de construção civil que lhe está 

associada.  
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Quadro 2.1  – Fases do processo de implantação de uma obra e origens dos RCD não previstos 

(Adaptado de [Martinho, M., 2009]) 

 

FASE ORIGEM 

Projecto 

Erros nos contratos / Contratos incompletos; 

Alterações de projecto, não tidas em conta no 

PPGRCD 

Intervenção 

Ordens erradas, ausência ou excesso de ordens; 

Falta de controlo de materiais e de gestão de 

resíduos. 

Manipulação de materiais e 

operação 

Danos no transporte; 

Armazenamento inapropriado; 

Erros do operador; 

Incorrecto funcionamento dos equipamentos; 

Sobras de corte e dosagem; 

Resíduos do processo de aplicação. 

 

Os resíduos de remodelação, reabilitação e renovação, envolvem menos quantidades de 

resíduos por obra. No entanto a sua composição é muito variada, uma vez que, as zonas a 

reparar poderão ser bastante diferentes entre si. De uma forma geral este tipo de resíduos, 

assemelha-se mais aos resíduos de demolição, do que aos resíduos de construção . 

(Martinho, M., 2009). 

 

Os resíduos de demolição, apresentam na sua grande maioria, elevadas quantidades de 

material inerte e solos. A sua composição depende directamente do tipo de obra a ser 

demolida e do grau de selectividade da demolição. Dependem ainda de outros factores 

como sendo: tipos de construção associados a diferentes zonas do país; época de 

construção; uso para que estavam vocacionadas (Martinho, M., 2009).  
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Este tipo de resíduos caracteriza-se por uma grande heterogeneidade, com possíveis 

contaminações de resíduos perigosos, que por norma não ultrapassam o 1% em massa 

(Martinho, M., 2009).  

 

Com base nas estimativas da UE, apresenta-se o seguinte quadro, tendo por base a 

composição tipo dos RCD (Martinho, M., 2009).  

 

Quadro 2.2 –  Composição tipo dos RCD na UE (Adaptado de [Martinho, M., 2009]) 

 

 

Componente 

 

Composição (%) 

Alvenaria 57 

Betão 37 

Madeira 2 

Aço 0,3 

Diversos 3,7 

 

Face ao panorama actual, verifica-se uma maior focalização na gestão dos RCD, uma vez 

que, há uma tendência gradual para a inclusão desta área na fase de projecto, e na 

obrigação explícita dos cadernos de encargos das empreitadas, para a adopção de 

metodologias e práticas correctas.  

 

 

2.3 Classificação dos RCD 

 

O aumento gradual da produção de resíduos nos diversos sectores de actividade, conduz à 

necessidade de uma gestão e planeamento mais eficazes. Desta forma, é de extrema 

importância a correcta classificação e caracterização dos resíduos, através de critérios 

homogéneos.  
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A nível europeu está definida a Lista Europeia de Resíduos – LER, que se encontra 

estruturada em 20 classes. Relativamente aos RCD, os mesmos estão integrados na classe 

17, tal como pode ser verificado pelo quadro adiante apresentado. 

 

 

Quadro 2.3  - Códigos LER dos RCD (Adaptado de [Decreto-Lei nº 209/2004]) 

 

Código LER Designação 

17 01 00 Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 

17 02 00 Madeira, vidro, plástico 

17 03 00 Misturas betuminosas, alcatrão e produtos de alcatrão 

17 04 00 Metais (incluindo ligas) 

17 05 00 Solo (incluindo solos escavados de locais contaminados), rochas e 

lamas de dragagem 

17 06 00 Materiais de isolamento e materiais de construção, contendo 

amianto 

17 07 00 Mistura de resíduos de construção e demolição 

17 08 00 Materiais à base de gesso 

17 09 00 Outros resíduos de construção e demolição 

 

Os RCD classificados como perigosos, apresentam um asterisco (*) (ex: 17 05 03 * - solos e 

rochas contaminadas). 

De uma forma geral, os RCD são classificados como sendo não perigosos. No entanto terá 

sempre que haver confirmação por parte do operador de gestão de resíduos a não 

existência de componentes perigosos (amianto, chumbo, etc), o que pode nestes casos 

origina a caracterização do resíduo como sendo perigoso. 

 

Embora os RCD tenham uma classificação própria (Classe 17), existem outros resíduos, 

que podem ser considerados RCD e que pertencem a outras classes, nomeadamente: 

Classe 8  – resíduos de fabrico de, formulação, distribuição e utilização de revestimentos 

(vernizes, tintas), colas; 



 

 10 

 

Classe 13  - óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos (excepto óleos alimentares e 

classes 5, 12, 19); 

Classe 14  – resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases propulsores orgânicos 

(excepto 07 e 08); 

Classe 15  – resíduos de embalagens, absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e 

vestuário de protecção não anteriormente especificados; 

Classe 16  – resíduos não especificados noutras classes desta lista (ex: pilhas, equipamento 

eléctrico e electrónico; etc..). 

 

A classificação dos RCD, como resíduos não pertencentes apenas à Classe 17, é reforçada 

pelo parecer referência 579/08/DFEMR-DEGMR da Agência Portuguesa do Ambient e 

(APA). 

  

Segundo este parecer e realçando o que já foi dito anteriormente, RCD é o resíduo 

proveniente de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação e 

demolição e da derrocada de edificações. É ainda mencionado no parecer que também é 

considerado RCD qualquer resíduo proveniente do tipo de obras anteriormente descritas, 

incluindo os fluxos específicos de resíduos nele contidos. No entanto, considera-se que quer 

os resíduos urbanos ou equiparados, quer a mistura de resíduos provenientes da obra com 

outros resíduos de origem distinta, não se incluem neste universo. 

O parecer defende ainda que os RCD poderão não se restringir aos classificados na 

categoria 17, de acordo com a Lista Europeia de Resíduos, como é o caso de resíduos de 

embalagens produzidos em obra, de que são exemplo os sacos de cimento. 

Todavia, o parecer salienta que, independentemente dos RCD não pertencerem apenas ao 

capítulo 17 da LER, e uma vez que essa definição (RCD) abrange, por exemplo outros 

fluxos específicos de resíduos, o capítulo 17 corresponde única e exclusivamente a RCD. 

Deste modo, o capítulo 17 da LER apenas classifica os resíduos que são provenientes de 

uma obra de construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação e demolição, não 

sendo aplicável essa classificação a resíduos de outras proveniências, tais como a indústria 

de fabrico de materiais de construção e metalomecânica. 

Do parecer consta ainda, que os óleos usados provenientes de maquinarias associadas às 

obras, como por exemplo, das britadeiras e retroescavadoras constituem RCD. Todavia, os 

óleos usados provenientes dos veículos ligeiros cuja manutenção, em regra, é efectuada em 

oficina não constituem RCD.  
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2.4  Enquadramento legal 
 

Foi com base nas particularidades e especificidades dos RCD que foi criado um regime legal 

específico.  

Destas particularidades e especificidades, salientam-se: 

 a dificuldade na quantificação de RCD nos casos de constituição não homogénea, 

com fracções de dimensões variadas, podendo as mesmas ser classificadas como 

resíduos perigosos, não perigosos e inertes (esta quantificação é difícil de ser 

efectuada, embora possa a mesma ser minimizada promovendo-se a triagem na 

origem); 

 

 o desenvolvimento do país, implica construção e demolição, logo, maior produção de 

RCD, (factor este que tem que ser conjugado com as infra-estruturas de deposição 

em aterro e respectivos custos avultados na eliminação de RCD); 

 

 as percentagens elevadas de materiais, inertes, reutilizáveis e recicláveis, que 

constituem os RCD e cujos destinos deverão ser potencializados, com o objectivo de 

diminuir a deposição em aterro, aumentando o seu período de vida útil 

(www.apambiente.pt). 

 

Relativamente à legislação existente na área dos RCD, a mesma é apresentada nos 

quadros 2.4 e 2.5: 

 

Quadro 2.4  - Legislação Nacional referente aos RCD (Reproduzido de [Martinho, M., 2009]) 

Diploma Âmbito 

2009 

Decreto-Lei nº 183/2009, 

de 10 Agosto 

Publica o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, as 

características técnicas e os requisitos de aterros 

2008 

Portaria nº 417/2008, de 

11 Junho 

Aprova o modelo das guias de acompanhamento de resíduos, 

para o transporte de resíduos de construção e demolição (RCD)  

Decreto-Lei nº 46/2008, 

de 12 Março 

Aprova o regime da gestão de resíduos de construção e 

demolição  
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Diploma Âmbito 

2007 

Declaração de 

rectificação nº 43/2007, 

de 25 Maio 

Rectifica o DL 72/2007 

Decreto- Lei nº 72/2007, 

de 27 Março 

Altera o DL 277/99, de 23 Julho, que transpõe para a ordem 

jurídica interna a Directiva nº 96/59/CE do Conselho, de 16 de 

Setembro, e estabelece as regras para a eliminação dos PCB 

usados, tendo em vista a destruição total destes 

Portaria nº 320/2007, de 

23 Março 

Altera a Portaria nº 1408/2006, de 18 de Dezembro, que aprovou 

o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de 

Registo Electrónico de Resíduos (SIRER) 

2006 

Portaria nº 1408/2006, 

de 18 de Dezembro 

Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado 

de Registo Electrónico de Resíduos (SIRER) 

