
 

 
 
 
 

TESIS DOCTORAL 
 
 
 

VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN 
 

CARACTERIZACIÓN, CONDICIONES DE SEGURIDAD EN SU MANEJO Y 
POSIBILIDADES DE APROVECHAMIENTO EN LA FABRICACIÓN DE 

HORMIGONES 

 
 
 

VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE DEMOLIÇÃO 

 
CARACTERIZAÇÃO, CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NO SEU TRATAMENTO E POSSIBILIDADES 

DE APROVEITAMENTO NO FABRICO DE BETÃO 

 
 
 

Rui Alberto da Silva Martins Isidoro 
 
 

Departamento de Ingeniería Mecánica, 
Energética y de los Materiales 

 

 

Conformidad de los Directores: 

 

 

 Fdo: María Teresa Miranda    Fdo: Irene Montero Puertas 

  García-Cuevas 



 

 

 

 

  



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN  

 

iii 

 

 
 

 

 

 

 

Ao meu pai 

 

 

  



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN  

 

iv 

 

 

  



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN  

 

v 

AGRADECIMENTOS 

 

 

O meu mais profundo agradecimento às minhas orientadoras Doutora Teresa Miranda e Doutora Irene 

Montero, não só pelo apoio e disponibilidade demostradas, como também pela amizade e incentivos 

sempre presentes. 

Ao Doutor Sebastián Rojas Rodríguez pela forma como me acolheu na Escuela de Ingenierías Industriales. 

À Mestre Ana Dias, da ESTIG que, mais do que uma colega, disponível para apoiar e ajudar nas fases 

difíceis, sempre foi e será uma grande amiga com quem tenho imenso prazer trabalhar. 

Às Técnicas do Laboratório de Materiais e Laboratório de Construção, em particular à Engª Ana Ferreira, 

pela disponibilidade prestada. 

Ao Doutor José Arranz pelo apoio sempre presente e pela ajuda nas traduções para língua espanhola. 

Às empresas Ambilital, Cimpor, Unibetão e Cerâmica de Pegões pela disponibilização das instalações e 

pelos materiais fornecidos. 

A toda a minha família, mãe, tia, irmãs, sogros, esposa e filhos, pela paciência que tiveram e motivação que 

me deram. 

A todos os outros que contribuíram de alguma forma para este trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN  

 

vi 

 

 

 



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN ÍNDICE 

 

vii 

ÍNDICE 
 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................................ xvii 

ÍNDICE DE QUADROS ........................................................................................................... xix 

ABSTRACT ................................................................................................................................ 27 

RESUMEN ................................................................................................................................. 29 

RESUMO .................................................................................................................................... 31 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 33 

1.1 Alcance do trabalho ...................................................................................................... 33 

1.2 Generalidades ............................................................................................................... 33 

1.3 Antecedentes ................................................................................................................ 47 

1.3.1 Higiene e segurança no trabalho. ............................................................................... 47 

1.3.2 Aproveitamento e reutilização de materiais de construção ......................................... 49 

1.4 Objectivos..................................................................................................................... 49 

1.5 Dissertação ................................................................................................................... 50 

2. DEMOLIÇÃO E RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO ......................................................... 51 

2.1 Tipos de demolição ....................................................................................................... 52 

2.2 Fases da demolição ....................................................................................................... 52 

 Fase dos trabalhos prévios à demolição ........................................................................... 53 

 Fase dos trabalhos de demolição ...................................................................................... 53 

 Trabalhos posteriores à demolição ................................................................................... 55 

2.3 Etapas e técnicas de desconstrução ............................................................................... 56 

2.4 Técnicas e equipamentos de demolição ......................................................................... 56 

2.5 Resíduos de demolição .................................................................................................. 57 

2.6 Regulamentação ............................................................................................................ 58 

2.7 Classificação e composição dos RD .............................................................................. 59 

2.8 Separação e classificação dos resíduos de construção e demolição ................................. 64 

3. GESTÃO DE CENTROS DE TRATAMENTO DE RCD ............................................... 69 

3.1 Gestão da produção ...................................................................................................... 69 

3.1.1 Aproveitamento dos resíduos de construção e demolição .......................................... 69 



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN ÍNDICE 

 

viii 

3.1.2 Recolha e transporte dos resíduos de construção e demolição ................................... 69 

3.1.3 Tratamento dos RD e funcionamento da central de reciclagem ................................. 70 

 Recepção dos RCD e armazenamento inicial ................................................................... 70 

 Separação Inicial .............................................................................................................. 70 

 Triagem e Selecção dos Fluxos Contaminados ................................................................. 71 

3.2 Gestão ambiental .......................................................................................................... 73 

3.3 Gestão do risco ............................................................................................................. 75 

3.3.1 Análise e Valoração do Risco .................................................................................... 75 

3.3.2 Análise de risco ......................................................................................................... 76 

3.3.3 Valoração do Risco ................................................................................................... 77 

3.3.4 Identificação das pessoas expostas............................................................................. 78 

3.3.5 Métodos de Avaliação do Risco ................................................................................. 78 

3.3.6 Métodos semi-quantitativos ....................................................................................... 81 

3.3.6.1 Método de matriz simples Somerville ........................................................................ 82 

3.3.6.2 Método de matriz simples (3×3) ................................................................................ 83 

3.3.6.3 Método de matriz simples CRAM ............................................................................. 85 

3.3.6.4 Método de matriz simples (4×4) ................................................................................ 86 

3.3.6.5 Método de matriz simples (5×4) ................................................................................ 87 

3.3.6.6 Método de matriz composta P................................................................................... 88 

3.3.6.7 Método de matriz composta CM ............................................................................... 90 

3.3.6.8 Método INSHT - NTP 330 ....................................................................................... 93 

3.3.6.9 Método de matriz composta DGEMN ...................................................................... 97 

3.3.6.10 Método de WTF .................................................................................................. 100 

3.3.6.11 Método integrado ................................................................................................ 103 

4. VALORIZAÇÃO DE RCD .............................................................................................. 109 

4.1 Princípios e propriedades do betão ............................................................................. 109 

4.1.1 Dados essenciais base para o estudo da composição de um betão ........................... 111 

4.1.2 Controlo da conformidade e critérios de conformidade ........................................... 114 

4.1.3 Classificação dos Betões .......................................................................................... 115 

4.1.4 Classes de resistência ............................................................................................... 116 



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN ÍNDICE 

 

ix 

4.1.5 Betão fresco ............................................................................................................ 118 

4.1.6 Método das Curvas de Referência de Faury ............................................................. 120 

4.1.7 Determinação das quantidades dos elementos sólidos ............................................. 125 

4.2 Betão com agregados reciclados .................................................................................. 134 

4.2.1 Agregados ............................................................................................................... 135 

4.2.1.1 Forma e textura ....................................................................................................... 135 

4.2.1.2 Absorção de água .................................................................................................... 136 

4.2.1.3 Massa volúmica e baridade ...................................................................................... 136 

4.2.2 Betão no estado fresco ............................................................................................ 137 

4.2.2.1 Trabalhabilidade ...................................................................................................... 137 

4.2.2.2 Massa volúmica ....................................................................................................... 137 

4.2.2.3 Grau de compactabilidade ....................................................................................... 138 

4.2.2.4 Teor de ar ocluído ................................................................................................... 138 

4.2.3 Betão no estado endurecido .................................................................................... 138 

4.2.3.1 Resistência física ...................................................................................................... 138 

4.2.3.2 Massa volúmica ....................................................................................................... 139 

4.2.3.3 Absorção de água .................................................................................................... 139 

4.2.3.4 Relação entre propriedades físicas dos BAR ............................................................ 139 

4.2.3.4.1 Resistência à compressão versus massa volúmica ................................................. 140 

4.2.3.4.2 Resistência à tracção por compressão versus resistência à compressão ................. 141 

4.2.3.4.3 Resistência à flexão versus resistência à compressão ............................................ 142 

5. MATERIAIS E MÉTODOS ............................................................................................. 143 

5.1 Introdução .................................................................................................................. 143 

5.2 Selecção das amostras para estudo e toma de dados .................................................... 143 

5.2.1 Selecção das amostras de estudo .............................................................................. 143 

5.2.2 Processo produtivo ................................................................................................. 145 

5.2.2.1 Pontos de medição .................................................................................................. 145 

 Armazenamento de resíduos por tratar .......................................................................... 147 

 Pá carregadora ............................................................................................................... 147 

 Britadora ........................................................................................................................ 148 



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN ÍNDICE 

 

x 

5.2.3 Selecção dos riscos profisionais analisados, toma de amostras e equipamentos 

utilizados ............................................................................................................................... 151 

5.2.3.1 Riscos higiénicos ..................................................................................................... 151 

 Ruído ............................................................................................................................. 151 

 Vibrações ....................................................................................................................... 152 

 Gases de combustão ...................................................................................................... 153 

 Ambiente térmico .......................................................................................................... 154 

5.2.3.2 Riscos de segurança ................................................................................................. 154 

5.2.3.3 Riscos ergonómicos ................................................................................................. 154 

 Iluminância .................................................................................................................... 154 

 Posturas ......................................................................................................................... 155 

5.2.4 Selecção e características das amostras de materiais de construção ........................... 155 

5.2.5 Ensaios aos agregados ............................................................................................. 156 

5.2.5.1 Máxima dimensão do agregado................................................................................ 156 

5.2.5.2 Análise granulométrica ............................................................................................ 156 

5.2.5.3 Índice de achatamento ............................................................................................. 157 

5.2.5.4 Índice de forma ....................................................................................................... 158 

5.2.5.5 Resistência à fragmentação ...................................................................................... 159 

5.2.5.6 Baridade e volume de vazios.................................................................................... 159 

5.2.5.7 Massa volúmica e absorção de água ......................................................................... 160 

5.2.6 Ensaios ao betão fresco ........................................................................................... 161 

5.2.7 Ensaios ao betão endurecido ................................................................................... 162 

5.3 Métodos utilizados ...................................................................................................... 164 

5.3.1 Métodos seleccionados para a avaliação de riscos profissionais ................................ 164 

5.3.1.1 Métodos para a avaliação de riscos laborais ............................................................. 164 

5.3.1.2 Riscos higiénicos ..................................................................................................... 164 

 Ruído ............................................................................................................................. 164 

 Vibrações ....................................................................................................................... 166 

 Gases de combustão ...................................................................................................... 167 

 Ambiente térmico .......................................................................................................... 167 



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN ÍNDICE 

 

xi 

5.3.1.3 Riscos de segurança ................................................................................................. 168 

5.3.1.4 Riscos ergonómicos ................................................................................................. 168 

 Iluminância .................................................................................................................... 168 

 Posturas ......................................................................................................................... 169 

o Occupational Repetitive Action (OCRA) ....................................................................... 169 

o Rapid Upper Limb Assessment (RULA) ........................................................................ 171 

5.3.1.5 Avaliação de impactes ambientais ............................................................................ 172 

5.4 Métodología considerada para a valorização de resíduos de construção e demolição. .. 173 

5.4.1 Campanha experimental .......................................................................................... 173 

5.4.1.1 Primeira fase experimental ....................................................................................... 173 

5.4.1.2 Segunda fase experimental ....................................................................................... 174 

5.4.1.3 Terceira fase experimental ....................................................................................... 175 

5.4.2 Ensaios aos agregados ............................................................................................. 175 

5.4.2.1 Máxima dimensão do agregado ................................................................................ 176 

5.4.2.2 Análise granulométrica ............................................................................................ 177 

5.4.2.3 Forma das partículas ................................................................................................ 178 

 Índice de achatamento ................................................................................................... 179 

 Índice de forma ............................................................................................................. 181 

5.4.2.4 Resistência à fragmentação ...................................................................................... 182 

5.4.2.5 Baridade e volume de vazios .................................................................................... 184 

5.4.2.6 Massa volúmica e absorção de água ......................................................................... 185 

5.4.3 Composição do betão .............................................................................................. 188 

5.4.4 Ensaios ao betão fresco ........................................................................................... 189 

5.4.4.1 Abaixamento do cone de Abrams ............................................................................ 189 

5.4.4.2 Grau de compactabilidade ....................................................................................... 190 

5.4.4.3 Massa volúmica ....................................................................................................... 191 

5.4.4.4 Teor de ar ................................................................................................................ 192 

5.4.5 Ensaios ao betão endurecido ................................................................................... 193 

5.4.5.1 Determinação da resistência à compressão .............................................................. 194 

5.4.5.2 Determinação da resistência à flexão ....................................................................... 195 



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN ÍNDICE 

 

xii 

5.4.5.3 Determinação da resistência à tracção por compressão dos provetes ....................... 196 

5.4.5.4 Determinação da massa volúmica do betão endurecido ........................................... 198 

5.4.5.5 Determinação da profundidade de penetração de água sob pressão ......................... 200 

5.4.6 Substituição de agregados pétreos por agregados reciclados .................................... 201 

5.4.7 Acertos das relações A/C ........................................................................................ 201 

5.4.8 Amassadura, vibração e cura .................................................................................... 202 

6. DISCUSSÃO E RESULTADOS ...................................................................................... 205 

6.1 Processo Produtivo ..................................................................................................... 205 

6.1.1 Fases do processo ................................................................................................... 207 

6.1.1.1 Máquinas e equipamentos utilizados ........................................................................ 208 

6.1.1.2 Meios de protecção colectiva e individual ................................................................ 209 

6.2 Valoração de riscos específicos ................................................................................... 211 

6.2.1 Riscos higiénicos ..................................................................................................... 212 

6.2.1.1 Ruído ...................................................................................................................... 212 

6.2.1.2 Vibrações ................................................................................................................ 213 

6.2.1.3 Gases de combustão ................................................................................................ 214 

6.2.2 Riscos ergonómicos ................................................................................................. 214 

6.2.2.1 Iluminância ............................................................................................................. 215 

6.2.2.2 Posturas .................................................................................................................. 215 

 Occupational Repetitive Action (OCRA) ....................................................................... 215 

 Rapid Upper Limb Assessment (RULA) ........................................................................ 217 

6.2.3 Avaliação geral de riscos de riscos profissionais ....................................................... 219 

6.2.3.1 Método INSHT – NTP 330 .................................................................................... 219 

6.2.3.2 Método integrado .................................................................................................... 219 

6.2.3.3 Análise comparativa dos métodos ........................................................................... 219 

6.2.4 Medidas preventivas propostas ................................................................................ 224 

6.2.4.1 Acompanhamento da descarga dos resíduos ............................................................ 224 

6.2.4.2 Verificação e redução da dimensão dos resíduos ..................................................... 224 

6.2.4.3 Proceder à alimentação da britadora com recurso à pá carregadora ......................... 224 

6.2.4.4 Britagem e desimpedimento da zona de alimentação da britadora ........................... 225 



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN ÍNDICE 

 

xiii 

6.2.4.5 Triagem de resíduos após britagem .......................................................................... 225 

6.2.5 Avaliação de impactes ambientais ............................................................................ 227 

6.3 Valorização dos resíduos de construção e demolição ................................................... 228 

6.3.1 Propriedades dos agregados ..................................................................................... 228 

6.3.1.1 Máxima dimensão do agregado ................................................................................ 229 

6.3.1.2 Análise granulométrica ............................................................................................ 229 

6.3.1.3 Índice de achatamento ............................................................................................. 235 

6.3.1.4 Índice de forma ....................................................................................................... 236 

6.3.1.5 Resistência à fragmentação ...................................................................................... 236 

6.3.1.6 Baridade e volume de vazios .................................................................................... 237 