Portaria nº 1407/2006, 

de 18 de Dezembro 

Estabelece as regras respeitantes à liquidação da taxa de gestão 

de resíduos 

Portaria nº 1023/2006, 

de 20 de Setembro 

Define os elementos que devem acompanhar o pedido de 

licenciamento das operações de armazenagem, triagem, 

tratamento, valorização e eliminação de resíduos 

Decreto-Lei nº 178/2006, 

de 5 de Setembro  

Aprova o regime geral da gestão de resíduos, transpondo para a 

ordem jurídica nacional a Directiva nº 2006/12/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a Directiva nº 

91/689/CEE, do Conselho, de 12 de Dezembro 

Decreto-Lei nº 92/2006, 

de 25 de Maio 

 

Segunda alteração do DL 366-A/97, de 20 de Dezembro, 

transpondo para a ordem jurídica nacional a Directiva nº 

2004/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 

Fevereiro, relativa a embalagens e resíduos de embalagens 
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Diploma Âmbito 

2004 

Decreto-Lei nº 320/2004, 

de 10 de Dezembro 

Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de 

resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE), com 

o objectivo prioritário de prevenir a sua produção e, 

subsequentemente, promover a reutilização, a reciclagem e 

outras formas de valorização, de modo a reduzir a quantidade e o 

carácter nocivo de resíduos eléctricos e electrónicos a serem 

geridos, visando melhorar o comportamento ambiental de todos 

os operadores envolvidos no ciclo de vida destes equipamentos.  

Despacho nº 

10863/2004, de 1 de 

Junho 

Atribui um número de registo para a actividade de recolha e 

transporte rodoviário de óleos usados 

Portaria nº 209/2004, de 

3 de Março 

Publica a Lista Europeia de Resíduos e define as operações de 

valorização e de eliminação de resíduos. 

Decreto-Lei nº 43/2004, 

de 2 de Março 

Altera o DL 111/2001, que estabelece o regime jurídico a que fica 

sujeita a gestão de pneus e pneus usados 

2003 

Decreto-Lei nº 153/2003, 

de 11 de Junho 

Aprova o Regulamento de Licenciamento das actividades de 

recolha, armazenagem, tratamento prévio, regeneração, 

recuperação, combustão e incineração de óleos usados  

2001 

Decreto-Lei nº 111/2001, 

de 5 de Abril 

Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de pneus 

e pneus usados 

2000 

Decreto-Lei nº 162/2000, 

de 27 de Julho 

Altera os artigos 4º e 6º do DL 366-A/97, de 20 de Dezembro, que 

estabelece os princípios e as normas aplicáveis ao sistema de 

gestão de embalagens e resíduos de embalagens. 
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Diploma Âmbito 

1999 

Declaração de 

rectificação nº 13-D/99, 

de 31 Agosto 

Altera o DL 277/99, de 23 Julho. 

Decreto-Lei nº 277/99, 

de 23 de Julho 

Transpõe para o direito interno as disposições constantes da 

Directiva 96/59/CE, do Conselho, de 16 de Setembro, e 

estabelece as regras a que ficam sujeitas a eliminação de PCB 

usados, tendo em vista a sua total destruição. 

 

1997 

Decreto-Lei nº 366-A/97, 

de 20 de Dezembro 

Estabelece os princípios e as normas aplicáveis ao sistema de 

gestão de embalagens e resíduos de embalagens (revoga o DL 

322/95, de 28 Novembro). 

Portaria nº 335/97, de 16 

de Maio 

Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de resíduos dentro 

do território nacional. 

 

 

Quadro 2.5  - Outra Legislação Nacional relevante no caso dos RCD  

 

Diploma Âmbito 

Decreto-Lei nº 18/2008, 

de 29 Janeiro (art. 

394º) 

Código dos Contratos Públicos 

Lei nº 60/2007, de 4 

Setembro (art. 86º) 
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) 

 

Na legislação referida anteriormente, verifica-se uma natural sobreposição da legislação 

referente aos RCD e da legislação referente ao sector da construção, havendo 

consequentemente uma interligação entres os conceitos inerentes às políticas de RCD, na 

legislação geral da construção. Na figura 2.1, está representada a interligação entre 

legislação ambiental e legislação da construção. 
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Figura 2.1  - Interligação entre legislação ambiental e legislação da construção (Reproduzido de 

[www.apambiente.pt]) 

 

No quadro 2.6 consta a legislação comunitária, no âmbito dos resíduos, onde se inserem os 

RCD. 

 

Quadro 2.6  - Legislação Comunitária – Resíduos (em geral) (Reproduzido de [Martinho, M., 2009)1 

Diploma Âmbito 

Directiva 2008/98/CE, de 19 

Novembro 

Relativa a resíduos (revogará a Directiva 91/689/CEE e 

2006/12/CE a 12 de Dezembro de 2010)  

Directiva 2006/12/CE, de 5 de Abril 
Relativa a resíduos (será revogada a 12 de Dezembro de 

2010)  

Decisão 2003/33/CE, de 19 de 

Dezembro de 2002 

Estabelece os critérios e processos de admissão de resíduos 

em aterros nos termos do art. 16º e do anexo II da Directiva 

1999/31/CE (ponto 2.3.3 do Anexo sobre resíduos de amianto) 

Decisão 2001/573/CE, de 23 Julho 
Altera a Decisão 2000/532/CE, no que respeita à lista de 

resíduos 

Decisão 2000/532/CE, de 3 de Maio 

Substitui a Decisão 94/3/CE que estabelece uma lista de 

resíduos em conformidade com a alínea a) do artigo 1º da 

Directiva 75/442/CEE do Conselho, relativa aos resíduos, e a 

Decisão 94/904/CE do Conselho, que estabelece uma lista de 

resíduos perigosos em conformidade com o nº 4 do artigo 1º 

da Directiva 91/689/CEE do Conselho, relativa aos resíduos 

perigosos  

                                                           

1 Nesta lista apenas são apresentadas as principais directivas. 
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Diploma Âmbito 

Directiva 1999/31/CE, de 26 de 

Abril 
Relativa à deposição de resíduos em aterros 

Resolução 97/C 76/01, de 24 de 

Fevereiro 
Relativa à estratégia comunitária de gestão de resíduos 

Directiva 91/689/CEE, de 12 de 

Dezembro 

Relativa a resíduos perigosos (será revogada a 12 de 

Dezembro de 2010) 

Directiva 91/156/CEE, de 18 de 

Março 
Altera a Directiva 75/442/CEE, relativa a resíduos 

Resolução 90/C 122/02, de 7 de 

Maio 
Sobre a Política de Resíduos 

 

2.5 Situação dos RCD em Portugal 

 

Foi apenas nos anos 90 que surgiram as primeiras preocupações com a gestão dos 

resíduos provenientes das obras, ditos “entulhos”. Verificou-se até ao ano de 2006, um vazio 

regulamentar e legal na área dos RCD, que fomentou um conjunto de más práticas de 

gestão deste tipo de resíduos, tendo-se verificado, a ausência de  qualquer tipo de operação 

de gestão (acondicionamento; triagem;), nem recurso a qualquer tipo de operador 

licenciado. Muito destes resíduos foram depositados aleatoriamente em descampados, sem 

que houvesse qualquer tipo de controlo (www.naturlink.sapo.pt). 

 

Actualmente em Portugal e com base na proporção apresentada pela UE, estima-se uma 

produção de 7,5 milhões de toneladas (t) de RCD (valor relativo ao ano 2005) 

(www.apambiente.pt). 

 

Na Região Metropolitana de Lisboa, estima-se uma produção de aproximadamente 1 milhão 

t /ano (2006/2007), sendo que, 70% tem um destino desconhecido e 12% são enviados para 

valorização (Martins, I.; Gonçalves, A., 2010). 
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É a partir da criação do Decreto-Lei (DL) 178/2006 (Regime Geral de Resíduos) e 

posteriormente do DL 46/2008 (Regime de RCD), que se verifica a efectiva preocupação na 

gestão dos RCD, em Portugal. 

 

A criação destes diplomas (essencialmente o DL 46/2008) permitiu implementar um conjunto 

de medidas de gestão dos RCD, destacando-se: 

 

 a possibilidade de reutilização de solos e rochas não contendo substâncias 

perigosas, preferencialmente na obra de origem, Caso tal não seja possível, é 

prevista a reutilização noutras obras para além da de origem, bem como na 

recuperação ambiental e paisagística de pedreiras, na cobertura de aterros 

destinados a resíduos ou ainda em local licenciado pelas câmaras municipais 

(DL139/89, de 28/04). 

 a definição de metodologias e práticas a adoptar nas fases de projecto e execução 

da obra que privilegiem a aplicação do princípio da hierarquia das operações de 

gestão de resíduos. 

 a definição de requisitos técnicos mínimos para as instalações de triagem e 

fragmentação. 

 a definição de uma hierarquia de gestão em obra que privilegia a reutilização em 

obra, seguida de triagem na obra de origem dos RCD cuja produção não é passível 

de prevenir. Caso a triagem no local de produção dos resíduos se demonstre 

inviável, a triagem poderá realizar-se em local afecto à obra. Na base da hierarquia, 

está o encaminhamento dos RCD para operadores licenciados para o efeito. 

 definição da obrigação de triagem prévia à deposição dos RCD em aterro. 

 a introdução de uma taxa de gestão de resíduos específica para a deposição de 

inertes de RCD, de valor inferior ao previsto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 

Setembro, de forma a ajustar o referido instrumento tributário ao forte 

condicionamento criado pela concorrência dos agregados resultantes da actividade 

extractiva. 

 a definição de uma guia de transporte de RCD, tendo em conta as especificidades do 

sector, de forma a obviar os problemas manifestados relativamente à utilização da 

guia de acompanhamento de resíduos, prevista na Portaria n.º 335/97, de 16 de 

Maio. 
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 a dispensa de licenciamento para determinadas operações de gestão, nos casos em 

que não só o procedimento de licenciamento não se traduzia em mais valia 

ambiental, como constituíam um forte obstáculo a uma gestão de RCD consentânea 

com os princípio da hierarquia de gestão de resíduos 

 a aplicação de RCD em obra condicionada à observância de normas técnicas 

nacionais ou comunitárias. 

 a responsabilização pela gestão dos RCD dos vários intervenientes no seu ciclo de 

vida, na medida da sua intervenção e nos termos do diploma. 

 a criação de mecanismos inovadores ao nível do planeamento (elaboração e 

execução do Plano de Prevenção e Gestão de RCD no âmbito das obras públicas) e 

do registo de dados de RCD (obras particulares). 

 a obrigação de emissão de um certificado de recepção por parte do operador de 

gestão dos RCD (Decreto-Lei nº 46/2008). 

 

Relativamente à produção e reciclagem ao nível da UE, estima-se que cerca de 130 milhões 

de ton/ano são depositadas em aterro. Se se considerar uma densidade de 1,0 ton/m3, será 

necessário todos os anos um novo aterro com 10 metros de profundidade com uma área de 

13 km2, para depositar esta quantidade de resíduos. Em Portugal para uma produção per 

capita de 325 kg/ano, estima-se que menos de 5% do total dos RCD produzidos são 

reutilizados ou reciclados. Os restantes 95% vão para aterro (Martinho, M., 2009).  

No quadro 2.7 encontram-se as percentagens de RCD reutilizados e reciclados e as 

percentagens de RCD incinerados ou depositados em aterro, na UE.  

 

Quadro 2.7 – % RCD reciclados e incinerados ou depositados em aterro, na UE (Adaptado de 

Martinho, M., 2009) 

Estado-Membro 
% Reutilizada e 

reciclada 

% Incinerada ou 

depositada em 

aterro 

Alemanha 17 83 

Reino Unido 45 55 

França 15 85 

Itália 9 91 
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Estado-Membro 
% Reutilizada e 

reciclada 

% Incinerada ou 

depositada em 

aterro 

Espanha < 5  > 95 

Holanda 90 10 

Bélgica 87 13 

Áustria 41 59 

Portugal < 5  > 95 

Dinamarca 81 19 

Grécia < 5  > 95 

Suécia 21 79 

Finlândia 45 55 

Irlanda < 5  > 95 

Luxemburgo n/a n/a 

UE - 15 28 72 

 

Dados mais actuais indicam um aumento das taxas de reciclagem, em vários países da UE, 

como pode ser constatado pela seguinte figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2  - Taxas de Reciclagem na UE (Reproduzido de [WAMBUCO]) 
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É na observância da implementação de legislação específica sobre RCD e respectiva 

elaboração e execução do PPG RCD que se constituem os mecanismos para uma 

adequada gestão de RCD.  

 

Em Portugal, verifica-se que a utilização de RCD em obra é feita, em consonância com as 

normas técnicas nacionais e comunitárias aplicáveis.    

 

Na ausência de normas técnicas aplicáveis, são observadas as especificações técnicas 

definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e homologadas pelos 

membros do Governo responsáveis pela área do Ambiente e pela respectiva tutela, relativas 

à utilização de RCD, nomeadamente em: 

 

 

� Agregados reciclados grossos em betões de ligantes hidráulicos 

E 471 - 2006 Guia para a Utilização de Agregados Reciclados Grossos em 

Betões de Ligantes Hidráulicos; 

 

� Aterro e camada de leito de infra-estruturas de transporte 

E 472 - 2006 Guia para a Reciclagem de Misturas Betuminosas a Quente em 

Central; 

 

� Agregados reciclados em camadas não ligadas de pavimentos 

E 473 - 2006 Guia para a Utilização de Agregados Reciclados em Camadas 

Não Ligadas de Pavimentos; 

 

� Misturas betuminosas a quente em central 

E 474 - 2006 Guia para a Utilização de Resíduos de Construção e Demolição 

em Aterro e Camada de Leito de Infra-Estruturas de Transporte. 

(www.apambiente.pt). 
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2.5.1 Génese do PPGRCD em Portugal 

 

Com a criação de legislação específica para os RCD, surge o PPGRCD – mencionado no 

art. 10º do Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de Março. Consequentemente torna-se obrigatório 

nas empreitadas públicas, que o projecto de execução seja acompanhado de um PPG RCD, 

o qual assegura o cumprimento dos princípios gerais de prevenção e gestão de RCD e das 

demais normas respectivamente aplicáveis constantes deste DL, bem como, do DL nº 

178/2006, de 5 de Setembro.   

 

O DL 46/2008 (artigo 10º, nº3) define ainda que cabe ao empreiteiro implementar o PPG 

RCD, que inclui os seguintes princípios: 

 Promover a reutilização de materiais e incorporar reciclados de RCD na obra; 

 Implementar um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão 

selectiva dos RCD; 

 Implementar uma metodologia de triagem de RCD, ou caso não seja possível, 

encaminhar os resíduos para um operador de gestão licenciado; 

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

que os resíduos perigosos não poderão ultrapassar os 3 meses 

(www.apambiente.pt). 

 

A entrada em vigor do PPGRCD, atribui ainda maior ênfase, às operações de triagem, tal 

como pode ser observado na seguinte figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3  - Operações de triagem em obra (Reproduzido de [www.apambiente.pt]) 
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O PPGRCD poderá ser alterado pelo dono da obra na fase de execução, sob proposta do 

produtor de RCD, ou, no caso de empreitadas de concepção-construção, pelo adjudicatário, 

com a autorização do dono da obra, desde que a alteração seja devidamente 

fundamentada. O PPGRCD deverá ser continuamente aferido ao longo da obra. Deverá 

estar disponível no local da obra, para efeitos de fiscalização pelas entidades competentes, 

e ser do conhecimento de todos os intervenientes na execução da obra 

(www.apambiente.pt). 

 

No seu conteúdo o PPGRCD deverá apresentar os seguintes elementos: 

 

� Caracterização sumária da obra a efectuar, bem como dos métodos construtivos; 

� Metodologia para a incorporação de reciclados de RCD, identificação e quantificação 

estimada; 

� Metodologia de prevenção de RCD, materiais a reutilizar em obra e quantificação 

estimada; 

� Métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afecto à 

mesma (e quando não a triagem não estiver prevista, apresentação da 

fundamentação para a sua impossibilidade); 

� Identificação dos RCD, incluindo fluxos especiais (óleos usados; pneus usados; 

embalagens); 

� Identificação da legislação aplicável aos vários resíduos e fluxos de resíduos 

identificados; 

� Classificação dos resíduos (código e perigosidade), de acordo com a Lista Europeia 

de Resíduos (LER); 

� Quantidades produzidas, estimadas, e a enviar para reciclagem, valorização ou 

eliminação; 

� Operações de reciclagem, valorização ou eliminação de resíduos (classificação), de 

acordo com a LER; 

� Entidades autorizadas para a gestão de resíduos (www.apambiente.pt). 

 

O PPGRCD deverá ainda conter todos os dados necessários para assegurar a organização 

e gestão da obra em matéria de resíduos, tais como directrizes e elementos que devem ser 

integrados em documentos anexos ao plano. Neles se observam os vários requisitos e 

procedimentos de gestão de resíduos visando a prevenção/minimização e/ou compensação 
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de impactes a nível ambiental e social, incluindo a incorporação de reciclados e a lista de 

legislação ambiental em matéria de resíduos, relevante para a empreitada 

(www.apambiente.pt). 

 

O PPG RCD pretende promover o princípio da hierarquia da gestão de RCD, ou seja, define 

uma metodologia de prevenção de RCD em que se deverá favorecer em primeira instância a 

reutilização dos RCD na própria obra. Caso não seja possível reutilizar os RCD, deverá 

promover-se a triagem na obra, sendo que, optativamente os resíduos deverão ser triados 

em local que não a obra onde foram produzidos. Não sendo possível reutilizar os RCD e 

após a triagem dos mesmos, a última opção será encaminhar os RCD para um operador de 

RCD licenciado. 

O princípio ora referido é apresentado na figura 2.4:   

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4  - Hierarquia das operações de gestão RCD em obra (Reproduzido de 

[www.apambiente.pt]). 