6.3.1.7 Massa volúmica e absorção de água ......................................................................... 237 

6.3.2 Dosagens do betão de referência ............................................................................. 238 

6.3.3 Propriedades do betão no estado fresco .................................................................. 239 

6.3.3.1 Abaixamento ........................................................................................................... 239 

6.3.3.2 Massa volúmica ....................................................................................................... 240 

6.3.3.3 Grau de Compactabilidade ...................................................................................... 241 

6.3.3.4 Teor de ar ................................................................................................................ 241 

6.3.4 Propriedades do betão no estado endurecido........................................................... 242 

6.3.4.1 Resistência à compressão ......................................................................................... 243 

6.3.4.2 Resistência à flexão .................................................................................................. 245 

6.3.4.3 Resistência à compressão diametral ......................................................................... 246 

6.3.4.4 Massa volúmica ....................................................................................................... 247 

6.3.4.5 Absorção de água sob pressão ................................................................................. 248 

6.3.5 Coerência com outros projectos de investigação ...................................................... 249 

6.3.5.1 Resistência à compressão versus massa volúmica ..................................................... 249 

6.3.5.1.1 Resistência à tracção por compressão versus resistência à compressão ................. 250 

6.3.5.1.2 Resistência à flexão versus resistência à compressão ............................................ 250 

6.3.6 Resultados finais ...................................................................................................... 251 

7. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS ................................................................. 253 

7.1 Condições de segurança e saúde laboral ...................................................................... 253 



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN ÍNDICE 

 

xiv 

7.1.1 Acompanhamento da descarga dos resíduos ............................................................ 253 

7.1.2 Verificação e redução da dimensão dos resíduos ..................................................... 254 

7.1.3 Proceder à alimentação da britadora com recurso à pá carregadora ......................... 254 

7.1.4 Britagem e desimpedimento da zona de alimentação da britadora ........................... 254 

7.1.5 Triagem de resíduos após britagem ......................................................................... 255 

7.2 Impactes ambientais .................................................................................................... 255 

7.3 Materiais de Construção .............................................................................................. 255 

7.3.1 Propriedades dos agregados .................................................................................... 256 

7.3.2 Propriedades do betão no estado fresco .................................................................. 256 

7.3.3 Propriedades do betão no estado endurecido .......................................................... 257 

7.4 Trabalhos futuros ........................................................................................................ 258 

8. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS ................................................................. 259 

8.1 Condiciones de seguridad y salud laboral .................................................................... 259 

8.1.1 Seguimiento de la descarga de los residuos .............................................................. 259 

8.1.2 Verificación y reducción de la dimensión de los residuos ......................................... 260 

8.1.3 Procedimiento para la alimentación de la trituradora mediante pala cargadora ......... 260 

8.1.4 Triturado y despejado de la zona de alimentación de la trituradora .......................... 260 

8.1.5 Separación de residuos posterior al triturado ........................................................... 261 

8.2 Impacto ambiental ...................................................................................................... 261 

8.3 Materiales de Construcción ......................................................................................... 261 

8.3.1 Propiedades de los agregados .................................................................................. 262 

8.3.2 Propiedades del hormigón en estado fresco ............................................................. 262 

8.3.3 Propiedades del hormigón en estado endurecido ..................................................... 263 

8.4 Trabajos futuros .......................................................................................................... 264 

9. BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 265 

ANEXOS .................................................................................................................................. 277 

I. ANEXO – The Occupational Repetitive Actions (OCRA) ................................................ 279 

II. ANEXO – Rapid Upper Limb Assessment (RULA).......................................................... 285 

III. ANEXO – Resultados das medições de ruído ............................................................... 293 

IV. ANEXO – Resultados das medições de vibrações ......................................................... 301 



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN ÍNDICE 

 

xv 

V. ANEXO – Resultados das medições de gases de combustão ............................................. 307 

VI. ANEXO – Resultados das medições de iluminância ...................................................... 313 

VII. ANEXO – Avaliação de Riscos: Método INSHT – NTP 330 ........................................ 317 

VIII. ANEXO – Avaliação de Riscos: Método integrado ....................................................... 323 

IX. ANEXO – Resultados dos ensaios de análise granulométrica ........................................ 329 

X. ANEXO – Resultados dos ensaios de índice de achatamento ............................................ 333 

XI. ANEXO – Resultados dos ensaios de índice de forma .................................................. 339 

XII. ANEXO – Resultados dos ensaios de resistência à fragmentação .................................. 345 

XIII. ANEXO – Resultados dos ensaios de baridade e volume de vazios ............................... 349 

XIV. ANEXO – Resultados dos ensaios de massa volúmica dos agregados ........................... 353 

XV. ANEXO – Ficha técnica cimento II/B-L 42,5R ............................................................ 357 

XVI. ANEXO – Cálculo das dosagens do betão de referência ............................................... 361 

XVII. ANEXO – Dosagens dos betões com agregados reciclados ........................................ 365 

XVIII. ANEXO – Resultados dos ensaios de resistência à compressão .................................. 377 

XIX. ANEXO – Resultados dos ensaios de resistência à flexão .............................................. 387 

XX. ANEXO – Resultados dos ensaios de compressão diametral ......................................... 391 

XXI. ANEXO – Resultados dos ensaios de massa volúmica do betão endurecido ................. 395 

XXII. ANEXO – Resultados dos ensaios de absorção de água sob pressão .......................... 399 

 

  



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN ÍNDICE 

 

xvi 

 

 



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN ÍNDICE DE FIGURAS 

 ___________________________________________________________________________________________  
 

xvii 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1.1 – Evolução da temperatura global média com o aumento da concentração de CO2 

atmosférico .................................................................................................................................. 34 

Figura 1.2 – Estimativa da evolução da temperatura média do ar ................................................. 34 

Figura 1.3 – Estimativa da evolução da precipitação média anual ................................................. 35 

Figura 1.4 – Emissões de CO2 per capita em 2000 ....................................................................... 36 

Figura 1.5 – Pegada ecológica por região ..................................................................................... 37 

Figura 2.1 – Ciclo da construção sustentável ................................................................................ 51 

Figura 2.2 – Variação das tipologias dos edifícios em Portugal ao longo do tempo ...................... 62 

Figura 2.3 – Materiais presentes na construção em 727 890 000 toneladas, Europa Ocidental ...... 63 

Figura 3.1 – Fases de um processo de gestão de risco profissional ............................................... 75 

Figura 3.2 – Método matriz composta CM: diagrama do processo de associação entre variáveis .. 90 

Figura 3.3 – Método INSHT: diagrama do processo de associação entre variáveis ....................... 94 

Figura 3.4 – Método DGEMN: diagrama do processo de associação entre variáveis.................... 98 

Figura 4.1 – Relações entre a EN 206-1 e as normas para a concepção e para a execução, as 

normas dos materiais constituintes e as normas de ensaio .......................................................... 109 

Figura 4.2 – Malha de armadura ................................................................................................. 113 

Figura 4.3 – Fenda ..................................................................................................................... 113 

Figura 4.4 – Esquema para a avaliação da qualidade de membro da família e para a conformidade 

de uma família de betões ............................................................................................................ 114 

Figura 4.5 - Resistência média à compressão dos betões versus razão A/C ................................ 123 

Figura 4.6 – Razão água/ligantes versus resistência à compressão para betões de diferentes 

elementos constituintes e diferentes dosagens ............................................................................ 124 

Figura 4.7 – Representação gráfica dos pontos da curva de referência de Faury ......................... 127 

Figura 4.8 – Aproximação da curva real à curva de referência (situação 1) ................................. 129 

Figura 4.9 – Aproximação da curva real à curva de referência (situação 2) ................................. 130 

Figura 4.10 – Aproximação da curva real à curva de referência (situação 3) ................................ 130 

Figura 4.11 – Determinação das percentagens dos componentes sólidos ................................... 131 

Figura 4.12 – Aproximação do módulo de finura da curva real ao módulo de finura da curva de 

referência ................................................................................................................................... 132 

Figura 4.13 – Comparação da curva real com a curva de referência ............................................ 133 

Figura 4.14 – Relação entre a resistência à compressão e a massa volúmica ................................ 141 

Figura 4.15 – Relação entre a resistência à tracção por compressão e a resistência à compressão 142 

Figura 4.16 – Relação entre a resistência à flexão e a resistência à compressão ........................... 142 

Figura 5.1 – Localização da sede da Ambilital e das estações de transferência (ET) e de recepção e 

armazenagem de recicláveis (ERAR) .......................................................................................... 144 

file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367040991
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367040991
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367040992
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367040993
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367040994
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367040995
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367040996
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367040997
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367040998
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367040999
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041000
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041001
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041003
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041003
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041004
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041005
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041006
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041006
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041007
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041008
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041008
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041009
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041010
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041011
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041012
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041013
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041014
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041014
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041015
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041016
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041017
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041018
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041019
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041019


VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN ÍNDICE DE FIGURAS 

 

xviii 

Figura 5.2 – Infra-estruturas da Ambilital em Ermidas-Sado ...................................................... 144 

Figura 5.3 – Planta da estação de tratamento de RCD ................................................................ 145 

Figura 5.4 – Aspecto interior da cobertura das instalações a) zona de armazenagem, b) zona do 

tratamento ................................................................................................................................. 146 

Figura 5.5 – Vistas do ponto 1 a) Norte, b) Sul, c) Este, d) Oeste, e) cima ................................. 146 

Figura 5.6 – Vistas do ponto 2 a) Norte, b) Sul, c) Este, d) Oeste .............................................. 147 

Figura 5.7 – Ponto 3: Pá carregadora ......................................................................................... 148 

Figura 5.8 – Vistas do ponto 4 a) Norte, b) Sul, c) Este, d) Oeste, e) cima, f) baixo ................... 148 

Figura 5.9 – Vistas do ponto 5 a) Norte, b) Sul, c) Este, d) Oeste, e) cima, f) baixo ................... 149 

Figura 5.10 – Vistas do ponto 6 a) Norte, b) Sul, c) Este, d) Oeste, e) cima, f) baixo .................. 150 

Figura 5.14 – Representação esquemática da localização das medições de iluminação em cada 

ponto ......................................................................................................................................... 168 

Figura 6.1 – Unidade de tratamento de resíduos de construção e demolição da Amibilital ......... 205 

Figura 6.2 – Esquema de tratamento dos resíduos de construção e demolição ........................... 205 

Figura 6.3 – Zonas de actuação do encarregado a) descarga de resíduos, b) alimentação da 

britadora .................................................................................................................................... 206 

Figura 6.4 – Zonas de actuação do operador 1 a) descarga de resíduos, b) e c) alimentação da 

britadora .................................................................................................................................... 206 

Figura 6.5 – Zona de actuação do operador 2 a) e b) triagem de resíduos triturados .................. 207 

Figura 6.6 – Curva granulométrica dos agregados naturais ......................................................... 232 

Figura 6.7 – Curva granulométrica dos agregados reciclados ...................................................... 235 

Figura 6.8 – Resultados do ensaio de resistência à compressão (3ª campanha experimental) ...... 244 

Figura 6.9 – Resultados do ensaio de resistência à flexão ........................................................... 245 

Figura 6.10 – Resultados do ensaio de compressão diametral ..................................................... 246 

Figura 6.11 – Resultados do ensaio de massa volúmica .............................................................. 247 

Figura 6.12 – Resultados do ensaio de absorção de água sob pressão ......................................... 248 

Figura 6.13 – Relação entre a resistência à compressão e a massa volúmica ............................... 249 

Figura 6.14 – Relação entre a resistência à tracção por compressão e a resistência à compressão 250 

Figura 6.15 – Relação entre a resistência à flexão e a resistência à compressão ........................... 251 

Figura II.1 – Método RULA: ficha de registo das pontuações .................................................... 288 

Figura II.2 – Método RULA: pontuações do grupo A; membros superiores .............................. 289 

Figura II.3 – Método RULA: Pontuações do grupo B; pescoço, tronco e membros inferiores ... 289 

Figura XVI.1 – Curva de referência de Faury e curvas granulométricas dos agregados ............... 363 

 

file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041020
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041021
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041022
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041022
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041023
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041024
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041025
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041026
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041027
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041028
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041029
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041029
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041030
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041031
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041032
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041032
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041033
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041033
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041034
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041035
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041036
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041037
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041038
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041039
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041040
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041041
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041042
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041043
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041044
file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041048


VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN ÍNDICE DE QUADROS 

 ___________________________________________________________________________________________  
 

xix 

ÍNDICE DE QUADROS 
 

Quadro 1.1 – Sectores de actividade das entidades empregadoras das vítimas dos acidentes laborais 

para Portugal (PT) e Espanha (ES) .............................................................................................. 44 

Quadro 1.2 – Causas das mortes laborais para Portugal (PT) e Espanha (ES) .............................. 45 

Quadro 2.1 – Etapas da fase de desmantelamento da demolição selectiva .................................... 54 

Quadro 2.2 – demolição: classificação por grupos ........................................................................ 57 

Quadro 2.3 – Principais origens e tipos de resíduos na União Europeia ....................................... 60 

Quadro 2.4 – Edifícios licenciados em Portugal segundo o tipo e destino da obra ....................... 60 

Quadro 2.5 – Fogos licenciados em Portugal segundo o tipo e destino da obra ........................... 61 

Quadro 2.6 – Licenças municipais em Espanha para construção, reabilitação e demolição por tipo 

de obra ........................................................................................................................................ 61 

Quadro 2.7 – Variação das tipologias dos edifícios em Portugal ao longo do tempo .................... 61 

Quadro 2.8 – Composição da construção da União Europeia ...................................................... 62 

Quadro 2.9 – Tempo de vida útil do edificado ............................................................................. 63 

Quadro 3.1 – Vantagens e limitações associadas aos métodos de valoração do risco .................... 79 

Quadro 3.2 – Síntese dos métodos semi-quantitativos ................................................................. 81 

Quadro 3.3 – Método Somerville: escalas de probabilidade (P) e gravidade (G) ............................ 82 

Quadro 3.4 – Método Somerville: magnitude do risco (R) ........................................................... 83 

Quadro 3.5 – Método Somerville: índice de risco ......................................................................... 83 

Quadro 3.6 – Método matriz 3×3: escala de probabilidade (P) ..................................................... 83 

Quadro 3.7 – Método matriz 3×3: escala de gravidade (G) .......................................................... 84 

Quadro 3.8 – Método matriz 3×3: magnitude do risco (R) .......................................................... 84 

Quadro 3.9 – Método matriz 3×3: índice de risco e prioridade de intervenção............................. 84 

Quadro 3.10 – Método CRAM: escala de gravidade (G) ............................................................... 85 

Quadro 3.11 – Método CRAM: escala de probabilidade (P) ......................................................... 85 

Quadro 3.12 – Método CRAM: magnitude do risco (R) ............................................................... 85 

Quadro 3.13 – Método matriz 4×4: escalas de probabilidade (P) e gravidade (G) ......................... 86 

Quadro 3.14 – Método matriz 4×4: magnitude do risco (R) ......................................................... 86 

Quadro 3.15 – Método matriz 4×4: índice de risco e prioridade de intervenção ........................... 86 

Quadro 3.16 – Método matriz 5×4: escala de probabilidade (P) ................................................... 87 

Quadro 3.17 – Método matriz 5×4: escala de gravidade (G) ......................................................... 87 

Quadro 3.18 – Método matriz 5×4: magnitude do risco (R) ......................................................... 87 

Quadro 3.19 – Método matriz 5×4: índice de risco e prioridade de intervenção ........................... 88 