 

Com excepção dos casos referidos na figura 2.5, durante o ciclo de vida dos resíduos, 

verifica-se uma responsabilização de todos os intervenientes, excepto nos seguintes casos 

(figura 2.5): 

 obras particulares que não carecem de licença e não abrangidas por comunicação 

prévia (de acordo com o definido no CCP); 

 impossibilidade de determinar o produtor do RCD. 
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No primeiro caso a responsabilidade de gestão dos RCD fica entregue às entidades 

gestoras de resíduos sólidos urbanos (RSU). No segundo caso a responsabilidade é do 

detentor do resíduo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 – Casos particulares de entidades responsáveis pela gestão dos RCD (Reproduzido de 

[www.apambiente.pt]) 

 

A responsabilidade da gestão dos RCD por parte do produtor cessa, quando: 

 entrega os RCD a operadores licenciados para o efeito; 

 entrega os RCD a entidades responsáveis por sistemas de gestão de fluxos de 

resíduos (ex: Câmaras municipais). 

 

Deverá referir-se que associado ao transporte dos RCD está a guia de acompanhamento de 

resíduos de RCD (GAR RCD), cujo modelo se encontra definido pela Portaria 417/2008. 

Ainda no transporte de RCD, o mesmo só poderá ser feito por um conjunto de entidades, 

definidas no artigo 2º da Portaria nº 335/97, de 16/05. 

De uma forma sucinta o enquadramento legal do transporte de RCD encontra-se descrito na 

figura seguinte:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6  - Enquadramento legal do transporte de RCD (Reproduzido de [www.apambiente.pt)] 
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Existem dois modelos de GAR RCD, que diferem entre si pelas razões indicadas na figura 

seguinte. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7  – Diferenças fundamentais entre os modelos de GAR RCD (Reproduzido de 

[www.apambiente.pt]) 

 

No anexo I  encontra-se um exemplo de uma GAR RCD. 

A GAR deve ser preenchida no acto de entrega dos RCD ao operador de gestão, ou 

destinatário do RCD, no caso em que os RCD são transportados directamente para o 

destino autorizado (entidade final que recebe os RCD). 

Uma cópia da GAR fica na posse no produtor de RCD, e no final de cada mês este receberá 

um certificado RCD. O certificado RCD evidencia todos os movimentos de recolha de RCD 

de cada mês, bem como os códigos LER e as respectivas quantidades. Um exemplo de 

certificado RCD encontra-se no anexo II.     

Todo o circuito das GAR, pode ser observado na figura seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8  - Circuito da GAR de RCD (Reproduzido de [www.apambiente.pt]) 
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No seguimento da emissão do certificado RCD por parte do operador de gestão de RCD, o 

produtor é obrigado a divulgar a informação constante no certificado RCD, e inserir estes 

dados no Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente (SIRAPA). 

Este circuito encontra-se representado na figura 2.9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9  - Certificados RCD e Registo no SIRAPA (Reproduzido de [www.apambiente.pt]) 

 

2.5.2 PPGRCD – Aspectos particulares 

 

O PPGRCD é um instrumento importante relativamente à correcta gestão de RCD de uma 

empreitada. 

 

Nos projectos de construção, demolição, reabilitação, entre outros, é possível atingir 

diferentes níveis de desempenho na gestão de RCD, tendo por base as taxas de reutilização 

e reciclagem que se conseguem alcançar, independentemente da localização e 

complexidade da obra. Estes elementos (taxas de reutilização e reciclagem) devem ser 

predefinidos no PPGRCD da empreitada, promovendo a redução de impactes ambientais, e 

a adopção de boas práticas na gestão de RCD, bem como, a diminuição significativa de 

custos. 

 

Antes da elaboração do PPGRCD, terão que ser analisados um conjunto de princípios, 

nomeadamente: 

 É possível reutilizar directamente na obra ou noutras obras, uma parte dos materiais 

utilizados (exemplo: solos não contaminados provenientes de escavações); 
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 Uma boa parte dos RCD produzidos são recicláveis, sendo importante considerar 

que uma boa parte dos inertes podem ser reciclados, transformando-se em materiais 

de construção que substituem perfeitamente algumas matérias-primas; 

 

 Durante uma empreitada são produzidos RCD perigosos, que requerem uma gestão 

mais “rigorosa” de acordo com a legislação em vigor. 

 

O PPGRCD terá que ser elaborado na fase de planeamento da obra, em que se pretende 

que projectistas e medidores orçamentistas adquiram novas competências que lhes 

permitam apresentar estimativas sobre a quantidade de materiais a serem incorporados em 

obra e RCD que serão previsivelmente produzidos (Caixinha, J., 2009). 

 

Na elaboração do PPGRCD deverão ser observados os seguintes aspectos: 

 Na estimativa de quantidades deverão ser utilizados indicadores médios de produção 

de RCD (toneladas ou m3) com a mesma tipologia; 

 Na definição de estratégias adequadas de separação, acondicionamento e 

encaminhamento de RCD, é relevante ter em conta a capacidade e nível de 

desempenho dos executantes da obra, bem como, do enquadramento geográfico da 

obra (o número de empresas gestoras de RCD é muito variável, em relação à zona 

do país em que decorre a obra) (Caixinha, J., 2009). 

    

Na figura 2.10 representa-se o circuito do PPGRCD e indicam-se os diversos intervenientes 

com responsabilidades, no mesmo: 
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Identificar oportunidades de melhoria

Fase de Projecto

Fase de Concurso

Fase de Obra

EMPREITEIRO

Definir 
responsabilidades

Identificar 
possibilidade de 

reutilização e 
reciclagem

Estabelecer metas e objectivos 
de gestão de resíduos

Desenvolver o PPGRCD

Adequar o PPGRCD

Estabelecer as exigências no 
que concerne à gestão resíduos

Reportar os resultados ao Dono 
de Obra

Identificar as oportunidades de 
minimização de resíduos

Estabelecer as condições contratuais para 
a correcta gestão resíduos

DONO DE OBRA PROJECTISTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10  - Circuito e intervenientes do PPGRCD (Adaptado de [Caixinha, J., 2009]) 

 

No entanto, a legislação em vigor define que é em sede de “projecto de execução” que 

deverá ser elaborado o PPGRCD (no caso das obras públicas).  

 

2.5.3 PPGRCD – Análise sistemática ponto a ponto 

 

O PPGRCD apresenta na sua estrutura, uma primeira parte introdutória que foca o 

enquadramento legal e os respectivos deveres do empreiteiro no âmbito do plano. A 

segunda parte e que se pode considerar como sendo o PPGRCD propriamente dito, é 

composta pela informação diversa que vai desde os dados gerais do dono de obra e da obra 

a executar, até à estimativa de RCD a produzir. Esta segunda parte é composta por 3 

Capítulos I, II, III, em que o último capítulo é composto por 5 subpontos. O capítulo III, é 

onde se encontra a informação nuclear do PPGRCD. 

 

No capítulo III ponto nº1, é caracterizada a obra de uma forma genérica e são apresentados 

os principais métodos construtivos a utilizar na execução da obra. Este ponto revela-se 

importante na medida em que é possível definir os principais RCD que irão resultar de cada 
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uma das actividades identificadas, uma vez que, as actividades são apresentadas com 

algum detalhe. 

 

Caso se perspective a incorporação de reciclados de RCD na obra, os mesmos deverão ser 

inseridos no ponto nº 2 do capítulo III. Pretende-se neste ponto identificar eventuais 

reciclados de RCD que possam ser incorporados na obra, evitando que sejam 

encaminhados para destino final, e por conseguinte aumentem a quantidade de RCD 

produzidos. É importante neste ponto ter-se uma noção da quantidade de reciclados que se 

irá aplicar na obra face à quantidade total de materiais a utilizar, por forma a ser possível 

calcular a percentagem (%) de material reciclado incorporado na obra. Na definição de 

eventuais reciclados de RCD a incorporar em obra, será necessário consultar o mapa de 

quantidades de trabalhos da empreitada (cujo exemplo se encontra no anexo  III), por forma 

a ter-se uma noção dos materiais que irão ser aplicados em obra e analisar quais é que 

poderão originar reciclados de RCD, e destes quais poderão ser reutilizados na obra, e em 

que situações. 

Uma das formas de cálculo para a estimativa (%) de RCD integrados na obra apresenta-se 

na figura seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11  - Exemplo de cálculo (estimativa) de reciclados de RCD integrados em obra 

(Reproduzido de [Lourenço, I., 2010]) 

 

No ponto nº3 do capítulo III, é definida a metodologia que se pretende implementar 

promovendo a prevenção de RCD, ou seja, são apresentadas as medidas de minimização 

de impactes relacionadas com a gestão de resíduos em obra. Estas medidas vão também 

de encontro às medidas definidas no caderno de encargos (fase de projecto) constantes nas 

especificações técnicas relativas à área ambiental. É na fase de obra que o empreiteiro terá 

que por em prática as medidas aqui descritas.  
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Ainda neste ponto nº3, pretende-se que sejam identificados eventuais materiais que possam 

ser reutilizados na obra, e que há semelhança dos reciclados de RCD, se evite encaminhar 

os RCD para o destino final. O principal intuito da reutilização dos materiais em obra é 

minimizar a quantidade produzida de RCD. Na análise aos materiais que se poderão 

reutilizar em obra, e respectivas quantidades, ter-se-á que analisar o mapa de quantidades 

de trabalhos. Por norma analisam-se os materiais a aplicar, e tendo em conta a respectiva 

tipologia, serão identificados quais o que poderão ser reutilizados em obra, e em que 

situações. Neste ponto pretende-se ainda definir a estimativa de materiais a reutilizar em 

obra face ao total de material a utilizar, ou seja, o objectivo é estimar a % de material que 

será reutilizado na obra. Na figura seguinte ilustra-se uma das formas de cálculo da 

estimativa (%) de material a reutilizar em obra: 