Quadro 3.20 – Método matriz composta P: escala de probabilidade (P) ....................................... 88 

Quadro 3.21 – Método matriz composta P: escala de gravidade (G) ............................................. 89 



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN ÍNDICE DE QUADROS 

 

xx 

Quadro 3.22 – Método matriz composta P: escala de procedimentos e condições de segurança (Ps)

 .................................................................................................................................................... 89 

Quadro 3.23 – Método matriz composta P: escala pessoas afectadas (N) ..................................... 89 

Quadro 3.24 – Método matriz composta P: índice de risco e prioridade de intervenção segundo a 

magnitude do risco (R) ................................................................................................................ 89 

Quadro 3.25 – Método matriz composta CM: escala do nível de exposição (NE) ........................ 90 

Quadro 3.26 – Método matriz composta CM: escala do nível de deficiência (ND) ....................... 91 

Quadro 3.27 – Método matriz composta CM: nível de probabilidade (NP) .................................. 91 

Quadro 3.28 – Método matriz composta CM: escala do nível de probabilidade (NP) ................... 91 

Quadro 3.29 – Método matriz composta CM: escala do nível de severidade (NS) ........................ 92 

Quadro 3.30 – Método matriz composta CM: relação entre as variáveis nível de severidade (NS) e 

nível de probabilidade (NP) ......................................................................................................... 93 

Quadro 3.31 – Método matriz composta CM: índice de risco e prioridade de intervenção segundo 

a magnitude do risco(R) ............................................................................................................... 93 

Quadro 3.32 – Método INSHT: escala do nível de exposição (NE) ............................................. 94 

Quadro 3.33 – Método INSHT: escala do nível de deficiência (ND) ........................................... 94 

Quadro 3.34 – Método INSHT: nível de prioridade (NP) ............................................................ 95 

Quadro 3.35 – Método INSHT: escala de nível de probabilidade (NP) ........................................ 96 

Quadro 3.36 – Método INSHT: escala de nível de consequência (NC) ........................................ 96 

Quadro 3.37 – Método INSHT: relação entre as variáveis nível de consequência (NC) e nível de 

probabilidade (NP) ...................................................................................................................... 97 

Quadro 3.38 – Método INSHT: índice de risco e prioridade de intervenção segundo a magnitude 

do risco (R) .................................................................................................................................. 97 

Quadro 3.39 – Método DGEMN: escala de nível de exposição (NE) .......................................... 98 

Quadro 3.40 – Método DGEMN: escala de nível de procedimentos de segurança (NPS) ............ 98 

Quadro 3.41 – Método DGEMN: interpretação do nível de probabilidade (NP) ......................... 99 

Quadro 3.42 – Método DGEMN: escala de nível de gravidade (NG) .......................................... 99 

Quadro 3.43 – Método DGEMN: relação entre as variáveis nível de gravidade (NC) e nível de 

probabilidade (NP) ...................................................................................................................... 99 

Quadro 3.44 – Método WTF: escala factor consequência (Fc) .................................................... 100 

Quadro 3.45 – Método WTF: escala factor exposição (Fe) ......................................................... 100 

Quadro 3.46 – Método WTF: escala factor probabilidade (Fp) ................................................... 101 

Quadro 3.47 – Método WTF: escala de magnitude de risco ....................................................... 101 

Quadro 3.48 – Método WTF: escala factor custo (fc) ................................................................. 102 

Quadro 3.49 – Método WTF: escala grau correcção (gc) ............................................................. 102 

Quadro 3.50 – Método WTF: escala índice de justificação (J) .................................................... 103 

Quadro 3.51 – Método integrado: escala de gravidade (G) ......................................................... 103 

Quadro 3.52 – Método integrado: escala de extensão do impacte (E) ........................................ 104 



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN ÍNDICE DE QUADROS 

 ___________________________________________________________________________________________  
 

xxi 

Quadro 3.53 – Método integrado: escala de exposição/frequência de ocorrência (EF) .............. 104 

Quadro 3.54 – Método integrado: escala desempenho dos sistemas de prevenção e controlo (PC)

 .................................................................................................................................................. 104 

Quadro 3.55 – Método integrado: escala custo e complexidade técnica de prevenção/correcção (C)

 .................................................................................................................................................. 104 

Quadro 3.56 – Método integrado: escala de perigosidade (P) ..................................................... 105 

Quadro 3.57 – Método integrado: escala de extensão do impacte (E) ........................................ 105 

Quadro 3.58 – Método integrado: escala de quantificação do impacte (Q) ................................. 105 

Quadro 3.59 – Método integrado: escala de exposição/frequência da ocorrência (EF) .............. 106 

Quadro 3.60 – Método integrado: escala de desempenho dos sistemas de prevenção e controlo 

(PC) ........................................................................................................................................... 106 

Quadro 3.61 – Método integrado: escala de custo e complexidade técnica de prevenção/correcção 

(C) ............................................................................................................................................. 106 

Quadro 3.62 – Método integrado: escala de índice de risco (IR) ................................................. 107 

Quadro 4.1 – Classes de resistência à compressão para betão de massa volúmica normal e para 

betão pesado .............................................................................................................................. 116 

Quadro 4.2 – Critérios 1 e 2 de conformidade para o betão ....................................................... 117 

Quadro 4.3 – Critério 3 de conformidade para o betão .............................................................. 117 

Quadro 4.4 – Caracterização do betão através do ensaio de abaixamento .................................. 119 

Quadro 4.5 – Caracterização do betão através do ensaio Vêbê ................................................... 119 

Quadro 4.6 – Caracterização do betão através do ensaio de compactabilidade ........................... 119 

Quadro 4.7 – Caracterização do betão através do ensaio da mesa de espalhamento ................... 119 

Quadro 4.8 - Relação entre diferentes métodos de aferir a trabalhabilidade do betão ................. 120 

Quadro 4.9 – Parâmetros K e K’ em função da natureza dos agregados e da vibração do betão 122 

Quadro 4.10 – Pontos que definem a curva de referência .......................................................... 126 

Quadro 4.11 – Valores dos parâmetros A e B da curva de referência de Faury ........................... 127 

Quadro 4.12 – Módulo de finura de Faury para a curva de referência de Faury ( 15 ≤ a < 25) ... 128 

Quadro 4.13 – Módulo de finura de Faury para a curva de referência de Faury ( 25 ≤ a < 35) ... 128 

Quadro 4.14 – Módulo de finura de Faury para a curva de referência de Faury ( 35 ≤ a ≤ 45) ... 129 

Quadro 4.15 – Trabalhos experimentais analisados: variação de parâmetros .............................. 140 

Quadro 5.1 – Plano de localização de equipamentos e trabalhadores em cada ponto de medição

 .................................................................................................................................................. 150 

Quadro 5.2 – Análise granulométrica: massa dos provetes de ensaio .......................................... 157 

Quadro 5.3 – Índice de forma: massa mínima dos provetes de ensaio utilizados ........................ 158 

Quadro 5.4 – Baridade e do volume de vazios: capacidade mínima dos recipientes .................... 160 

Quadro 5.5 – Massa volúmica e absorção de água: massa mínima dos provetes ......................... 160 

Quadro 5.6 – Betão fresco: número de provetes ensaiados ........................................................ 162 

Quadro 5.7 – Betão endurecido: número e tipos de provetes ensaiados ..................................... 163 



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN ÍNDICE DE QUADROS 

 

xxii 

Quadro 5.8 – Ensaios realizados para caracterizar os agregados finos ........................................ 174 

Quadro 5.9 – Ensaios realizados para caracterizar os agregados grossos .................................... 174 

Quadro 5.10 – Ensaios realizados para caracterizar os betões produzidos (2ª campanha) ........... 174 

Quadro 5.11 – Ensaios realizados para caracterizar os betões produzidos no estado fresco (3ª 

campanha) ................................................................................................................................. 175 

Quadro 5.12 – Ensaios realizados para caracterizar os betões produzidos no estado endurecido (3ª 

campanha) ................................................................................................................................. 175 

Quadro 5.13 – Índice de achatamento: peneiros de barra correspondentes ................................ 180 

Quadro 6.1 – Fases do processo: descarga dos resíduos ............................................................. 207 

Quadro 6.2 – Fases do processo: redução dos blocos de grandes dimensões ............................. 207 

Quadro 6.3 – Fases do processo: Alimentação da britadora ....................................................... 208 

Quadro 6.4 – Fases do processo: britagem ................................................................................. 208 

Quadro 6.5 – Fases do Processo: triagem dos resíduos britados................................................. 208 

Quadro 6.6 – Máquinas e equipamentos: redução dos blocos de grandes dimensões ................. 208 

Quadro 6.7 – Máquinas e equipamentos: alimentação da britadora ............................................ 208 

Quadro 6.8 – Máquinas e equipamentos: britagem ..................................................................... 209 

Quadro 6.9 – EPC e EPI: descarga dos resíduos ........................................................................ 209 

Quadro 6.10 – EPC e EPI: redução dos blocos de grandes dimensões ...................................... 209 

Quadro 6.11 – EPC e EPI: alimentação da britadora ................................................................. 210 

Quadro 6.12 – EPC e EPI: britagem .......................................................................................... 210 

Quadro 6.13 – EPC e EPI: triagem dos resíduos britados .......................................................... 211 

Quadro 6.14 – Resultados das medições de ruído ...................................................................... 212 

Quadro 6.15 – Resultados das medições de vibrações ................................................................ 213 

Quadro 6.16 – Resultados das medições de gases de combustão ................................................ 214 

Quadro 6.17 – Resultados das medições de iluminância ............................................................. 215 

Quadro 6.18 – OCRA: operador 1; ATO ................................................................................... 216 

Quadro 6.19 – OCRA: operador 1; ATR ................................................................................... 216 

Quadro 6.20 – OCRA: operador 1; índice OCRA ...................................................................... 216 

Quadro 6.21 – OCRA: operador 2; ATO ................................................................................... 216 

Quadro 6.22 – OCRA: operador 2; ATR ................................................................................... 216 

Quadro 6.23 – OCRA: operador 2; índice OCRA ...................................................................... 217 

Quadro 6.24 – RULA: operador 1; grupo corporal A................................................................. 217 

Quadro 6.25 – RULA: operador 1; grupo corporal B ................................................................. 217 

Quadro 6.26 – RULA: operador 1; nível de acção ...................................................................... 217 

Quadro 6.27 – RULA: operador 2; grupo corporal A................................................................. 218 

Quadro 6.28 – RULA: operador 2; grupo corporal B ................................................................. 218 

Quadro 6.29 – RULA: operador 2; nível de acção ...................................................................... 218 

Quadro 6.30 – Avaliação de riscos profissionais: análise comparativa ........................................ 221 



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN ÍNDICE DE QUADROS 

 ___________________________________________________________________________________________  
 

xxiii 

Quadro 6.31 – Avaliação de riscos profissionais: medidas preventivas propostas ....................... 226 

Quadro 6.32 – Método integrado: avaliação de impactes ambientais .......................................... 228 

Quadro 6.33 – Máxima dimensão dos agregados ....................................................................... 229 

Quadro 6.34 – Análise granulométrica e módulo de finura da areia ............................................ 230 

Quadro 6.35 – Análise granulométrica e módulo de finura do bago de arroz ............................. 230 

Quadro 6.36 – Análise granulométrica e módulo de finura da brita 1 ......................................... 231 

Quadro 6.37 – Análise granulométrica e módulo de finura da brita 2 ......................................... 231 

Quadro 6.38 – Análise granulométrica dos agregados de betão .................................................. 233 

Quadro 6.39 – Análise granulométrica dos agregados cerâmicos ................................................ 233 

Quadro 6.40 – Análise granulométrica dos agregados RCD betão.............................................. 234 

Quadro 6.41 – Análise granulométrica dos agregados RCD cerâmico ........................................ 234 

Quadro 6.42 – Índice de achatamento dos agregados ................................................................. 235 

Quadro 6.43 – Índice de forma dos agregados ........................................................................... 236 

Quadro 6.44 – Desgaste de Los Angeles dos agregados ............................................................. 236 

Quadro 6.45 – Baridade e percentagem de vazios dos agregados ............................................... 237 

Quadro 6.46 – Massa volúmica dos agregados ........................................................................... 237 

Quadro 6.47 – Absorção de água dos agregados ........................................................................ 238 

Quadro 6.48 – Dosagens do betão de referência ........................................................................ 239 

Quadro 6.49 – Trabalhabilidade dos diversos betões.................................................................. 240 

Quadro 6.50 – Variação da massa volúmica no estado fresco com a substituição de AP por AR 241 

Quadro 6.51 – Variação do grau de compactabilidade no estado fresco com a substituição de AP 

por AR ...................................................................................................................................... 242 

Quadro 6.52 – Variação do teor de ar no estado fresco com a substituição de AP por AR ......... 242 

Quadro 6.53 – Resistência à compressão aos 7 e 28 dias dos betões produzidos (2ª campanha 

experimental) ............................................................................................................................. 243 

Quadro 6.54 – Resistência à compressão aos 7, 14, 28 e 56 dias (3ª campanha experimental) ..... 244 

Quadro 6.55 – Resistência à flexão 28 dias ................................................................................. 245 

Quadro 6.56 – Resultados do ensaio de resistência à compressão diametral aos 28 dias ............. 246 

Quadro 6.57 – Massa volúmica aos 28 dias ................................................................................ 247 

Quadro 6.58 – Absorção de água sob pressão ............................................................................ 248 

Quadro 6.59 – Ábaco características agregados/betão obtido .................................................... 251 

Quadro I.1 – Método OCRA: multiplicador para a força ........................................................... 282 

Quadro I.2 – Método OCRA: determinação do multiplicador para a postura ............................. 282 

Quadro I.3 – Método OCRA: determinação do multiplicador para os factores adicionais .......... 283 

Quadro I.4 – Método OCRA: determinação do multiplicador para o factor “períodos de 

recuperação” .............................................................................................................................. 283 

Quadro I.5 – Método OCRA: determinação do multiplicador para o factor “duração” .............. 284 

Quadro I.6 – Método OCRA: classificação dos níveis de risco do índice OCRA ....................... 284 

file:///C:/Users/Rui/Desktop/tese%20rui%20isidoro%2015-09.docx%23_Toc367041209


VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN ÍNDICE DE QUADROS 

 

xxiv 

Quadro II.1 – Método RULA: níveis de acção ........................................................................... 288 

Quadro II.2 – Método RULA: tabela A; pontuação do grupo A - membros superiores ............. 290 

Quadro II.3 – Método RULA: tabela B; pontuação do grupo B - pescoço, tronco e membros 

inferiores ................................................................................................................................... 291 

Quadro II.4 – Método RULA; tabela C: pontuação RULA ........................................................ 291 

Quadro II.5 – Método RULA; pontuação para actividade .......................................................... 291 

Quadro II.6 – Método RULA; pontuação para força/carga ....................................................... 292 

Quadro III.1 – Medições de ruído: acompanhamento da descarga dos resíduos ........................ 295 

Quadro III.2 – Medições de ruído: redução dos blocos de dimensão superior a 75 cm .............. 295 

Quadro III.3 – Medições de ruído: alimentação da britadora com a pá carregadora ................... 296 

Quadro III.4 – Medições de ruído: desimpedimento da zona de alimentação da britadora ......... 296 

Quadro III.5 – Medições de ruído: desimpedimento da zona de alimentação da britadora ......... 297 

Quadro III.6 – Medições de ruído: desimpedimento da zona de alimentação da britadora ......... 297 

Quadro III.7 – Medições de ruído: desimpedimento da zona de alimentação da britadora ......... 298 

Quadro III.8 – Medições de ruído: desimpedimento da zona de alimentação da britadora ......... 298 

Quadro III.9 – Medições de ruído: desimpedimento da zona de alimentação da britadora ......... 299 

Quadro III.10 – Medições de ruído: Desimpedimento da zona de alimentação da britadora ...... 299 

Quadro III.11 – Medições de ruído: triagem de objectos de resíduos após britagem .................. 300 

Quadro IV.1 – Medições de vibrações: redução dos blocos de dimensão superior a 75 cm ........ 303 

Quadro IV.2 – Medições de vibrações: alimentação da britadora com a pá carregadora ............. 303 

Quadro IV.3 – Medições de vibrações: triagem de objectos de resíduos após britagem .............. 304 

Quadro IV.4 – Medições de vibrações: desimpedimento da zona de alimentação da britadora ... 304 

Quadro IV.5 – Medições de vibrações: desimpedimento da zona de alimentação da britadora ... 305 

Quadro IV.6 – Medições de vibrações: desimpedimento da zona de alimentação da britadora ... 305 

Quadro V.1 – Medições de gases de combustão: acompanhamento da descarga dos resíduos.... 309 

Quadro V.2 – Medições de gases de combustão: acompanhamento da descarga dos resíduos.... 309 

Quadro V.3 – Medições de gases de combustão: acompanhamento da descarga dos resíduos.... 310 

Quadro V.4 – Medições de gases de combustão: acompanhamento da descarga dos resíduos.... 310 

Quadro V.5 – Medições de gases de combustão: alimentação da britadora com a pá carregadora

 .................................................................................................................................................. 311 

Quadro VI.1 – Medições de iluminância: acompanhamento da descarga dos resíduos ............... 315 

Quadro VI.2 – Medições de iluminância: redução dos blocos de dimensão superior a 75 cm ..... 315 

Quadro VI.3 – Medições de iluminância: redução dos blocos de dimensão superior a 75 cm ..... 315 

Quadro VI.4 – Medições de iluminância: desimpedimento da zona de alimentação da britadora 316 

Quadro VI.5 – Medições de iluminância: triagem de objectos de resíduos após britagem........... 316 

Quadro VI.6 – Medições de iluminância: triagem de objectos de resíduos após britagem........... 316 

Quadro VII.1 – Método INSHT: avaliação de riscos profissionais ............................................. 319 

Quadro VIII.1 – Método integrado: avaliação de riscos profissionais ......................................... 325 



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN ÍNDICE DE QUADROS 

 ___________________________________________________________________________________________  
 

xxv 

Quadro IX.1 – Análise granulométrica: valores obtidos ............................................................. 331 

Quadro X.1 – Índice de achatamento: bago de arroz ................................................................. 335 

Quadro X.2 – Índice de achatamento: brita 1............................................................................. 335 

Quadro X.3 – Índice de achatamento: brita 2............................................................................. 336 

Quadro X.4 – Índice de achatamento: betão .............................................................................. 336 

Quadro X.5 – Índice de achatamento: cerâmico ........................................................................ 337 

Quadro X.6 – Índice de achatamento: RCD betão ..................................................................... 337 

Quadro X.7 – Índice de achatamento: RCD cerâmico ............................................................... 338 

Quadro XI.1 – Índice de forma: bago de arroz .......................................................................... 341 

Quadro XI.2 – Índice de forma: brita 1 ..................................................................................... 341 

Quadro XI.3 – Índice de forma: brita 2 ..................................................................................... 341 

Quadro XI.4 – Índice de forma: betão ....................................................................................... 342 

Quadro XI.5 – Índice de forma: cerâmico ................................................................................. 342 

Quadro XI.6 – Índice de forma: RCD betão .............................................................................. 342 

Quadro XI.7 – Índice de forma: RCD cerâmico ........................................................................ 343 

Quadro XII.1 – Resistência à fragmentação: valores obtidos...................................................... 347 

Quadro XIII.1 – Baridade e volume de vazios: valores obtidos .................................................. 351 

Quadro XIV.1 – Massa volúmica agregados: valores obtidos ..................................................... 355 

Quadro XVI.1 – Método de Faury: parâmetros calculados ........................................................ 363 

Quadro XVI.2 - Correcção das percentagens de agregados a incorporar .................................... 363 

Quadro XVI.3 – Método de Faury: dosagens de agregados ........................................................ 364 

Quadro XVII.1 – Dosagens B25B ............................................................................................. 367 

Quadro XVII.2 – Dosagens B25C ............................................................................................. 368 

Quadro XVII.3 – Dosagens B25RCDB ..................................................................................... 369 

Quadro XVII.4 – Dosagens B25RCDC ..................................................................................... 370 

Quadro XVII.5 – Dosagens B50B ............................................................................................. 371 

Quadro XVII.6 – Dosagens B50C ............................................................................................. 372 

Quadro XVII.7 – Dosagens B50RCDB ..................................................................................... 373 

Quadro XVII.8 – Dosagens B50RCDC ..................................................................................... 374 

Quadro XVII.9 – Dosagens B100B ........................................................................................... 375 

Quadro XVII.10 – Dosagens B100C ......................................................................................... 375 

Quadro XVII.11 – Dosagens B100RCDB ................................................................................. 376 

Quadro XVII.12 – Dosagens B100RCDC ................................................................................. 376 

Quadro XVIII.1 – Resistência à compressão: BR ....................................................................... 379 

Quadro XVIII.2 – Resistência à compressão: B25B ................................................................... 379 

Quadro XVIII.3 – Resistência à compressão: B50B ................................................................... 380 

Quadro XVIII.4 – Resistência à compressão: B100B ................................................................. 380 

Quadro XVIII.5 – Resistência à compressão: B25C ................................................................... 381 



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN ÍNDICE DE QUADROS 

 

xxvi 

Quadro XVIII.6 – Resistência à compressão: B50C ................................................................... 381 

Quadro XVIII.7 – Resistência à compressão: B100C ................................................................. 382 

Quadro XVIII.8 – Resistência à compressão: B25RCDB ........................................................... 382 

Quadro XVIII.9 – Resistência à cmpressão: B50RCDB ............................................................. 383 

Quadro XVIII.10 – Resistência à compressão: B100RCDB ....................................................... 383 

Quadro XVIII.11 – Resistência à compressão: B25RCDC ......................................................... 384 

Quadro XVIII.12 – Resistência à compressão: B50RCDC ......................................................... 384 

Quadro XVIII.13 – Resistência à compressão: B100RCDC ....................................................... 385 

Quadro XIX.1 – Resistência à flexão: valores obtidos ................................................................ 389 

Quadro XX.1 – Compressão diametral: valores obtidos............................................................. 393 

Quadro XXI.1 – Massa volúmica betão endurecido: valores obtidos ......................................... 397 

Quadro XXII.1 – Absorção de água sob pressão: valores obtidos .............................................. 401 

 

 



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN ABSTRACT 

 ___________________________________________________________________________________________  
 

27 

ABSTRACT 

 

World population growth, associated with mass population exodus to the urban centers, is causing an 

increase in construction, which is one of the least environmentally efficient industries that exist. Not only 

resource consumption grows, followed by the unavoidable greenhouse gas emissions, but also Construction 

and Demolition Waste (C&DW) increases. The sector's growth, associated with the elevated risks, the low 

worker qualification and experience are factors that contribute to higher losses. 

In an attempt to invert the current trend, there are currently efforts to promote environmental efficiency in 

the construction business, the reuse of C&DW being one of the key aspects explored. Within reuse of 

C&DW, the use of recycled aggregates as replacement for natural ones is assumed to be one of the better 

ways to contribute to construction sustainability. Also in the cycle of production and treatment of C&DW 

is important adequate preventive management that allows development maintaining high standards of 

health and safety at work. 

This experimental research aims to determine the safety for the workers in a central construction and 

demolition waste treatment, from the reception to the production of recycled aggregates; assess the 

environmental impacts of this industrial activity and study the incorporation in new concrete of C&DW 

coarse aggregates from various sources, manufacturing a product with high performances on quality, 

environment, safetyat work, protection of future generations. 

 

Key-words: 

Recycled aggregates, Construction and demolition waste (C&DW), Professional risk management. 
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RESUMEN 

 

El crecimiento global de la población, asociado a los éxodos en masa a los centros urbanos, está causando 

un fuerte incremento en la construcción. Con este aumento el consumo de recursos, las emisiones 

atmosféricas y la producción de residuos aumentan. Por otro lado, el crecimiento del sector, asociado a los 

riesgos elevados inherentes, a las bajas calificación y experiencia de los trabajadores son factores que 

contribuyen a una mayor siniestralidad. 

Para invertir esta progresión, existen actualmente esfuerzos para promover la eficiencia ecológica en la 

industria de la construcción, siendo la reutilización de los Residuos de la Construcción y Demolición (RCD) 

una de las vertientes exploradas. El tratamiento de los RCD y su valorización como sustitutos de agregados 

naturales, por debajo de las exigencias legales y normativas europeas, es considerada como una de las 

formas más beneficiosas de contribuir a una mejor sostenibilidad de la construcción. También en todo el 

ciclo de producción y tratamiento de los RCD es importante una adecuada gestión preventiva que permita 

que su desarrollo manteniendo elevados estándares de seguridad y salud laboral. 

Con este trabajo se ha pretendido realizar una investigación experimental orientada al análisis de los tres 

aspectos mencionados, la seguridad y salud de los trabajadores de las centrales de tratamientos de RCD; la 

gestión de los RCD, analizando los impactos ambientales de esta actividad industrial y el estudio de la 

incorporación en hormigón nuevo de agregados gruesos provenientes de RCD de diversos orígenes, 

fabricando un producto con elevados estándares en calidad, medio ambiente, seguridad laboral y protección 

de las generaciones futuras. 

 

Palabras clave: 

Agregados reciclados; Residuos de la construcción y demolición (RCD); Evaluación de riesgos 

profesionales. 
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RESUMO 

 

A nível global, o aumento demográfico, associado aos êxodos em massa das populações para os centros 

urbanos, está a causar um forte crescimento da construção que corresponde a uma das indústrias 

ecologicamente menos eficientes. Com esse incremento, não só o consumo de recursos, renováveis e não 

renováveis, aumenta, acompanhado das inevitáveis emissões atmosféricas, como também a produção de 

resíduos segue esta tendência. O crescimento do sector, associado aos elevados riscos inerentes, as baixas 

qualificações e experiência dos trabalhadores são factores que contribuem para um aumento da 

sinistralidade. 

De modo a inverter esse aumento, existem actualmente esforços para promover a eficiência ecológica na 

indústria da construção, sendo a reutilização dos Resíduos da Construção e Demolição (RCD) uma das 

vertentes exploradas. O tratamento dos RCD e a sua valorização como substitutos de agregados naturais é 

tomada como uma das formas mais salutares para uma melhorar a sustentabilidade da construção. Também 

em todo o ciclo de produção e tratamento dos RCD é importante que haja uma gestão preventiva que 

permita um desenvolvimento com elevados padrões de segurança e higiene laboral. 

Com este trabalho pretendeu-se realizar uma investigação experimental que tem por objectivos averiguar a 

segurança para os trabalhadores das centrais de tratamentos de resíduos de construção e demolição, aferir 

os impactes ambientais desta actividade industrial e estudar a incorporação em betão novo de agregados 

grossos provenientes de RCD de diversas origens, fabricando um produto com elevadas performances de 

qualidade, meio ambiente, segurança laboral e protecção das gerações futuras. 

 

 

Palavras-chave: 

Agregados reciclados, Resíduos de construção e demolição (RCD); Avaliação de riscos profissionais. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Alcance do trabalho 

O estudo do ciclo dos resíduos de construção e demolição enquadra-se dentro das linhas de investigação 

desenvolvidas pelo Laboratório de Materiais do Instituto Politécnico de Beja e pelo grupo de investigação 

ENERMYT da área de Máquinas e Motores Térmicos da Universidad de Extremadura. 

A ideia deste trabalho surgiu da aspiração de estabelecer uma relação forte entre ambas as instituições e que 

permitisse que as suas valências pudessem ser postas em prática. Assim, foi possível estreitar relações de 

proximidade entre as duas instituições, das quais poderão surgir novos trabalhos de investigação e outras 

colaborações futuras. 

O âmbito desta investigação prende-se com o estudo do ciclo completo de tratamento e aproveitamento de 

um tipo de resíduos específico, podendo a metodologia ser aplicada a outros tipos de resíduos que possam 

ter tratamento e aproveitamento semelhantes. 

Os objectivos principais são o estudo exaustivo das condições laborais no tratamento dos resíduos de 

construção e demolição e a investigação de uma forma de valorização dos mesmos, de acordo com a 

legislação e normativo europeus, culminando com a aplicação do levantamento efectuado em dois métodos 

de avaliação de riscos, sua comparação e respectivas medidas de controlo e com o desenvolvimento de 

betões con possibilidades de serem utilizados em qualquer aplicação. 

Ao nível da escolha da estação de tratamento consideram-se variáveis como a dimensão, a zona geográfica 

de influência e a quantidade e qualidade de resíduos recebidos e tratados. Por sua vez, a escolha dos tipos de 

resíduos foi feita de modo a que os mesmos fossem representativos face à tipologia dominante dos edifícios 

que são actualmente demolidos. 

A zona geográfica seleccionada foi o distrito de Beja, uma vez que é o distrito que aloja os laboratórios que 

deram suporte a toda a parte experimental realizada. 

Partindo destas premissas, nos capítulos seguintes aborda-se o ciclo completo desde a recolha dos resíduos 

até à sua colocação em obra, passando pelos métodos de avaliação de riscos profissionais. 

1.2 Generalidades 

O nosso planeta enfrenta hoje problemas ambientais cuja falta de resolução, ou adiamento prolongado, 

poderá ditar o fim da nossa civilização. 

A indústria da construção tem que desenvolver novas práticas e tomar novas atitudes que permitam 
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contribuir para um mundo sustentável. 

Um grande problema é a subida da temperatura média do ar, que por sua vez é directamente proporcional à 

concentração de CO2 presente na atmosfera, conforme se pode constatar na Figura 1.1 No ano 1900 o nível 

de CO2 na atmosfera era inferior a 300 ppm, actualmente é superior a 380 ppm, crescendo a um nível 

próximo de 1 ppm/ano. Mantendo o crescimento económico dos países emergentes (Índia e China) prevê-

se um aumento do nível de 550 ppm para 2050 [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: [1] 

As consequências do aumento da temperatura são a subida do nível do mar, pela dilatação térmica da água e 

pelo degelo das calotes polares, poderá implicar uma subida do nível do mar de um mínimo de 7 metros [3]. 

Na Figura 1.2 encontra-se uma estimativa da variação da temperatura média do ar entre 2000 e 2050. 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 – Evolução da temperatura global média com o aumento da concentração de CO2 atmosférico 

Figura 1.2 – Estimativa da evolução da temperatura média do ar 
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Fonte: [5] 

Outra consequência será uma maior de frequência de fenómenos atmosféricos extremos, desde períodos de 

seca de longa duração, que potenciam incêndios, em certas partes do globo e chuvas torrenciais e furacões 

noutros locais. Na Figura 1.3 pode aferir-se da forma como os valores da precipitação média estão a evoluir 

ao longo do tempo. Entre 1996 e 2005 a ocorrência de furacões cresceu 40% devido a uma subida de 0,5 ºC 

da temperatura média da água do mar [4]. 