 

 

Figura 2.12  - Exemplo de cálculo (estimativa) de materiais a reutilizar em obra (Reproduzido de 

[Lourenço, I., 2010])  

 

O acondicionamento e a triagem são outros princípios de gestão de resíduos que são 

abordados no ponto nº4 do capítulo III. Numa primeira abordagem são definidos os 

diferentes RCD que se irão produzir (ex: ferro e aço; madeira; mistura de RCD; entre 

outros). Face aos RCD que se estima produzir, definem-se neste ponto um conjunto de 

medidas que o empreiteiro terá que cumprir, tendo em conta o armazenamento e a triagem 

específica para cada tipologia de RCD (ex: big-bags para papel e cartão; solos 

contaminados em bidons metálicos de 200 litros). Neste ponto é também atribuída especial 

relevância à triagem dos resíduos, sendo que deverão existir contentores específicos para 

cada tipologia de RCD. Relativamente ao acondicionamento, realça-se a questão dos RCD 

perigosos, uma vez que não podem permanecer armazenados em obra, por um período 

superior a 3 meses. Ainda neste ponto nº4, e caso não esteja prevista / não seja 

tecnicamente possível a triagem dos RCD em obra, deverá haver uma fundamentação para 

tal facto.  
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O ponto nº5, é relativo à estimativa de produção de RCD , em que se têm que definir os 

seguintes quantitativos, por código LER: 

� estimativa de RCD (t) 

� % que será reciclada, e respectiva operação de reciclagem; 

� % que será valorizada, e respectiva operação de valorização; 

� % que será eliminada, e respectiva operação de eliminação. 

  

A estimativa de RCD é calculada tal como definido no 3.2 deste trabalho.  

 

Uma das formas para o cálculo da estimativa dos RCD a reciclar, é a seguinte:   

 

 

Figura 2.13 - Exemplo de cálculo (estimativa) de RCD a reciclar (Reproduzido de [Lourenço, I., 

2010])  

 

Por norma assume-se que a % de RCD que serão reciclados é igual à % de RCD que serão 

valorizáveis. 

Relativamente à % de RCD que serão eliminados, o cálculo será a subtracção da % 

reciclável face aos 100% de RCD produzidos, ou seja, % RCD eliminados = 100% RCD - % 

RCD reciclados. 

No entanto pode-se também estimar a percentagem de reciclagem, valorização e 

eliminação, com base na experiência adquirida noutras empreitadas semelhantes. 
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Na figura abaixo ilustra-se a origem da informação (DL 209/2004) constante nos campos 

relativos às operações de gestão de RCD, nomeadamente reciclagem, valorização e 

eliminação. 

 

 

 

 

Figura 2.14  - Origem da informação relativa às operações de reciclagem, valorização e eliminação 

(Reproduzido de [Lourenço, I., 2010])  

 

Dentro do capítulo III do PPGRCD, o ponto 5 é aquele onde se calcula a estimativa relativa 

à quantidade de RCD a produzir, a reciclar / valorizar e a eliminar. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA EMPREITADA OBJECTO DO TRABALHO  

3.1 Caracterização geral da empreitada e principais  actividades desenvolvidas 

 

O presente trabalho teve como objecto a empreitada de construção civil referente à 

“Ampliação e remodelação de uma estação do Metropolitano de Lisboa”.  

 

A zona de implantação da empreitada é no centro da cidade de Lisboa, e a sua principal 

finalidade é a ampliação e remodelação da estação do Areeiro, que se integra na designada 

linha verde. 

 

O objectivo principal da empreitada é a instalação de um novo “Átrio Sul”, a renovação e 

ampliação do “Átrio Norte” - ao nível dos acessos e zonas de apoio, a adopção de um novo 

sistema de ventilação, e a compatibilização funcional da estação do Metropolitano de Lisboa 

(ML) com a estação ferroviária Roma / Areeiro. 

 

No âmbito desta empreitada prevê-se assim a ampliação das plataformas do cais, de 70 

para 105 metros. Pretende-se ainda criar novos acessos à superfície, por forma a haver 

uma maior mobilidade e segurança dos utentes. O cais alarga-se em 35 metros, criando-se 

uma nova zona de acessos. 

No cais substituem-se os materiais de acabamento por outros do mesmo tipo, reinstalando-

se as redes de infra-estruturas, mobiliário e sinalética. 

No subcais, acrescentam-se dois novos núcleos de recolha e bombagem de águas residuais 

e outros espaços técnicos e de reserva. 

 

A renovação das instalações técnicas e dos serviços de apoio necessários ao 

funcionamento da estação, englobam-se também na empreitada. 

No átrio Norte pretende-se a instalação de uma nova sala de ventilação, ampliação das 

áreas técnicas e serviços de apoio.  

Instala-se uma sala de baterias, sala de ventilação, cofre e bilheteira.  
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Na zona exterior foi implantado 1 elevador de ligação à superfície a partir do átrio. São 

criados 6 novos acessos à superfície, nomeadamente 5 escadas e 1 ascensor panorâmico.   

 

Os acabamentos previstos caracterizam-se neste caso pela aplicação de pedra no 

pavimento (escadas, lambris, zonas públicas); colocação de azulejo nas paredes; pintura da 

zona dos tectos e em alguns casos aplicação de gesso cartonado hidrófugo. Nas 

instalações técnicas e de apoio, será aplicado mosaico porcelânico no pavimento, azulejo 

nas paredes e pinturas nos tectos (Metropolitano de Lisboa, 2005) 

 

O local de implantação da obra e das zonas a intervir, encontra-se representado na figura 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Local de implantação da obra (Adaptado de [Google Earth]). 
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Na fase de obra referente à aplicação do PPGRCD que está a ser analisado (Janeiro/Julho 

2010) foram realizadas as seguintes actividades: 

 

Quadro 3.1 – Actividades decorrentes no período Janeiro a Julho 2010 

Estas actividades estão descritas de uma forma sucinta no anexo IV . 

 

 

3.2 Implicação das actividades construtivas na prod ução de RCD 
 

Como pode ser verificado no ponto anterior, são 6 as actividades “alvo” que foram 

monitorizadas no PPGRCD. A cada uma destas actividades, está associada uma 

determinada produção de resíduos (expressa em toneladas), e uma determinada tipologia 

de RCD. 

Apresenta-se de seguida um quadro síntese, relacionando-se as actividades e a respectiva 

estimativa de produção de resíduos. 
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Quadro 3.2 - Actividades construtivas e correspondente estimativa de produção de RCD 

 

ACTIVIDADE  

Materiais 

constituintes 

a aplicar / 

demolir  

Estimativa de 

material a 

aplicar / 

demolir 

(kg; m 3) 

Taxa de 

desperdício 

do material 

(%) 

Densidade 

dos 

materiais 

(t / m 3) 

[19] 

Estimativa 

de RCD a 

produzir 

(t) 

Desvio de 

infra-

estruturas  

a) solos 

b) betuminoso 

(materiais a 

retirar) 

a) n/d 2 

b) n/d 

a) n/d 

b) n/d 

a) n/d 

b) n/d 

a) n/d 

b) n/d 

Execução de 

estacas  

a) ferro e aço 

b) betão 

a) 71 409, 49 kg 

b) 427,93 m3 

a) 3,5 

b) 5 

a) 7,860 

b) 2,400 

a) 19,64 

b) 51,35 

Execução de 

muros 

berlinenses  

a) ferro e aço 

b) solos 

a) 8 233 kg 

b) 802,373 kg 

a) 3,5 

b) 1 

a) 7,860 

b) 1,3 

a) 2,26 

b) 0,01 

Execução de 

demolições  

a) betão, tijolo, 

ladrilhos, 

materiais 

cerâmicos 

a) 86,23 m3 a) 100 a) 1,420 a) 122,44 

Execução de 

laje de 

cobertura  

a) ferro e aço 

b) betão 

c) madeira 

a) 89.174 kg 

b) 354 m3 

c) 335 m2 

a) 3,5 

b) 5 

c) 8 

a) 7,860 

b) 2,400 

c) 0,500 

a) 24,53 

b) 42,48 

c) 13,4  

Escavação 

geral 3
 

a) solos a) 2, 259.80 kg a) 1 a) 1,300 a) 0,03 

 
     

 
   TOTAL 276,14  

                                                           

2 Informação não disponível 

3 Prevê-se que os solos escavados (não contaminados) sejam reutilizados numa outra obra. 



 

 37 

 

Apresenta-se ainda um quadro com o quantitativo de produção de RCD associado ao 

respectivo código LER. 

 

Quadro 3.3 – Estimativa de produção de RCD por código LER 

 

CÓDIGO LER ESTIMATIVA RCD A PRODUZIR (t) 

17 01 01 - Betão 93,83 

17 01 07 – Mistura de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais 

cerâmicos não abrangidos em 17 01 06 
122,44 

17 02 01 -Madeira 13,4 

17 03 02 – Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01 n/ d  

17 04 05 – Ferro e aço 46,43 

17 05 04 – Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03 0, 04 

TOTAL 276,14 

 

A estimativa dos RCD foi calculada, tendo por base a quantidade de cada um dos materiais 

a aplicar. Esta quantidade, encontra-se definida no mapa de quantidades de trabalho. 

Cada um dos materiais a aplicar tem uma densidade associada, tal como se pode verificar 

no quadro 3.2. 

Estes materiais apresentam ainda uma determinada taxa de desperdício, que foi definida 

com base na experiência adquirida noutras obras já realizadas (exemplo: 3,5 % para o aço). 

De acordo com os valores constantes do quadro 3.3, verifica-se no período em causa, que 

para estas actividades a estimativa total de RCD a produzir foi de 276,14 t. 

 

Os cálculos relativos à estimativa dos RCD, encontram-se no anexo  V. 

 

3.3 Breve descrição da gestão de RCD da empreitada  
 

Face ao definido no Caderno de Encargos da empreitada, está subjacente um conjunto de 

obrigações do empreiteiro no âmbito da gestão dos RCD, nomeadamente: 

 Cumprimento da legislação em vigor, designadamente dos diplomas DL 178/2006, 

Portaria 335/97, Portaria 209/2004 e DL 46/2008; 



 

 38 

 

 Responsabilização pela gestão de todos os resíduos produzidos, através da 

definição e implementação dos Planos e Programas de Gestão de RCD, reforçando-

se as seguintes directrizes e obrigações: 

 Proibir a queima de resíduos em obra; 

 Proceder à triagem de todo o tipo de resíduos junto dos locais de produção, e 

proceder ao acondicionamento selectivo e armazenamento temporário em 

contentores específicos, com a respectiva identificação do código LER do resíduo; 

 Depositar os resíduos recicláveis equiparados a urbanos (RSU), tais como plásticos, 

papel, cartão, resíduos metálicos, em contentores específicos; 

 Implantar zonas de contenção secundária (impermeabilizada e coberta), para a 

armazenagem de óleos lubrificantes, produtos químicos, e outros produtos; 

 Seleccionar operadores licenciados para o transporte e destino final dos RCD; 

 Assegurar o correcto preenchimento das GAR RCD; 

 Elaborar um quadro resumo, evidenciando a gestão de RCD – identificação da 

tipologia e quantidades; classificação LER; identificação do transportador; 

identificação do destino final; tipo de tratamento e valorização; 

 Apresentar anualmente o Mapa Integrado de Resíduos; 

 Apresentar os comprovativos do destino final das terras (GAR no caso de terras 

contaminadas ou guias de transporte e licenças / autorizações dos destinatários 

finais, para o caso de terras não contaminadas (Metropolitano de Lisboa, 2005). 

 

Os primeiros resíduos produzidos na empreitada – mistura de betuminoso, foram resultantes 

da actividade de “Desvio de Infra-estruturas”, uma vez que se executaram sondagens e 

abertura de valas. Efectuadas as análise do resíduo betuminoso, concluiu-se que o mesmo 

não apresentava perigosidade, tendo-se concluído que o resíduo podia ser reaproveitado / 

valorizado. Caso se optasse por encaminhar o resíduo de betuminoso para destino final, 

este podia ser admitido em aterro para resíduos não perigosos. 

As análises ao resíduo betuminoso, tiveram por base a Parte B, do Anexo IV, do Decreto-Lei 

n.º 183/2009, de 10 de Agosto, “Critérios de Admissão de Resíduos em Aterro” em que são 

consideradas três situações: 

� Admissão em aterro para resíduos inertes; 

� Admissão em aterro para resíduos não perigosos; 

� Admissão em aterro para resíduos perigosos. 
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Enquanto se aguardavam os resultados das análises da eventual perigosidade, o resíduo de 

betuminoso esteve armazenado no próprio local de produção (Metropolitano de Lisboa, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.2  - Armazenamento de resíduo de misturas betuminosas  

 

Face ao desenvolvimento das actividades construtivas, iniciou-se a produção de resíduos de 

ferro e aço, bem como, resíduos de betão, também resultantes da actividade de “Desvio de 

Infra-Estruturas”. 

 

Dando comprimento à legislação em vigor, todos os resíduos resultantes foram 

encaminhados por transportadores autorizados, tal como se refere no quadro seguinte: 

 

Quadro 3.4  - Tipologia de RCD, transportadores e destinatários (Reproduzido de [Tavares, P., 2010]) 

 

Resíduos 
Transportadores 

aprovados 

Destinatários 

aprovados 

Betuminoso (17 03 02) 

• Armando Cunha, S.A. 
• Marpe, S.A. 
• Manuel Matos & Teixeira, 

Lda. 

• Armando Cunha, S.A. 
• Pragosa Ambiente, S.A. 

Ferro e Aço (17 04 05) 

• Marpe, S.A 
• Manuel Matos & Teixeira, 

Lda. 
• Jocate, Lda. 
• Piedade & Ana, Lda. 

• Recifalém, S.A. 
• Transucatas, Lda. 

Betão (17 01 01) 
• Armando Cunha, S.A. 
• Jocate; Lda. 
• Piedade & Ana, Lda. 

• Armando Cunha, S.A. 
• Transucatas, Lda. 

Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, 

telhas e materiais cerâmicos não 

abrangidas em 17 01 06 (17 01 07)  

• Jocate; Lda. 
• Piedade & Ana, Lda. 

• Transucatas, Lda. 
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Resíduos 
Transportadores 

aprovados 

Destinatários 

aprovados 

Plástico (17 02 03) • Renascimento, Lda • Renascimento, Lda 

Embalagens compósitas (15 01 05) • Renascimento, Lda • Renascimento, Lda 

Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, 

telhas e materiais cerâmicos não 

abrangidas em 17 01 06 (17 01 07)  

• Renascimento, Lda • Renascimento, Lda 

Ferro e Aço (17 04 05) • Renascimento, Lda • Renascimento, Lda 

Misturas de resíduos de construção 

e demolição, não abrangidos em 17 

09 01, 17 09 02, 17 09 03.  (17 09 04) 

• Renascimento, Lda • Renascimento, Lda 

 

Relativamente ao acondicionamento dos RCD em obra, definiram-se big-bags para o 

acondicionamento de plástico, papel, cartão e embalagens compósitas de cimento. Para o 

acondicionamento de betão, madeira e ferro, definiram-se contentores metálicos de 6m3. Os 

resíduos considerados perigosos foram armazenados em dois parques de resíduos 

perigosos. Os RCD produzidos na zona de escritórios e zona social (refeitório), foram 

acondicionados em contentores de 100 litros, disponibilizados pela Câmara Municipal de 

Lisboa (CML), sendo promovida a triagem dos mesmos – papel/cartão; plásticos e metais; 

vidro [21]. Nas figuras seguintes apresentam-se os diversos tipos de acondicionamento dos 

RCD, para as várias tipologias de RCD atrás descritas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Figura 3.3  - Zona de implantação de big-bags 
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Figura 3.4  - Contentor de ferro e aço (LER 17 04 05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5  - Contentor de betão (LER 17 01 01) 
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Figura 3.6  - Contentor de madeira (LER 17 01 01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7  - Parque de resíduos perigosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8  - Contentores de resíduos na zona de escritórios 
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Face à disponibilidade dos contentores referidos, seguiu-se o princípio da triagem , uma vez 

que estão reunidas condições para a separação dos vários tipos de RCD produzidos.  

 

De salientar que no início da empreitada foram transportadas para uma outra obra 500 m3 

de solos escavados não contaminados. Foi entregue a declaração de aceitação desses 

solos, pela empresa responsável que os recebeu, passando deste modo a responsabilidade 

pela gestão dos solos para esta empresa (Tavares, P., 2010). 

 

Também no inicio da empreitada, os lancis e cubos de calcário da calçada, bem como 

postes de iluminação pública, foram removidos tendo estes sido entregues à Câmara 

Municipal de Lisboa (CML). Quando da entrega destes materiais, a responsabilidade pela 

gestão dos RCD resultantes passou a ser da CML (Tavares, P., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 - Armazenamento do lancil removido para entrega à CML 

 

 

Como evidenciado neste ponto a gestão dos RCD produzidos no âmbito da empreitada 

objecto de análise, seguiu os princípios constantes na legislação, tendo como documento de 

suporte o PPGRCD da mesma.  
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4. METODOLOGIA SEGUIDA NA ELABORAÇÃO DO TRABALHO 

4.1 Planeamento do trabalho 

 

Na elaboração deste trabalho foram planeadas várias fases, que foram definidas com o 

intuito de planear o trabalho, de uma forma coerente e sequencial.   

 

Assim sendo, as fases planeadas para este trabalho, foram sequencialmente as seguintes:   

 

I. Pesquisa bibliográfica relativa ao tema do trabalho 

II. Análise da legislação aplicável 

III. Análise das metodologias de elaboração e implementação dos 

PPGRCD, correntemente utilizadas 

IV. Agregação da informação obtida e análise crítica da informação obtida 

V. Análise de um caso concreto 

VI. Formulação das conclusões 

 

A primeira fase, pode considerar-se como a fase “base” do mesmo. De uma forma genérica, 

esta fase correspondeu à pesquisa nas mais diversas fontes, de informação geral sobre o 

tema do estudo.  

   

Na segunda fase do trabalho, fez-se uma análise detalhada dos diplomas legais aplicáveis e 

com interesse no âmbito do trabalho. 