 

 

 

 

 

Fonte: [5] 

No que diz respeito às emissões de CO2 per capita, os maiores produtores mundiais estão representados na 

Figura 1.4. 

Em termos globais cerca de 20% das emissões de CO2 per capita, são provenientes das centrais 

termoeléctricas a carvão, sendo que a cada duas semanas a China põe em funcionamento uma nova central 

a carvão, sendo actualmente o maior produtor mundial de CO2. 

O aumento da população mundial, principalmente nos países em desenvolvimento, estimada para 7 900 

milhões em 2050 faz prever um crescimento da produção de CO2, não permitindo traçar um cenário 

optimista para os futuros acordos para a redução dessa produção [7]. 

Compreende-se o fracasso em termos objectivos que foi a Cimeira do Rio de Janeiro em 2012, no entanto 

ficaram no ar algumas ideias para o futuro. Resumindo, em 30 anos (desde a Conferência de Estocolmo, em 

1972) passámos da perspectiva de “Bendita poluição porque nós queremos crescer” para uma perspectiva 

de Economia Verde, o que, é uma grande evolução em termos de pensamento e acções. Esta cimeira serviu, 

acima de tudo, para estimular a consciência da sociedade civil. 

Outro problema ambiental é a perda da biodiversidade provocada pela acção humana. A convenção para a 

diversidade biológica definiu biodiversidade como “a diversidade entre organismos vivos seja qual for a sua 

origem, incluindo os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos 

Figura 1.3 – Estimativa da evolução da precipitação média anual 
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ecológicos dos quais fazem parte, o que inclui a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de 

ecossistemas”. 

As alterações climáticas, os elevados índices de urbanização, a exagerada produção de recursos e a 

consequente produção de resíduos, constituem factores de risco para a preservação da biodiversidade. 

 

 

 

 

 

Fonte: [6] 

Para além dos argumentos relacionados com o valor intrínseco de todas as espécies, independentemente 

dos benefícios imediatos que elas possam conferir à espécie humana, a biodiversidade é uma garantia da 

purificação da água e do ar, da produção de recursos alimentares e de outros, tais como vacinas, 

antibióticos. Uma estimativa da evolução da biodiversidade mundial entre 2000 e 2050 pode ser analisada na 

obra “Loss of biodiversity with continued agricultural expansion, pollution, climate change and infrastructure development” de 

Ahlenius [8] e não augura boas perspectivas para as gerações futuras neste aspecto. 

A expressão “desenvolvimento sustentável” surgiu pela primeira vez no relatório “Our common future” mais 

conhecido por relatório Bruntland. Nesse relatório o desenvolvimento sustentável foi definido como a 

forma de “satisfazer as necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras 

satisfazerem as suas” [9]. 

Mais recentemente foi apontada a importância da sustentabilidade e surgido que a mesma se deve centrar 

no equilíbrio entre o bem-estar da espécie humana e os impactes ambientais dela decorrentes [11]. 

O conceito de “pegada ecológica” foi desenvolvido com o objectivo de medir a superfície necessária para 

gerar recursos e absorver os resíduos de uma unidade (individuo ou outro) [12] 

Na Figura 1.5 encontram-se as pegadas por região do globo de 2003. Apenas os países de África, América 

Latina e Caribe, bem como os países da Europa que não pertenciam à UE25 não tinham esgotado a 

biocapacidade disponível. 

Figura 1.4 – Emissões de CO2 per capita em 2000 
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Fonte: [10] 

Os principais acontecimentos relacionados com o desenvolvimento sustentável foram os seguintes: 

 Livro “A primavera silenciosa”, Rachel Carson, 1962; 

 Relatório “Os limites do crescimento”, Clube de Roma, 1972; 

 Convenção de Berna sobre protecção dos habitats, 1979; 

 Convenção de Genebra sobre poluição do ar, 1979; 

 Documento estratégico sobre conservação da natureza, ONU, WWF e UNESCO, 1980; 

 Relatório Global 2000, 1980; 

 Protocolo da ONU sobre qualidade do ar (Helsínquia), 1983; 

 Criação de comissão da ONU sobre ambiente e desenvolvimento, 1983; 

 Protocolo de Montreal sobre substâncias que contribuem para redução da camada de ozono, 1987; 

 Relatório Bruntland, 1987; 

 Relatório da EU sobre ambiente urbano, 1990; 

 Cimeira do Rio, 1992; 

 Conferência de Quioto sobre aquecimento global, 1997; 

 4º relatório do progresso IPCC, 2007; 

 Filme “Uma verdade inconveniente” de Al Gore, 2007; 

 IPCC e Al Gore recebem o prémio Nobel da Paz, 2007; 

 Conferência de Copenhaga sobre alterações climáticas, 2009; 

Figura 1.5 – Pegada ecológica por região 
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 Cimeira Rio+20 para o desenvolvimento sustentável, 2012. 

Paralelamente os países da UE aceitaram fazer respeitar a convenção da ONU sobre Diversidade Biológica, 

tendo em 2001 acordado inverter o declínio da biodiversidade, bem como proceder à recuperação de 

habitats e sistemas naturais, resultando a publicação da Directiva Aves [13] e Directiva Habitats [14]. 

A indústria da construção constitui um dos maiores sectores em toda a Europa. É responsável pela emissão 

de 30% de CO2, sendo que o edificado consome 42% da energia produzida. A nível mundial a indústria da 

construção consome mais matérias-primas que qualquer outra actividade económica (cerca de Mt/ano, o 

que representa quase 50% em massa). 

Em 1994 foi introduzida, pelo Conselho Internacional da Construção – CIB, a definição de construção 

sustentável como “a criação e manutenção responsáveis de um ambiente construído saudável, baseado na 

utilização eficiente de recursos e no projecto baseado em princípios ecológicos”. 

Os princípios da construção sustentável são os seguintes: 

 Redução do consumo de recursos; 

 Reutilização de recursos; 

 Utilização de recursos recicláveis; 

 Protecção da natureza; 

 Eliminação de tóxicos; 

 Aplicação de análises de ciclo de vida em termos económicos; 

 Ênfase na qualidade. 

As prioridades a considerar num projecto de uma construção sustentável deverão ser as seguintes [15]: 

 Economizar energia e água; 

 Maximizar durabilidade; 

 Minimizar a produção de resíduos; 

 Assegurar a salubridade dos edifícios; 

 Utilizar materiais eco-eficientes; 

 Diminuir o peso; 

 Planear a conservação e a reabilitação; 

 Garantir condições de higiene e segurança nos trabalhos; 

 Minimizar os custos de ciclo de vida. 

O sector da construção não se restringe apenas ao edificado, a implementação de infra-estruturas ocupa 
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uma posição bastante relevante. No entanto, as boas-práticas para a construção sustentável assentam na sua 

grande maioria nos edifícios, uma vez que são estes que consomem a maior parte de energia durante a sua 

vida útil. À medida que os edifícios se vão tornando mais eficientes do ponto de vista energético, o papel 

dos materiais de construção vai assumindo um papel cada vez mais relevante, justificando que haja sobre 

estes uma atenção acrescida. 

A importância dos materiais de construção, no contexto da construção sustentável, vai desde os impactes 

ambientais provocados pela extracção das matérias-primas até ao esgotamento das matérias-primas não 

renováveis. 

Várias entidades têm vindo a apontar para o esgotamento das reservas de matérias-primas. A mais famosa é 

o Clube de Roma, um grupo de reflexão constituído em 1968 por cientistas, políticos e empresários, que foi 

responsável pela elaboração do relatório “Os limites do crescimento” [16]. Actualmente considera-se que o 

maior problema não é o fim das matérias-primas, mas sim os resíduos que a sua extracção gera e os 

acidentes ambientais potenciais e efectivos que eles representam. 

No ano 2000, a actividade extractiva a nível mundial gerou 6 000 milhões de toneladas de resíduos minerais 

para um aproveitamento de 900 milhões de toneladas de matérias-primas. Um rendimento de 0,15%, mas 

uma geração enorme de riscos ambientais. Desde a década de 70 ocorreram 30 acidentes ambientais graves 

em minas, tendo 5 ocorrido na europa. [17]. 

Para além da necessidade de minimizar a extracção de matérias-primas não renováveis, deve ter-se ainda em 

consideração, no contexto da sustentabilidade dos materiais de construção, que a sua escolha deve obedecer 

aos seguintes requisitos: 

 Não tóxicos; 

 Baixa energia incorporada; 

 Recicláveis; 

 Reaproveitem resíduos de outras indústrias; 

 Provenientes de fontes renováveis; 

 Associados a baixas emissões; 

 Duráveis; 

Actualmente o betão é o material mais consumido no planeta Terra, a seguir à água [18]. 

Uma forma de tornar o betão como um dos autores para a construção sustentável é incorporar-lhe 

Resíduos de Construção e Demolição (RCD) no seu fabrico. 

É necessário em primeiro lugar criar mecanismos que providenciem RCD com qualidade. Desde a 
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demolição, desconstrução, triagem e tratamento. 

Tradicionalmente os processos de demolição tinham como principal requisito a minimização do tempo 

gasto, o que implicava que os RCD fossem uma amálgama de materiais misturados, sem qualquer 

possibilidade de valorização. A necessidade de reutilizar e reciclar os RCD levou a que um novo método 

designado por demolição selectiva (DS), ou desconstrução, sobrelevasse esse tipo de trabalhos. 

A DS, de uma edificação, executa-se pela desmontagem no sentido inverso ao da construção. Os diferentes 

materiais constituintes são separados antes da demolição da sua estrutura principal, de modo a possibilitar a 

recuperação dos resíduos e componentes da construção, promovendo a sua reutilização e reciclagem, com a 

subsequente redução de aplicação de novos materiais. 

Assim a DS é um processo mais lento, e consequentemente mais dispendioso, pelo que é necessário que 

existam meios complementares que a façam compensar: 

 Aumento de taxas de deposição dos resíduos sem qualidade; 

 Certificação ambiental dos edifícios; 

 Aumento do valor de fim de vida de edifícios projectados segundo princípios de desconstrução; 

 Diminuição dos agregados familiares implica a construção de habitações com diferentes tipologias; 

 Aumento dos edifícios devolutos antes do final da sua vida expectável. 

Nos casos de Espanha e Portugal constata-se que, como ainda possuem matéria-prima em abundância para 

o fabrico de materiais de construção, nomeadamente os agregados para o betão, não existe a extrema 

necessidade de encarar tecnologias como a desconstrução como fontes de matéria-prima alternativa às 

fontes tradicionais. 

A necessidade de obter novos espaços em centros urbanos cada vez mais confinados e com áreas reduzidas 

para construção de novas edificações; a existência de elevado quantitativo de edifícios antigos, em estado de 

degradação extrema ou em fim de vida, na qual se pretende efectuar novas construções ou efectuar 

intervenções de requalificação, restauro ou reabilitação; a necessidade de efectuar reparações, ampliações e 

alterações nos edifícios; e na presença de edifícios fortemente abalados por acções ambientais (sismos, 

inundações, tornados, ventos fortes, queda de raios) ou humanas (incêndios, explosões, vandalismo); são os 

principais motivos do aumento da intervenção de tarefas de demolição e a existência de diferentes métodos 

e equipamentos utilizados, com elevado progresso científico e tecnológico, perante inúmeras e diferentes 

situações. 

A demolição começa a deixar de ser uma actividade descontrolada e irrelevante, de utilização de 

equipamentos rudimentares e métodos de demolição inadequados e efectuados de forma empírica, mas sim 

uma actividade bastante controlada, obedecendo a uma sequência adequada dos trabalhos, escolha do 
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método a empregar o mais compatível possível com a natureza dos trabalhos e utilização de equipamentos 

potentes, sofisticados e de redução do esforço humano na execução das respectivas tarefas. 

Devido às limitações de espaço de trabalho, do quadro legal em vigor e das exigências dos trabalhos, é 

necessário elaborar e implementar planos de segurança e saúde, nomeadamente, plano de demolição que 

deve conter a descriminação e sequência dos trabalhos a efectuar, e as medidas preventivas de segurança a 

fim de assegurar a eficácia e rendimento dos trabalhos.  

Qualquer demolição pode ser classificada de acordo com diversos parâmetros: 

 total ou parcial; 

 área de trabalho; 

 processos utilizados; 

 meio envolvente; 

 trabalhos subsequentes nos elementos aproveitados. 

A demolição não termina em si mesma, uma vez que os resíduos dela resultantes têm que ser separados por 

categorias. A boa triagem valoriza os resíduos aquando da sua colocação em centrais de recolha e a 

subsequente valorização após britagem e crivagem. 

A DS abre caminho à valorização e reutilização de elementos e materiais de construção que de outra forma 

seriam tratados como resíduos sem qualquer valor, e removidos para locais de depósito por vezes não 

autorizados para esse fim. 

Em Portugal e Espanha, a sustentabilidade na construção tem sido alvo de estudo nos últimos anos, em 

especial no tocante à qualidade, à segurança e às tecnologias que permitam poupar na utilização de recursos 

naturais e energéticos. 

Há vários projectos em curso que visam diminuir a excessiva produção de resíduos da construção. Em 

particular, visam introduzir os princípios subjacentes à constructibilidade/desconstructibilidade, e 

desenvolver soluções construtivas que permitam a aplicação prática da desconstrução e viabilizar a 

construção de edifícios duráveis, adaptáveis, com materiais de menor impacto ambiental e com grande 

potencialidade de reutilização. 

A Humanidade vive, actualmente, um momento de despontar de consciência dos verdadeiros impactos da 

sua existência no meio ambiente que a rodeia e de que se serve. Assim, a par da gestão da qualidade da água, 

do ar, dos solos e do clima, entre outros domínios ambientais, há ainda a problemática da gestão dos 

resíduos que produz.  
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Embora a geração resíduos de construção e demolição seja um problema crescente, há pouco consenso 

sobre o seu quantitativo. Podem representar 35% da produção mundial, atingindo na Europa 450 milhões 

ton/ano [19]. De acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente, o valor tem oscilado estando 

actualmente nos 7% no espaço europeu [21]. 

A quantidade de betão demolido que é reciclada ou reutilizada é ínfima, sendo, geralmente, reutilizada em 

camadas de base e sub-base em estradas e auto-estradas, e uma só quantidade muito pequena é valorizada 

como matéria-prima para betão. O volume restante é levado a vazadouro. 

Em termos de taxas de reaproveitamento e valorização de RCD, os valores diferem bastante em cada 

estado. Actualmente a média europeia é de 25%, mas em países como a Dinamarca ou a Holanda pode 

atingir os 80% [19]. 

O aproveitamento integral do potencial da desconstrução implica que os projectos das edificações tenham 

subjacentes os seguintes princípios [22]: 

 usar materiais recicláveis e reciclados; 

 reduzir a variedade de materiais; 

 evitar materiais perigosos; 

 evitar materiais de difícil, ou impossível, separação; 

 evitar acabamentos secundários; 

 fornecer a identificação final dos materiais utilizados; 

 privilegiar as ligações mecânicas às químicas; 

 usar edifícios de sistemas abertos com partes que podem mudar de função; 

 usar a construção modular; 

 usar tecnologias de desconstrução de acordo com as técnicas construtivas; 

 separar a estrutura dos revestimentos; 

 permitir acesso a todos os componentes do edificado; 

 projectar componentes que possam ser usados manualmente; 

 fornecer tolerâncias que permitam a demolição selectiva; 

 minimizar a quantidade e variedade de conectores; 

 permitir a desconstrução paralela; 

 fornecer uma identificação permanente de cada componente; 

 usar soluções estruturais normalizadas; 

 usar materiais leves; 

 identificar de forma permanente a zona da desconstrução; 

 fornecer peças de substituição e o local do seu armazenamento; 
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 guardar informação do edifício e do seu processo de construção. 