 

Na terceira fase foram analisados documentos, que por norma servem de base à elaboração 

dos PPGRCD.  

 

Após a pesquisa bibliográfica, a análise da legislação e das metodologias de elaboração e 

implementação dos PPGRCD, seguiu-se a tarefa de agregar a informação considerada 

relevante recolhida até esta fase. Agregada esta informação, fez-se uma análise crítica da 

mesma. 
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Posteriormente e tendo por base toda as informações recolhidas e analisadas nas fases 

anteriores, seguiu-se a análise de um caso de estudo. Na circunstância um PPGRCD, 

relativo a uma obra de construção civil,  

 

Na última fase do trabalho, sintetizaram-se os resultados da análise crítica feita ao caso 

prático seguido.  
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5. TRABALHO REALIZADO  

5.1 Descrição sumária 

5.1.1 Pesquisa bibliográfica, análise legislação e das metodologias dos PPGRCD e 

agregação da informação 

 

De acordo com o planeamento do trabalho referido no ponto anterior foram desenvolvidas, 

de forma sequencial e lógica, um conjunto de actividades que permitiram desenvolver o 

trabalho por forma a satisfazer os objectivos. 

 

Assim, durante a pesquisa bibliográfica  foram consultadas as principais fontes de 

informação com interesse para este trabalho, nomeadamente: 

• livros existentes no mercado nacional e internacional;  

• sítios da internet;  

• publicações correntes de seminários e congressos relacionados com RCD; 

•  informação constante de elementos de apoio das unidades curriculares do curso de 

EA;  

• legislação nacional e comunitária; pareceres das entidades oficiais (ex: APA; 

IGAOT);  

• outros trabalhos de investigação na área dos RCD;  

• cadernos de encargos de empreitadas;  

• informações prestadas por operadores de resíduos em Portugal;  

• informações prestadas por empresas de consultadoria e formação na área ambiental.  

 

Esta fase estendeu-se por quase todo o período de realização do trabalho, ou seja, entre os 

meses de Dezembro de 2009 e Julho de 2010. Esta extensão explica-se pelo facto de ao 

longo do trabalho se irem consultando referências bibliográficas recentes, que eram 

referidas na informação relevante que ia sendo agregada ao trabalho.  

Embora o tema do trabalho seja relativamente recente, é de realçar que já se encontra 

alguma informação disponível, havendo inclusive alguns estudos e artigos publicados 

relativos aos RCD. 
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A análise da legislação aplicável  caracterizou-se essencialmente pela leitura e respectiva 

análise dos diplomas aplicáveis e com especial relevância para o trabalho. Foi dado especial 

ênfase aos conceitos e metodologias decorrentes na legislação, sobre os RCD. 

Foram deste modo analisados 35 diplomas legais, incluindo directivas europeias. 

Este trabalho foi realizado durante os meses de Janeiro e Fevereiro. 

 

Relativamente à análise das metodologias de elaboração e implementa ção dos 

PPGRCD, foram consultados os seguintes documentos: 

� Cadernos de encargos de empreitadas; 

� Planos de Trabalhos de empreitadas; 

� Mapas de Quantidades de Trabalho; 

� Tabelas de densidade de materiais; 

� Legislação aplicável aos RCD; 

� Guias de orientação para a elaboração de PPGRCD. 

 

Foram ainda consultados PPGRCD que estavam a ser implementados em algumas 

empreitadas, fazendo-se uma análise crítica ao desenvolvimento dos mesmos. 

 

Esta fase permitiu identificar as metodologias existentes na elaboração e implementação 

dos PPGRCD, facilitando assim a análise que teve que ser feita posteriormente, ao 

PPGRCD objecto deste trabalho. 

 

Este trabalho decorreu entre meados de Janeiro e meados de Abril. 

 

Durante a agregação da informação obtida , tentou-se desenvolver uma boa capacidade 

de selecção e triagem da informação que apresentava especial relevância, pois todo o 

desenvolvimento do trabalho depende directamente da correcta aplicação da informação 

recolhida.  

A informação obtida foi estruturada seguindo uma ordem sequencial e lógica, tendo desta 

forma contribuído para a formulação do índice do trabalho.  

Esta actividade foi realizada entre os meses de Maio e Julho. 
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5.1.2 Análise crítica de um caso concreto e formula ção de conclusões 

 

Esta análise crítica de um caso concreto decorreu durante os meses de Junho e Agosto, 

tendo sido analisado o PPGRCD da obra mencionada anteriormente. 

 

A análise crítica de um caso concreto  traduziu-se pela análise da informação nuclear do 

trabalho, ou seja, da informação relativa à implementação de um PPGRCD referente à 

empreitada citada.  

Toda a informação relativa à estrutura, desenvolvimento, e efectiva implementação do 

PPGRCD foi alvo de uma análise crítica detalhada, permitindo desta forma formular 

posteriormente as conclusões do trabalho. 

 

A última fase do trabalho, corresponde à formulação de conclusões  decorrentes do 

trabalho desenvolvido. Este trabalho foi realizado nos meses de Agosto e Setembro.   

 

O faseamento do trabalho realizado atrás resumido está descrito na figura seguinte: 

 

Figura 5.1  - Planeamento do trabalho 
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5.2 Análise crítica do PPGRCD 

 

A essência deste trabalho centra-se na análise crítica ao PPGRCD elaborado e 

desenvolvido na empreitada descrita no capítulo 3. Para tal foi consultado o PPGRCD, que 

foi elaborado na fase inicial da obra e que foi sendo monitorizado ao longo da empreitada. 

Foi com base nestes dois documentos, ou melhor, na sua análise comparativa, que se 

desenvolveu a análise crítica agora exposta. 

 

O PPGRCD apresenta como pontos principais: 

 quantidade estimada de reciclados de RCD; 

 principais medidas de minimização de impactes ambientais relacionadas com a 

gestão de resíduos de obra; 

 estimativa de quantidades de materiais a reutilizar em obra; 

 metodologia de acondicionamento e triagem de RCD na obra; 

 estimativa de produção de RCD.  

 

Os pontos atrás mencionados, permitem aferir que a estrutura do PPGRCD foca os 

principais aspectos relativos à gestão de RCD. A sua apresentação em forma de quadros, 

permite uma leitura fácil e directa da informação lá contida. 

 

Num PPGRCD desenvolvido destaca-se a informação relativa ao quantitativo de RCD (por 

tipologia) produzido. Esta informação é passível de comparação com os valores 

previamente estabelecidos no plano inicial. O plano desenvolvido apresenta ainda 

informação que possibilita a comparação das percentagens reais de RCD (produzidos; 

reincorporados; reutilizados; valorizados), face aos valores definidos no plano inicial.  

 

Num PPGRCD o primeiro aspecto que é alvo de análise, relaciona-se com os reciclados de 

RCD reincorporados , ou seja, analisa-se o quantitativo de reciclados de RCD que vão 

sendo incorporados no decorrer da empreitada. No caso deste trabalho, constatou-se que 

não houve incorporação de reciclados de RCD na obra, uma vez que, o dono de obra não 

previu a sua incorporação, dando primazia à utilização de matérias-primas “de origem”. 
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Relativamente à metodologia de prevenção de RCD , esta define as medidas de 

minimização de impactes relacionadas com a gestão dos mesmos. Neste caso em concreto, 

verificou-se que no decorrer da empreitada foram cumpridas as medidas previstas no plano 

inicial.  

Nos materiais a reutilizar em obra , são referidos no PPGRCD os solos e rochas não 

contaminados, (estimativa na fase de projecto). Neste caso estimou-se a reutilização de 

solos e rochas não contendo substâncias perigosas, fora da obra de origem, de 

aproximadamente 3 ton, correspondendo a 98% dos solos escavados na obra (foi estimada 

uma taxa de desperdício global de 2%). 

Verifica-se na fase de obra, a reutilização de aproximadamente 2,4 ton de solos, 

correspondendo a 100% dos solos escavados, não se tendo registado desperdícios. Estes 

valores estão reflectidos na figura 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 - Comparativo da quantidade estimada e produzida de solos e rochas não perigosas 

 

Relativamente aos métodos de acondicionamento e triagem  definidos no PPGRCD, estes 

estão dependentes da boa gestão ambiental na fase de obra, para que possam ser 

implementados. Neste ponto é dada especial relevância à triagem nas frentes de obra, ao 

acondicionamento dos RCD em contentores específicos e à identificação pelo código LER. 

Neste caso e relativamente às fracções de RCD previstas no plano inicial, constatou-se no 

decorrer da obra, que foram também produzidas embalagens compósitas (exemplo: sacos 

de cimento) e solos contaminados, cujos não foram inicialmente previstas. 

 

No ponto relativo à estimativa de RCD, e para que se indiquem as quantidades mais 

próximas do real, é fundamental conhecer-se o projecto a executar, ter-se analisado com 

algum detalhe o mapa de quantidades de trabalho, conhecerem-se os métodos e processos 
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construtivos e preferencialmente ter-se alguma experiência em gestão de RCD (exemplo: 

ser conhecedor das taxas de desperdício dos vários RCD; tipos de RCD valorizáveis; taxas 

médias de reciclagem). 

Neste caso, as estimativas previstas inicialmente (quantitativos e taxas de reciclagem), 

mostram alguma discrepância em relação aos valores reais, tal como pode ser verificado de 

seguida. 

 

Assim sendo, e no caso específico do resíduo de betão  (LER – 17 01 01), foi estimada uma 

produção de 93,83 ton, proveniente essencialmente das actividades de execução de 

estacas e execução de laje de cobertura. Registou-se na fase de obra, uma produção de 

aproximadamente 400 ton do resíduo de betão (LER 17 01 01). Relativamente à taxa de 

reciclagem / valorização prevista inicialmente, a mesma rondava os 70%. No entanto, 

acabou-se por registar uma taxa de reciclagem de aproximadamente 5,50%. 

Os valores atrás mencionados encontram-se representados nas figuras 5.3 e 5.4.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 – Comparativo da quantidade estimada e produzida de resíduos de betão 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 – Comparativo da percentagem estimada e efectiva de reciclagem do resíduo de betão 
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Para a mistura de resíduos de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e mat eriais cerâmicos  

(LER 17 01 07), estimou-se inicialmente uma produção de 122,44 ton, com uma taxa de 

reciclagem / valorização de 80%. Os valores obtidos indicam que a produção não 

ultrapassou as 75 ton, e a taxa de reciclagem ultrapassou a barreira dos 90%. Tais valores 

estão reflectidos nas figuras 5.5. e 5.6:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 - Comparativo da quantidade estimada e produzida de resíduos de mistura de betão, 

tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos não abrangidos em 17 01 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 - Comparativo da percentagem estimada e efectiva de reciclagem do resíduo de mistura 

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

 

No caso dos resíduos de madeira (17 02 01), estimou-se uma produção de 13, 4 ton, com 

uma taxa associada de reciclagem / valorização, a rondar os 70%. Por não se ter feito 

qualquer encaminhamento deste tipo de resíduo, durante a execução do trabalho, não estão 
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disponíveis valores de produção real, nem a percentagem de reciclagem / valorização 

associada. O valor estimado para os resíduos de madeira está representado na figura 5.7: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 - Quantidades estimadas e produzida de resíduos de madeira 

 

Na fase de projecto não foi estimado qualquer valor relativo ao resíduo de misturas 

betuminosas (LER 17 03 02). Na fase de obra, registou-se uma produção de 

aproximadamente 300 ton, com uma taxa de reciclagem / valorização de 100%, não sendo 

encaminhada para aterro qualquer mistura betuminosa. Estes valores estão descritos nas 

figuras 5.8 e 5.9: 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 – Quantidades estimadas e produzida de resíduos de misturas betuminosas 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 – Percentagem efectiva de reciclagem de resíduos de misturas betuminosas 
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Relativamente aos resíduos de ferro e aço (LER 17 04 05), a estimativa apontava para 

uma produção de 46,43 ton, com uma taxa de reciclagem / valorização de 100%, ou seja, 

todos estes resíduos seriam valorizados. 

Observou-se que os valores produzidos rondaram as 6 ton, com uma valorização de 100%. 

Os valores acima referidos estão representados nas figuras 5.10 e 5.11: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10 - Comparativo da quantidade estimada e produzida do resíduo de ferro e aço 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 - Comparativo da percentagem estimada e efectiva de reciclagem do resíduo de ferro e 

aço 

 

Foram ainda produzidas outras fracções de RCD que não tinham sido inicialmente previstas, 

como sendo a mistura de resíduos de construção e demolição  (LER 17 09 04), e as 

embalagens compósitas  (15 01 05). 

Registou-se uma produção de aproximadamente 17 ton de mistura de resíduos de 

construção e demolição, e uma taxa de reciclagem / valorização de 100%. 
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Produziram-se ainda, cerca de 0,09 ton de embalagens compósitas, tendo sido toda a 

produção encaminhada para valorização. 

 

Verifica-se que a estimativa de produção de RCD era de aproximadamente 276 ton, tendo-

se verificado uma produção de cerca de 797 ton, ou seja, quase 3 vezes mais do valor 

estimado (tal como representado na figura seguinte): 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 – Quantidade total de RCD estimada e produzida 

 

O PPGRCD desenvolvido e que permitiu a obtenção dos valores acima expostos, encontra-

se no anexo VI . 

 

O registo de produção e encaminhamento dos RCD, o qual serviu de base aos valores atrás 

apresentados (valores efectivamente obtidos), encontra-se no anexo VII . 

 

NOTA:  O problema nuclear de um PPGRCD relaciona-se com a estimativa de produção de 

RCD. Isto decorre do facto de não existir nem uma fórmula “oficial” para o cálculo da 

estimativa de produção dos RCD, nem para o cálculo das percentagens de reciclagem, 

valorização e eliminação dos mesmos. Como tal, existe um elevado grau de incerteza 

associado aos cálculos destas estimativas. Outro dos problemas existentes nestes cálculos, 

prende-se com o facto de ser necessário um elevado conhecimento (em fase de projecto), 

dos métodos e processos construtivos, das tipologias de RCD que se irão produzir e das 

taxas de desperdício associadas a cada tipologia de RCD. Neste momento e embora o 

PPGRCD “esteja em vigor” há dois anos, os vários intervenientes (projectistas, medidores, 

técnicos de ambiente, entre outros) ainda se encontram a analisar as melhores 

metodologias de estimar quantitativos, taxas de valorização e eliminação. 
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6. CONCLUSÕES 

 

No âmbito da gestão de RCD o PPGRCD revela-se um documento de carácter 

extremamente abrangente, uma vez que ele engloba os princípios básicos da gestão de 

resíduos, designadamente os princípios da responsabilidade da gestão, da prevenção e 

redução da produção de resíduos e da hierarquia da gestão de resíduos. 

A definição, em fase de projecto, da tipologia de RCD a produzir, favorece a metodologia de 

acondicionamento e triagem na fase de obra. 

Com a criação do PPGRCD pretende-se centralizar a gestão de RCD num único 

documento. Desta forma, a implementação deste plano, favorece a não repetição da 

informação na área da gestão de RCD, o que é manifestamente vantajoso. 

A inclusão da informação em forma de quadros, permite a apresentação da informação de 

uma forma mais directa, em que a leitura da informação é consequentemente mais fácil 

(nomeadamente nos quadros de quantitativos de produção e percentagens associadas). 

 

Relativamente à incorporação de reciclados de RCD em obra, conclui-se que o dono de 

obra não os previu em fase de projecto, o que poderá decorrer do processo de incorporação 

de reciclados de RCD ser ainda relativamente recente, e o cumprimento das especificações 

técnicas do LNEC, é considerado exigente. 

No empreendimento em causa os materiais a reutilizar em fase de obra foram 

essencialmente solos e rochas não contendo substâncias perigosas, não sendo a estimativa  

destes valores uma tarefa complexa, uma vez que, o mapa de quantidades de trabalho 

apresenta o quantitativo de solos a escavar. Pequenas disparidades nos valores relativos 

aos quantitativos produzidos (estimados e reais), como representado na figura 5.2, devem-

se essencialmente a pequenas alterações dos trabalhos previstos (exemplo: redução na 

área a escavar).   

Conclui-se ainda que grande parte dos solos escavados foi encaminhada para outras obras 

e pedreiras, dada a sua necessidade nesses locais.   

 

Em alguns tipos de RCD, há disparidade entre a estimativa e o valor real de produção, que 

por norma está associada a alterações de projecto, ou a erros na interpretação dos mapas 

de quantidades de trabalho. De facto muitas das vezes, no decorrer da obra surge a 

necessidade de haver alterações ao projecto (por exemplo: menor dimensão de uma laje), 
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facto que se relaciona directamente com a maior ou menor produção de RCD, e com as 

respectivas taxas de valorização. No caso de estudo seguido verificou-se uma grande 

discrepância entre a quantidade estimada de betão e o valor realmente produzido, uma vez 

que se registou uma alteração do projecto que originou a aplicação de um maior volume de 

betão, logo, maior quantidade de resíduo.  

 

A taxa de valorização do betão ficou muito distante do previsto inicialmente em projecto, 

uma vez que o operador deste resíduo não promove a sua valorização. Logo, a grande 

maioria deste resíduo foi encaminhado directamente para aterro. 

 

Conclui-se ainda que 100% dos resíduos de misturas betuminosas (não perigosos) são 

valorizados, indo de encontro às especificações técnicas do LNEC, relativas à 

reincorporação deste tipo de resíduo. 

 

O elevado grau de incerteza observado na estimativa dos RCD é confirmado pelos valores 

apresentados neste trabalho, já que foram produzidos quase 3 vezes mais RCD do que o 

previsto inicialmente. Conclui-se que os intervenientes (nomeadamente quem elabora um 

PPGRCD) necessitam de um elevado conhecimento dos métodos e processos construtivos, 

bem como as taxas de desperdício dos materiais, para que se verifique uma aproximação 

entre os valores estimados e os valores reais. 

 

Como conclusão final poderá dizer-se que o PPGRCD é uma ferramenta extremamente útil, 

pois promove o cumprimento de boas práticas na gestão de RCD. 

No entanto, considera-se que a elaboração e implementação de um PPGRCD requer-se o 

envolvimento de uma equipa de trabalho com experiência nesta área. Considera-se ainda 

que este instrumento de gestão de resíduos poder-se-ia tornar ainda mais útil caso tivesse 

associada uma penalização ao produtor no caso do não cumprimento das taxas de 

valorização previstas em fase de projecto.   
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