A demolição é uma acção da indústria da construção civil que se baseia na eliminação total ou parcial do 

conjunto dos elementos de uma edificação, muitas vezes também denominada de remoção, destruição, 

desmonte, desmantelamento, desmoronamento, do modo o mais controlado possível, subtraindo todos os 

elementos que não se encontrem nas condições de efectuar as funções para as quais foram erigidos. É uma 

actividade que tem subjacentes riscos especiais tanto para os trabalhadores, como, pela especificidade de 

cada edifício e natureza dos trabalhos a executar, para o meio envolvente. É empregue em todo o tipo de 

edificações, sejam edifícios para habitação antigos ou recentes, edifícios públicos e industriais, ou ainda 

grandes infra-estruturas colectivas, situadas em centros de cidades ou zonas isoladas. 

As centrais de tratamento de RCD quando dotadas de britadoras de maxilas possuem um elevado 

rendimento e produzem um produto de alta qualidade, desde que previamente triado. No entanto, as suas 

características técnicas podem ter graves consequências na segurança e saúde dos trabalhadores devido à 

elevada vibração produzida, ao ruído gerado, às poeiras libertadas, à operação com os vários equipamentos 

e à organização dos locais de trabalho, bem com consequências menores devidas aos gases de escape das 

máquinas móveis complementares, ao ambiente térmico envolvente e à iluminação existente. A segurança e 

higiene laboral neste tipo de centrais é uma área científica fundamental para a minimização da exposição dos 

trabalhadores aos perigos, através do recurso a análises específicas que permitem a avaliação dos postos de 

trabalho e a implementação de medidas que minimizem a referida exposição dos trabalhadores. 

É fundamental que essas centrais de tratamento de RCD sejam dotadas de sistemas integrados de 

Qualidade, Segurança e Ambiente, de forma a que os produtos tenham características passíveis de uma fácil 

introdução no mercado, que os trabalhadores não estejam sujeitos a acidentes e doenças profissionais e que 

o ambiente que rodeia essas centrais seja preservado. 

A avaliação de riscos é uma ferramenta essencial para tornar os locais de trabalho seguros e saudáveis, se for 

feita de maneira adequada verifica-se que a grande parte dos acidentes e doenças do trabalho podem ser 

evitados ou prevenidos [34]. 

A cada 15 segundos, em qualquer lugar do mundo morre um trabalhador como consequência de acidentes 

de trabalho ou doenças profissionais. Nesses mesmos 15 segundos, 160 trabalhadores são vítimas de 

acidente de trabalho. 

Todos os anos mais de 2,3 milhões de trabalhadores morrem nos mais de 317 milhões de acidentes que 

ocorrem. Muitos destes acidentes resultam em ausências prolongadas por parte dos trabalhadores 

impedindo-os de auferir de uma remuneração. Os custos humanos destas adversidades diárias rondam 4% 

do produto interno bruto anual. Segundo as estatísticas do Eurostat, durante o ano 2010, 3,2 % dos 

trabalhadores com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos sofreram um acidente de trabalho na 
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UE27. Segundo as mesmas estatísticas, 41% dos trabalhadores afirmavam estar expostos a factores de risco 

que afectavam a sua integridade física [35]. 

Quadro 1.1 – Sectores de actividade das entidades empregadoras das vítimas dos acidentes laborais para Portugal (PT) 

e Espanha (ES) 

Sector de actividade 
2004 2005 2006 2007 2008 

Total 
PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES 

Agric. / Pec. / Serv. Agric. / Silvicultura / 
Exploração Florestal 

13 71 7 70 14 61 15 78 12 66 407 

Pescas e aquacultura 1 33 2 15 11 22 0 31 1 24 140 

Extracção Prod. metálicos, não metálicos e 
energéticos 

16 25 6 11 5 18 6 18 9 16 130 

Ind. Alimentação / Bebidas / Tabaco 6 46 3 32 4 27 3 29 1 25 176 

Ind. Têxtil 3 6 0 5 2 9 1 3 0 6 35 

Ind. Madeiras e Cortiça 9 10 6 14 4 14 6 8 4 8 83 

Ind. do Papel / Artes Gráficas Edição Publicações 2 11 3 10 6 14 2 14 0 12 74 

Ind. Química 4 16 5 9 3 11 1 10 0 9 68 

Ind. Metalurgica de Base 0 26 0 15 1 14 0 18 0 22 96 

Ind. Prod. Metalicos e Mat. Eléctrico 4 47 7 3 7 12 9 26 11 3 129 

Outras Indústrias Transformadoras 11 95 12 151 7 133 3 76 5 90 583 

Electricidade / Gás / Água 6 18 1 8 0 24 3 9 0 11 80 

Construção 101 365 86 403 71 395 82 369 59 324 2 255 

Comércio e Reparação Automóvel 2 21 1 16 5 16 2 20 2 23 108 

Comércio por Grosso 5 79 3 57 2 57 6 34 1 44 288 

Comércio Retalhista 1 44 4 58 1 35 3 36 0 24 206 

Transportes e Armazenagem 7 186 6 155 5 145 4 134 6 117 765 

Comunicações 0 45 2 31 0 36 2 28 0 20 164 

Administração Pública / Regional 4 70 6 52 6 46 1 42 2 50 279 

Serv. Saneamento / Limpeza 1 45 1 36 0 43 1 31 1 32 191 

Serv. Recreativos/Culturais 0 13 1 17 0 17 1 12 0 13 74 

Serv. Pessoais/Domésticos 0 23 0 8 0 14 1 10 1 14 71 

Outras actividades empresariais 1 164 7 110 3 140 11 131 5 112 684 

TOTAL 197 1459 169 1286 157 1303 163 1167 120 1065 
 

Adaptado de: [36] 

Entre 2004 e 2008 foram registados, em Portugal e Espanha, 6889 acidentes mortais [36], destes a maior 

parte (31,3%) ocorreram no sector da construção civil, conforme se pode verificar no Quadro 1.1. 
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As principais causas de morte laboral em Portugal são “queda de pessoas”, “esmagamento” e “choque 

objectos” (conforme Quadro 1.2). Todas elas, apesar de apresentarem um quantitativo muito elevado, 

apresentam forte diminuição desde 2004, sendo de 58,0%, 24,2% e 27,1% respectivamente [36]. 

No que diz respeito às causas em Espanha, estas são “enfartes, derrames cerebrais e outras patologias não 

traumáticas”, “acidentes de tráfego”, “queda de pessoas”, “esmagamento” e “choque objecto” (ver Quadro 

1.2). As variações apresentadas são bastante diferenciadas, sendo de -8,6%, +15,5%, +5,8%, -46,9% e 

+94,6% [36]. 

Quadro 1.2 – Causas das mortes laborais para Portugal (PT) e Espanha (ES) 

Causas 
2004 2005 2006 2007 2008 

Total 
PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES 

Esmagamento 39 177 47 127 23 165 17 110 30 106 841 

Afogamento 0 14 5 14 7 21 0 23 0 19 103 

Choque objectos 23 31 21 73 18 67 23 63 17 68 404 

Soterramento 10 14 4 17 7 14 7 26 7 14 120 

Electrocussão 17 33 12 21 8 28 9 24 7 25 184 

Explosão 7 0 8 0 6 0 2 0 3 0 26 

Queda de nível 4 165 1 0 1 131 1 0 0 0 303 

Intoxicação/Asfixia 7 6 4 6 2 0 3 6 1 1 36 

Queda de pessoas 68 88 43 147 41 0 76 124 29 105 721 

Máquina 13 11 4 5 11 2 6 8 0 10 70 

Enfartes, derrames 
cerebrais e outras 

patologias não 
traumáticas 

0 302 0 323 13 302 5 301 9 311 1566 

Acidentes de Tráfego 8 116 8 202 6 217 4 166 11 151 889 

Em averiguação 1 11 10 0 14 0 10 0 6 0 52 

Total 197 968 167 935 157 947 163 851 120 810 
 

Adaptado de: [36] 

Estes acidentes de trabalho e doenças profissionais acarretam custos, nomeadamente humano para o 

Sistema Nacional de Saúde e para a própria empresa, pois afectam a sua produtividade. Estes custos podem 

ser evitados ou mesmo reduzidos, através da aplicação de uma boa avaliação de riscos, podendo assim as 

empresas aumentar o seu desempenho através de uma gestão eficaz da Segurança e Saúde [37]. 

Na nossa sociedade, o trabalho, constitui uma necessidade económica para o Homem, uma motivação, um 

direito e um dever para satisfazer as suas necessidades e manter uma vida digna. Estando assim associados 

ao trabalho valores económicos e valores simbólicos. O trabalho é uma condição para o desenvolvimento 

das capacidades físicas e psíquicas das pessoas, no entanto, por vezes, pode também ser uma fonte de 

degradação dessas mesmas capacidades [38]. 

O sector da construção é aquele que apresenta maiores taxas de sinistralidade em Portugal e Espanha. Entre 

2004 e 2008, foram registados, no conjunto destes países, 2 255 mortes na sequência de acidentes laborais 

no sector da construção[36]. 

Estes factos ocorrem tanto pela diversidade de riscos associados às actividades desenvolvidas, como pela 
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constante mutação dos locais de trabalho e ainda pela baixa qualificação apresentada pela média dos 

trabalhadores. 

Os trabalhadores podem estar expostos a uma combinação dos seguintes riscos: 

 riscos eléctricos; 

 riscos de incêndio; 

 agentes químicos; 

 agentes biológicos 

 movimentação manual de cargas; 

 movimentação mecânica de cargas; 

 soldadura; 

 trabalhos em altura; 

 transporte de cargas perigosas; 

 trabalho em espaços confinados; 

 ruído; 

 vibrações; 

 materiais perigosos; 

 condições atmosféricas adversas; 

 máquinas e equipamentos de grande porte; 

 entre outros. 

De forma a promover no espaço europeu a melhoria da segurança e saúde dos trabalhadores, foi publicada 

pela Comissão Europeia a Directiva 89/391/CEE, de 12 de Junho, que contempla os princípios gerais de 

prevenção: 

 evitar os riscos; 

 avaliar os riscos que não possam ser evitados; 

 combater os riscos na origem; 

 adaptar o trabalho ao homem, especialmente no que se refere à concepção dos postos de trabalho, 

bem como à escolha dos equipamentos de trabalho e dos métodos de trabalho e de produção, 

tendo em vista, nomeadamente, atenuar o trabalho monótono e o trabalho cadenciado e reduzir os 

efeitos destes sobre a saúde; 

 ter em conta o estádio de evolução da técnica; 

 substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso; 

 planificar a prevenção com um sistema coerente que integre a técnica, a organização do trabalho, as 

condições de trabalho, as relações sociais e a influência dos factores ambientais no trabalho; 
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 dar prioridade às medidas de prevenção colectiva em relação às medidas de protecção individual; 

 dar instruções adequadas aos trabalhadores. 

Para aplicar correctamente estes princípios é necessário implementar, nas entidades, sistemas robustos de 

avaliação e controlo de riscos profissionais. 

A avaliação de riscos profissionais é um processo dinâmico que visa estimar a magnitude do risco para a 

saúde e segurança dos trabalhadores, decorrente das circunstâncias em que o perigo pode ocorrer no local 

de trabalho, tendo em vista obter informação indispensável para que a gestão reúna condições para uma 

tomada de decisão apropriada sobre as medidas preventivas a adoptar. Uma avaliação de riscos compreende 

duas etapas fundamentais: a análise e a valoração do risco. No final deve proceder-se ao controlo dos riscos 

considerados relevantes. 

 

1.3 Antecedentes 

Tendo em consideração os objectivos que se pretendem concretizar com o presente trabalho, os 

antecedentes considerados neste estudo centram-se em duas áreas principais: as condiciones de trabalho 

numa unidade de tratamento de residuos, realizando a avaliação e controlo de riscos profissionais 

associados à tarefas próprias da mesma e as condições específicas do processo de aproveitamento ou 

reutilização dos materiais de demolição nestas unidades de produção de um producto final com valor, 

incluindo o estudo do produto fabricado. 

Há, na literatura científica, referência a vários trabalhos que abordam estas temáticas de forma isolada, no 

entanto, não foi encontrado nenhum com a amplitude que se pretende desenvolver: fechar o ciclo dos 

RCD, desde a recepção no centro de tratamento até à sua introdução na nova construção, considerando 

todos los aspectos de la gestión del proceso y de las cacterísticas del producto terminado. 

1.3.1 Higiene e segurança no trabalho.  

O regime jurídico português da promoção e prevenção da segurança e da saúde no trabalho [39] e a lei 

espanhola de prevenção de riscos laborais [40] incumbem o empregador a integrar nas actividades da 

empresa a avaliação de riscos para a segurança e saúde e a planificar as medidas de prevenção e protecção 

necessárias, para a que os trabalhadores possam desenvolver o seu trabalho em condições de higiene, 

segurança e saúde. 

Os empregadores têm, em geral, o dever de assegurar a segurança e a saúde dos trabalhadores em todos os 

aspectos relacionados com o trabalho. Uma boa prática é a avaliação de riscos, uma vez que esta permite 
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que os empregadores tomem as medidas necessárias para proteger a segurança e a saúde dos trabalhadores 

[41]: 

 prevenção dos riscos profissionais; 

 prestação de informação e formação aos trabalhadores; 

 adequação da organização e de meios para a implementação das medidas necessárias. 

Apesar do objectivo da avaliação de riscos residir na eliminação dos perigos e na prevenção dos riscos 

profissionais, devendo ser sempre este o objectivo principal, nem sempre poderá ser alcançado na prática. 

Sempre que não seja possível eliminar os perigos, os riscos associados devem ser diminuídos e o risco 

residual controlado. Numa fase posterior, enquanto parte do programa de revisão, esse risco residual será 

reavaliado e a possibilidade de eliminação do perigo talvez possa ser reconsiderada face a novas 

informações. 

A avaliação de riscos deve ser estruturada e implementada de forma eficaz, a fim de ajudar os empregadores 

a [41]: 

 identificar os perigos existentes no local de trabalho, avaliar os riscos associados aos mesmos, 

determinar as medidas que devem ser adoptadas para proteger a saúde e a segurança dos seus 

trabalhadores e de outros intervenientes, tendo sempre em consideração as exigências legais; 

 avaliar os riscos, de modo a efectuar escolhas informadas relativamente ao equipamento de 

trabalho, às substâncias químicas ou preparações utilizadas, à adaptação do local de trabalho e à 

organização do trabalho, etc.; 

 definir os riscos prioritários em função avaliação efectuada; 

 verificar se as medidas propostas são as mais adequadas; 

 demonstrar a todos (às autoridades competentes, aos trabalhadores, aos seus representantes e ao 

próprio empregador) que todos os factores pertinentes relacionados com o trabalho foram tidos 

em consideração, e que foi efectuado um juízo válido e informado acerca dos riscos e das medidas 

necessárias para salvaguardar a saúde e a segurança; 

 garantir que as medidas preventivas e que os métodos de trabalho e de produção, considerados 

necessários e implementados na sequência de uma avaliação de riscos, proporcionam uma melhoria 

do nível de protecção dos trabalhadores. 

Foram analisados trabalhos que visavam a aplicação de métodos de avaliação de riscos isolados [42], 

comparação de métodos [43] e [44] e proposta de métodos inovadores [45], tendo por finalidade escolher os 

métodos que melhor se poderiam enquadrar no sector específico do tratamento e valorização dos RCD. 
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1.3.2 Aproveitamento e reutilização de materiais de construção 

O primeiro registo sobre investigação na utilização de Agregados Reciclados (AR) remonta a 1946, tendo 

sido efectuado por Glushge, investigador russo [46]. Desde essa data até à actualidade foram realizados 

inúmeros trabalhos nesta área, com o objectivo de aferir as melhores condições para a utilização destes 

materiais. Inicialmente estudou-se o processo de demolição, propriedades mecânicas, aspectos de 

durabilidade e melhoria. Recentemente, os estudos centraram-se nos aspectos estruturais e económicos da 

utilização dos RCD no novo betão. 

Hansen [47] e Li [48] realizaram estudos relevantes no sentido de promover a introdução de agregados no 

fabrico de betão, com conclusões favoráveis do ponto de vista das propriedades físicas dos elementos 

estruturais produzidos. Estudos mais recentes comprovam essas conclusões com o fabrico e ensaios em 

diversos elementos estruturais [49], [50], [51], [52], [53] e [54]. 

O estabelecimento de relações entre as propriedades principais dos agregados reciclados e as propriedades 

do betão com eles fabricados é muito importante para futuros projectos, construção e análise de estruturas 

de elementos feitos com esta nova solução. Com os agregados naturais estas relações já se encontram 

estudadas e devidamente compiladas em normas, códigos, manuais, etc. Existem estudos que indicam a 

existência destas relações para os agregados naturais, mas que as mesmas não são válidas para os agregados 

reciclados [55], [56], [57] e [58]. Torna-se assim fundamental a determinação de relações fiáveis entre as 

várias propriedades físicas e mecânicas do betão com agregados reciclados. 

De forma a continuar essas correntes de investigação e tendo em conta a necessidade do tema na região 

alentejana, quer ao nível do estabelecimento dos padrões de segurança quer ao nível do melhor seguimento 

a dar aos RCD, este trabalho adquire uma grande importância e é encarado com enorme expectativa. 

1.4 Objectivos 

Tendo em consideração o exposto anteriormente, considera-se necessário a realização de um estudo 

exaustivo, face à legislação e normativo europeus em vigor, que permita potenciar o aproveitamento dos 

resíduos de construção e demolição, abrindo portas para uma nova actividade e respeitando os aspectos 

meio ambientais, de qualidade e de segurança e saúde laboral. 

Para tal foram estabelecidos como principais objectivos desta dissertação: 

 Descrever os processos de gestão e o uso de resíduos de construção e demolição (RCD): recolha, 

armazenamento, transporte, tratamento e recuperação. 

 Determinar as variáveis que possam incidir, em maior ou menor grau, nas condições laborais de 

segurança e higiene dos trabalhadores que executam o tratamento dos RCD; 
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 Aferir a adequabilidade de diferentes métodos de avaliação do risco ao processo de tratamento de 

RCD e realizar a avaliação e controlo de riscos com recurso a 2 métodos diferentes; 

 Contribuir para a melhoria das condições de segurança e higiene dos trabalhadores no sector em 

causa, determinando as medidas preventivas mais idóneas para combater os riscos detectados; 

 Determionar as condições para uma adequada gestão dos resíduos na unidade de tratamento que 

possibilitem a obtenção de produtos adequados nas vertentes da qualidade, higiene e segurança 

laboral e meio-ambiente; 

 Caracterizar os agregados de RCD de origens diversas, de acordo com as normas europeias para 

agregados e para betão; 

 Utilizar os agregados caracterizados e com diferentes percentagens de substituição no fabrico de 

betão; 

 Caracterizar e controlar o betão obtido tendo como referência as normas europeias para o betão 

fresco e endurecido; 

 Providenciar uma ferramenta que permita, de forma simples e eficaz, a utilização dos agregados 

reciclados em obra. 

1.5 Dissertação 

Esta dissertação é de cariz experimental com uma base teórica de suporte e encontra-se distribuída em 7 

capítulos complementares. 

No 1º capítulo procede-se a uma breve introdução ao tema, ao alcance que se pretende obter e aos estudos 

que antecederam esta investigação. 

Nos 2º, 3º e 4º capítulos apresentam-se os fundamentos teóricos que sustentam toda a parte prática 

realizada. 

No capítulo 5º expõem-se todos os materiais seleccionados e os métodos escolhidos que, conjuntamente 

com os capítulos anteriores, possibilitam a concepção do capítulo 6º onde se apresentam os resultados de 

toda a experimentação e do trabalho de campo realizados. 

O capítulo 7º é o culminar da dissertação, onde são resumidas as conclusões obtidas e apontadas linhas 

futuras de investigação. 
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2. DEMOLIÇÃO E RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 

 

Os equipamentos e os processos de demolição actuais têm pouco a ver com os utilizados no passado, onde 

o trabalho se resumia a destruir a edificação. 

A simples destruição do corpo do edifício e a subsequente remoção dos detritos misturados para um local 

de deposição evoluiu para um processo de alta tecnologia de construção regressiva. Na Figura 2.1 está 

representado o ciclo de construção sustentável. 

 

 

 

 

 

Fonte: [59] 
 

 
Ferramentas de demolição avançada garantem um maior controlo do processo e auxiliam em grande medida 

na triagem dos resíduos para a reciclagem e consequente valorização para utilização em novas construções, 

contribuindo, de forma substancial, para uma actividade sustentável. 

Tal como em todos os processos construtivos, na DS um bom planeamento dos trabalhos é fundamental 

para atingir maior eficácia, eficiência e segurança, com recurso a novos equipamentos e novas ideias de 

execução. Além disso, a legislação vigente aliada às preocupações ambientais têm tido um grande impacto 

na indústria. Muitas organizações começam a aventurar-se e a implementar uma gestão de resíduos e 

programas de reciclagem. Por outro lado, devido à alarmante diminuição de terrenos para construção e 

centros muito compactos, as autoridades apelam para o uso estratégico do edificado existente para atender à 

procura actual. 

Assim, a DS pode desempenhar um papel importante na construção futura, dando espaço para novas 

construções ou na reabilitação das existentes. A indústria, que era até então desconhecida e pouco 

sofisticada, e como já foi referido, executada por processos rudimentares e empíricos, encontrou-se 

finalmente no centro das atenções com maior valorização. A demolição de edifícios não é uma operação 

simples, exige um planeamento cuidado de um conjunto de operações e também alguma estratégia [60]. 

Ao executar uma demolição procura-se que as operações: 

Figura 2.1 – Ciclo da construção sustentável 
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 ocorram com toda a segurança 

 decorram com rapidez;  

 tenham o mínimo impacto sobre o ambiente envolvente;  

 permitam uma fácil remoção e transporte dos resíduos do local;  

 possibilitem uma triagem dos componentes e dos materiais para a reciclagem ou reutilização. 

2.1 Tipos de demolição 

Podem ser utilizados diversos tipos demolição num edifício, no entanto existem três tipos principais [61]: 

 Demolição parcial – trabalhos de remoção de elementos e demolição parcial de uma estrutura para 

permitir a execução de algumas modificações, reparações ou reabilitações, ou ainda para corrigir 

alguns defeitos de construção, ou seja, demolição de uma pequena fracção em que se requer um 

enorme controlo dos trabalhos a fim de garantir e preservar a integridade estrutural do todo; 

 Demolição progressiva – remoção e demolição controlada de secções de uma estrutura, ao mesmo 

tempo que se mantém a sua estabilidade, evitando o colapso da estrutura no decorrer dos trabalhos. 

É muito usado em áreas urbanas muito confinadas, como centros de cidades. A demolição 

progressiva é a mais frequente e a mais tradicional, em que os trabalhos de demolição são iniciados 

a partir do topo de um edifício progredindo sequencialmente até ao chão, ou pisos inferiores, ou 

seja, no sentido inverso da construção. É aquele em que se pode ter um maior controlo dos 

trabalhos de demolição e aproveitamento dos materiais para a reutilização e reciclagem; 

 Mecanismo de colapso – remoção dos elementos chave da estrutura a fim de provocar o seu 

colapso. Só deve ser aplicado em edifícios devidamente isolados, de modo a não provocar danos 

em edifícios vizinhos tanto ao nível estrutural, como ao nível da propagação de detritos e poeiras. 

A estrutura a ser demolida totalmente tem que estar situada em zonas niveladas, sendo concretizada 

através da utilização de meios mecânicos, máquinas de grande porte, ou com recurso a explosivos. 

São empregues em estruturas em que se pretende demolir num curto espaço de tempo ou que 

apresentam riscos de colapso, tais como edifícios: 

o com enorme fragilidade estrutural 

o de grande porte 

o com grandes deficiências na fase de construção 

o que sofreram danos devido a catástrofes naturais, incêndios, explosões, choques. 

2.2 Fases da demolição 

Para a execução de trabalhos de demolição é preciso haver um bom planeamento e uma boa organização. O 

ciclo distribui-se em três fases distintas [61]: 

 Trabalhos prévios; 
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 Demolição; 

 Trabalhos posteriores. 

 Fase dos trabalhos prévios à demolição 

 Avaliação do estado de degradação do edifício e das características do meio envolvente 

Antes de qualquer trabalho de demolição, deve ser elaborado um estudo pormenorizado, da 

estrutura a ser desmantelada e das estruturas vizinhas, onde são verificados os estados de 

estabilidade e solidez, com inspecção visual, estudos e realização de ensaios, especialmente nos 

casos em que apresentam fragilidade, em edificações que sofreram catástrofes naturais, incêndio, 

explosão, choques, abandono prolongado ou edifícios antigos, para se poder determinar as medidas 

de prevenção e os métodos de demolição mais adequados para a execução dos trabalhos. Esse 

estudo possibilita obter a maior quantidade possível de informações para minimizar acidentes 

envolvendo o edifício em causa e os edifícios vizinhos. 

 Processo de licenciamento 

Acompanhado de um Plano de Segurança e Saúde ou, em caso de pequenas intervenções, de uma 

Ficha de Procedimentos de Segurança, onde consta um plano de trabalhos, com uma memória 

descritiva na qual esteja a descrição das operações a executar, da ordem de trabalhos, tendo em 

conta a condição de que nenhum desses trabalhos ponha em risco a segurança dos trabalhadores, 

das construções vizinhas e do público que circule nas imediações da zona a demolir, procedimentos 

específicos e adequados à natureza dos trabalhos, métodos escolhidos, equipamentos e pessoal 

necessário, com as devidas medidas preventivas de execução das tarefas. Também devem constar 

planos de detalhe de elementos estruturais ou construtivos que envolvam riscos especiais (amianto, 

betão pré-esforçado, edifícios que foram abalados por incêndios ou sismos graves) [62]. 

 Aplicação das providências preliminares 

Medidas a ter em conta antes do início de qualquer trabalho de demolição, caracterizadas pelo 

isolamento do edifício relativamente ao meio envolvente, desvio ou protecção das infra-estruturas 

públicas, protecção da zona dos trabalhos e implementação dos sistemas de sinalização e protecção 

colectiva [63]. 

 Fase dos trabalhos de demolição 

 Remoção dos componentes do edifício 
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Findos os trabalhos prévios pode dar-se início à fase de demolição que também é, por sua vez, constituída 

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

do seu corpo estrutural. 

As várias etapas que constituem a fase de desmantelamento dos materiais de revestimento são apresentadas 

no Quadro 2.1, sendo que a ordem de trabalhos adoptada não é necessariamente aquela que deverá ser 

cumprida, uma vez que cada demolição é única, a ordem de trabalhos deverá ser adaptada à especificidade 

de cada caso, dependendo das características dos próprios materiais a remover: 

 valor comercial; 

 acessibilidade; 

 contaminantes; 

 perigosidade. 

 

Quadro 2.1 – Etapas da fase de desmantelamento da demolição selectiva 

Actividade Materiais Comentários 

Remoção selectiva dos materiais com valor 
comercial 

Materiais arquitectónicos com elevado 
valor (como por exemplo lareiras, madeira 
trabalhada, ferro forjado e azulejos com 

funções decorativas, etc.), alguns tipos de 
telhas, vidraças portas envidraçadas, 

encaixes eléctricos e alguns metais (como 
tubos de cobre). 

Se este processo não for efectuado, o local 
poderá ficar sujeito a actos de furto. 

Remoção de outros materiais acessíveis 

Vãos exteriores e interiores, com 
respectivas guarnições, e todo o tipo de 

divisórias leves e acabamentos removíveis, 
como tectos falsos, soalhos ou alcatifas. 
Seguem-se, com limpezas intermédias, as 

instalações especiais como elevadores, 
redes de ar condicionado e outras. 
Removem-se então as coberturas, 

aparelhos e rede eléctrica, tubagens de 
águas, gás e esgotos. 

Estes materiais poderão ter algum valor 
comercial, mas devem ser retirados 

essencialmente para tornarem o processo 
de reciclagem mais eficiente. 

Remoção de materiais acessíveis que, se 
não forem retirados, diminuem o valor dos 

agregados após trituração 

Materiais de madeira, plástico acessíveis e 
volume de vidro excessivos. O gesso pode 

ser retirado nesta fase. 

Aumento do valor dos agregados 
secundários produzidos a partir dos RCD. 

Remoção de materiais acessíveis que, se 
não forem retirados, tornam RCD em 

resíduos perigosos 
Amianto e outros materiais perigosos. 

Redução da quantidade de RCD que tem 
que ir para aterros de resíduos perigosos. 

Tratamento químico in-situ de partes do 
edifício que foram contaminadas ao longo 

da sua vida e remoção apropriada 

Materiais superficiais (paredes, soalhos e 
coberturas de telhados). 

Este é um conceito relativamente novo. Só 
é provavelmente apropriado para 

estruturas industriais. 

Fonte: [64] 

A fase da demolição do corpo estrutural deve ser realizada pela ordem inversa à sua construção com o 

recurso a métodos e técnicas que potenciem a valorização dos materiais aquando da sua selecção. De 

seguida, apresenta-se uma ordem pela qual se deve proceder à remoção dos elementos construtivos, de 

notar que no ponto 8 se executa um reforço estrutural dos elementos em risco de colapso por motivos de 

segurança [65]: 

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

clarabóias existentes); 

2. material de revestimento na cobertura; 
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3. estrutura de cobertura (madres, varas e ripas); 

4. tabiques de alvenaria de apoio da cobertura; 

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

6. cabos, tirantes e escoras em coberturas; 

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

demolição do último piso habitado; 

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

estejam degradados; 

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

e serralharia; 

10. tabiques e/ou paredes divisórias; 

11. laje do piso e das abóbadas; 

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

estruturas de betão armado); 

13. último troço de escada; 

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

15.  muros de suporte; 

16. fundações. 

 

 aplicação das medidas de prevenção de riscos 

Aplicação das medidas preventivas com o devido acompanhamento pelo técnico responsável ou 

por um seu representante. Esta fase consiste na implementação de medidas de segurança a fim de 

reduzir ou eliminar os riscos associados aos trabalhos a executar. 

 execução dos trabalhos de demolição  

Início dos trabalhos de remoção e demolição dos componentes do edifício, mediante os métodos 

previamente escolhidos, de carácter parcial ou total, executado por operários e empresa 

especializada na área, de forma organizada e precisa obedecendo a uma adequada sequência de 

execução das tarefas. 

 Trabalhos posteriores à demolição 

 remoção, transporte e tratamento dos resíduos de demolição 

Fase de limpeza de todas as áreas ocupadas durante os trabalhos. Recolha e transporte RCD para 

locais apropriados, onde será efectuada a triagem e o tratamento para posterior reciclagem, 

reutilização ou depósito. 

 retoma da normalidade da envolvente 
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No início dos trabalhos são tomadas medidas de isolamento do edifício, sendo efectuadas algumas 

alterações no normal funcionamento das actividades do meio envolvente, tais como deslocação de 

pessoas, serviços públicos ou alteração do trânsito, é necessário retomar todas as características 

iniciais. 

 controlo das consequências provocadas com o processo 

Verificação do estado dos edifícios vizinhos com uma nova vistoria e comparação dos seus 

resultados com o relatório de inspecção feito antes da demolição, de forma a apurar os eventuais 

estragos provocados pela demolição. A sua reparação deverá ser suportada pela empresa que 

realizou a demolição. 

2.3 Etapas e técnicas de desconstrução 

A desconstrução é executada com as mesmas técnicas e os mesmos equipamentos que a demolição 

tradicional, obedecendo, no entanto, a uma metodologia diferente. Enquanto uma demolição tradicional 

pode ser feita recorrendo a uma só técnica, como por exemplo demolição global por derrube ou 

afundamento, a DS é geralmente feita recorrendo a pelo menos duas técnicas diferentes: a demolição 

manual, na fase de desmantelamento do recheio do edifício e dos materiais contaminantes, e uma qualquer 

outra técnica para destruição da estrutura. 

Nas operações de demolição de edificações existe uma variedade de técnicas e equipamentos disponíveis, 

que são, em muitos casos, facilmente integrados em grupos, em face da sua similitude ou proximidade do 

seu funcionamento. Como em todas as classificações existem casos que se situam em situações de fronteira 

dificilmente classificáveis e, noutros ainda, recorre-se a equipamentos de origem diversa. Finalmente, 

regista-se um desenvolvimento significativo de sistemas inovadores, ao mesmo tempo que em alguns outros 

se tornam disfuncionais ou economicamente obsoletos, e em casos extremos nunca chegam a ultrapassar a 

fase experimental. 

A escolha do(s) método(s) a aplicar depende das características da edificação, do meio envolvente, do 

destino a dar aos RCD, do tempo disponível, dos riscos associados aos tipos de materiais e das soluções 

construtivas. A sequência da demolição também condiciona a qualidade deste processo, pelo que se deve 

estabelecer a ordem pela qual as etapas são executadas. A ponderação de todos os factores levará à decisão 

final. 

 

2.4 Técnicas e equipamentos de demolição 

No Quadro 2.2 encontram-se os vários grupos de técnicas de demolição. 
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As técnicas e equipamentos escolhidos estão dependentes do objecto a demolir e da qualidade de demolição 

pretendida. 

 

Quadro 2.2 – demolição: classificação por grupos 

Grupo principal Subgrupo Variante 

Equipamentos mecânicos 

Embate, empuxe, tracção ou escavação 

Ferramentas manuais 

Martelos demolidores ligeiros (eléctricos) e 
pesados (pneumáticos, hidráulicos, 

eléctricos e a gasolina) 

Impacto (esfera de ariete) 

Máquinas hidráulicas e acessórios (tesoura, 
ripper, nihhler, alicate, triturador, pinças, 

martelo, etc.) 

Tracção de cabos 

Rebentamento interior 
Quebrador de cunhas (Darda) 

Quebrador de Pistões ou Macacos 
hidráulicos 

Esmagamento exterior Pinça de esmagamento 

Tesouras hidráulicas 

Processos térmicos 

Lança Térmica  

Maçarico 
Combustão pó de ferro e alumínio 

Combustão de Plasma 

Lança Laser  

Meios explosivos 

Explosões (no meio ambiente) 

Mecanismo tipo telescópio 

Mecanismo tipo derrube 

Mecanismo tipo implosão 

Mecanismo tipo colapso sequencial 

Micro-explosão  

Expansão 
Com gás 

Química 

Processos abrasivos 

Corte diamantado 

Serra com disco portátil 

Serra com disco sobre rodas 

Serra com disco sobre calhas 

Serra com fio 

Motosserra 

Caroteadora 

Jacto de água - hidrodemolição  

Jacto de água e areia  

Processos eléctricos 

Aquecimento das armaduras 

 

Electrofractura 

Aquecimento induzido de um material 

ferromagnético 

Arco voltaico 

Microondas 

Processos químicos Ataque químico  
Ataque electroquímico 

Fonte: Adaptado de [65] 

2.5 Resíduos de demolição 

Ao longo de toda a actividade de demolição, seja ela parcial ou total, vai-se gerando enormes quantidades de 

fragmentos e produtos sobrantes, geralmente designados por entulho ou resíduos de demolição (RD). Esses 

produtos deverão ser removidos do local no decorrer dos trabalhos a fim de não se gerar um elevado 

amontoado, tanto no interior do edifício como em espaço exterior ao estaleiro. Esse encaminhamento de 

dentro para fora do edifício e o seu transporte para locais apropriados, deverá ser feita de forma organizada 

e segura para não provocar riscos aos trabalhadores ou incómodos na execução das tarefas. 
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Como já foi referido na demolição sequencial manual de fracções do edifício, de vários pisos, a remoção 

dos detritos produzidos deve ser feito por meio de mangas de descargas apropriadas (caleiras) que 

obedeçam aos seguintes requisitos: 

 Serem vedadas para impedir a fuga de objectos, partículas e poeiras; 

 Possuir troços verticais até à altura máxima correspondente a dois andares do edifício, para evitar 

que o material atinja, aquando da descida, velocidades perigosas; 

 Terem na base um contentor apropriado devidamente vedado, em que não deverá ser permitido a 

permanência de pessoas ou viaturas junto das extremidades de descarga da caleira, com excepção 

na operação de recolha do contentor para transporte.  

Os produtos de demolição quando constituídos por grandes volumes, deverão ser removidos do local por 

meio de cordas, cabos, roldanas, guinchos ou outros apropriados para zonas vedadas à circulação e 

permanência de trabalhadores. 

Durante a execução das descidas deverá ser adaptado um sistema de sinalização adequada, para prever 

possíveis riscos de queda das fracções a remover e de segurança dos trabalhadores nas imediações dos 

trabalhos. 

Previamente à remoção de estruturas metálicas, com recurso a maquinaria pesada, deverá ser feita a 

verificação da capacidade de resistência e estabilidade do pavimento onde se encontram os equipamentos de 

transporte de elementos demolidos. 

Demolição selectiva como método para aumentar o potencial de reutilização e reciclagem dos resíduos de 

construção e demolição 

A forma como são tratados e separados os RD antes, durante e depois da demolição tem um impacto 

crucial no seu potencial de reutilização e reciclagem e a qualidade dos respectivos materiais reciclados 

depende dos métodos utilizados na demolição [66]. 

Um dos objectivos da DS é maximizar o potencial de reutilização e reciclagem dos RD e, por isso, é 

incluído no projecto de demolição um plano para a gestão desses resíduos no estaleiro, bem como para a 

recolha e transporte dos mesmos. A elaboração desse plano passa, antes de mais, pela caracterização dos 

materiais presentes no edifício, sendo que esta é fortemente condicionada pelos pressupostos de 

classificação adoptados. 

2.6 Regulamentação 

O Decreto-lei 178/2006, de 5 de Setembro, regula a gestão de resíduos no território português, definindo-

os por “substância ou objecto de que o detentor se desfaz ou tem a intenção ou a obrigação de se desfazer, 



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN DEMOLIÇÃO E RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO  

 ___________________________________________________________________________________________  

59 

nomeadamente os identificados na Lista Europeia de Resíduos (LER)”. No Quadro 2.3 apresentam-se as 

várias categorias que compõem os RCD no âmbito da LER [67]. 

A 12 de Março de 2008 foi publicada a mais relevante legislação portuguesa no domínio dos RCD, Decreto-

lei 46/2008, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011 de 17 de Junho, uma vez que “estabelece o regime das 

operações de gestão de resíduos resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de derrocadas, 

abreviadamente designados por RCD, compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de 

recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação” [68] e [69]. 

Em Espanha o Real-Decreto 105/2008, de 1 de Fevereiro, estabelece o regime jurídico para a produção e 

gestão de RCD, com o objectivo de fomentar a prevenção, reutilização, reciclagem e outras formas de 

valorização, assegurando ainda que as operações de eliminação recebam um tratamento adequado, 

contribuindo para o desenvolvimento sustentável da actividade da construção [70]. 

A 19 de Novembro de 2008 foi aprovada a Directiva nº 2008/98/CE, que irá produzir alterações nestes 

diplomas. Esta Directiva estabelece para os RCD valores de reciclagem mínimos de 70% (massa) até ao ano 

2020 [71]. 

2.7 Classificação e composição dos RD 

É importante fazer a distinção entre resíduos de construção (RC) e resíduos de demolição (RD), uma vez 

que têm constituições quantitativas e qualitativas tipicamente distintas. O Quadro 2.3 mostra os principais 

tipos de resíduos gerados na União Europeia de acordo com o tipo de obra considerado. 

De uma maneira geral os resíduos de construção compreendem solos de escavação e movimentos de terra, 

desperdícios, excessos e materiais partidos ou danificados, gerados em obras de construção, e ainda 

materiais gerados pela reparação e manutenção de edifícios, estradas e infra-estruturas, materiais gerados em 

reabilitações de fracções de habitação e transformações de edifícios não residenciais. 

Os resíduos de demolição compreendem o resultado da demolição de edifícios e outras estruturas, sendo 

gerados em volumes substancialmente maiores, gozando de maior variabilidade quanto à sua composição 

[72]. Os resíduos de demolição tendem a contribuir com mais resíduos contaminados por substâncias 

indesejadas ou perigosas, tais como chumbo, tintas, vernizes e adesivos, constituindo aglomerados de 

materiais com ligações tais que se torna mais difícil separá-los em materiais passíveis de reciclagem [66]. 

A composição dos resíduos é resultado do tipo de estrutura a ser demolida, da época em que foi construída 

– o que dita as técnicas e os materiais utilizados – e do método que se usa para a sua demolição. A 

composição dos RCD gerados numa mesma demolição pode ainda variar significativamente consoante o 

empreiteiro que a realiza de acordo com o seu nível de perícia e qualidade de formação da sua mão-de-obra 

[66]. 
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Quadro 2.3 – Principais origens e tipos de resíduos na União Europeia 

Tipo de obra Tipos de resíduos Principais origens 
Materiais que são normalmente 

recuperados 

Demolição 

Alvenarias, betão armado e 

betão pré-esforçado, metais 

ferrosos e não ferrosos, 

madeira, cerâmicos, plásticos, 

vidro, produtos de gesso e 

estuque, ferragens e guarnições 

e materiais de isolamento. 

Edifícios residenciais e não 

residenciais, estruturas de 

engenharia civil (pontes, 

viadutos, chaminés, entre 

outros). 

Metais para reciclagem, 

entulho para enchimentos, 

algumas ferragens e guarnições 

para revenda, alguma madeira 

para reutilização e pequenas 

quantidades de tijolos. 

Construção 

Na maioria, solos e rocha, 

desperdícios de tijolos e outros 

cerâmicos, restos de betão, 

aço, madeira, tintas e 

embalagens. 

Trabalhos de movimentação 

de terras, desperdícios e restos 

de materiais de trabalhos de 

construção. 

Solos e rochas para 

enchimentos. 

Reparação e manutenção 

Semelhantes aos resíduos de 

demolição: betão, alvenaria, 

solos e produtos betuminosos. 

Reabilitação e transformação 

de edifícios. Manutenção de 

sistemas de transporte. 

Semelhantes aos resíduos de 

demolição. Entulho para 

enchimentos. 

Fonte: [72] 

O facto de cada demolição ser única e particular faz com que a composição dos resíduos seja variável de 

demolição para demolição. Por outro lado, os volumes originados em cada obra foram pouco estudados e, 

sem uma amostra estatística suficientemente ampla e representativa, é difícil caracterizar, de forma fiável, os 

RCD [73]. 

No entanto, tendo em conta os tipos de edificados que se fazem demolir, pode tentar-se uma previsão de, 

pelo menos, a parte mais representativa da constituição dos RD produzidos em cada local ou país.  

De seguida no Quadro 2.4, no Quadro 2.5 e no Quadro 2.6 pode ver-se a quantidade de licenças emitidas 

em Portugal e Espanha em alguns anos desta década, sendo de assinalar a tendência de queda verificada ao 

longo dos anos em análise. 

 

Quadro 2.4 – Edifícios licenciados em Portugal segundo o tipo e destino da obra 

 
 

Edifícios Alterações e ampliações Construções novas Reconstruções Demolições 

total Habitação Familiar total Habitação Familiar total Habitação Familiar total Habitação Familiar Total 

2007 45592 34810 7854 5629 34146 28252 1084 929 2508 

2008 38551 28198 7339 5128 27873 22241 977 829 2362 

2009 30838 21540 6964 4734 20811 16059 904 747 2159 

2010 27775 19544 6103 4109 19270 14797 806 638 1596 

Fonte: [74] 

Considerando que o edificado habitacional representa cerca de 50% do património construído e tendo em 

conta a sua vida útil (Quadro 2.9), poderá assumir-se que a maior parte dos RD produzidos no país terá a 

composição dos resíduos gerados tipicamente na demolição de um edifício de habitação. 
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Quadro 2.5 – Fogos licenciados em Portugal segundo o tipo e destino da obra 

 

Fogos Alterações e ampliações Construções novas Reconstruções Demolições 

total Habitação Familiar total Habitação Familiar total Habitação Familiar total Habitação Familiar Total 

2007 77340 73365 7542 7239 65482 65103 1051 1023 3265 

2008 57820 53849 7906 7579 45915 45366 922 904 3077 

2009 38046 34785 6999 6742 27556 27240 819 803 2672 

2010 32490 28630 4974 3176 25179 24710 767 744 1570 

Fonte: [75] 

 

Quadro 2.6 – Licenças municipais em Espanha para construção, reabilitação e demolição por tipo de obra 

 
Edifícios a Construir Vivendas a construir 

 

Obras de reabilitação Demolição 

 
Residencial Não residencial Edifícios Vivendas Edifícios Vivendas 

2007 187147 166322 634098 33359 19796 26141 25244 

2008 93768 79752 268435 34807 16984 14573 13253 

2009 51744 39564 130546 33267 13465 7984 6975 

Fonte: [76] 

As características dos edifícios foram variando ao longo dos tempos e com ela os materiais usados na 

construção. 

O Quadro 2.7 revela a evolução dos sistemas de construção em Portugal desde o período anterior a 1755 

até aos dias de hoje, bem como os materiais incorporados dominantemente nas construções em cada um 

dos sistemas. 

Os RCD gerados hoje em dia são maioritariamente baseados nos materiais de construção utilizados há cerca 

de 50-100 anos atrás [78] e, segundo um estudo feito para a UE nos anos 80, a demolição incidiu, nessa 

altura, essencialmente sobre edifícios de habitação, a maioria dos quais construídos na segunda metade do 

século XIX. 

Quadro 2.7 – Variação das tipologias dos edifícios em Portugal ao longo do tempo 

Época Sistema Construtivo Subprodutos 

Anterior a 1755 
Edifícios com estrutura de 

alvenaria de Pedra 
Alvenaria de pedra, madeira, porcelanas, metais, cerâmicos e agregados finos 

1755 até 1880 

Edifícios com estrutura de 

alvenaria da época 

pombalina e similares 

Alvenaria de pedra, madeira, argamassas de cal, porcelanas, vidro, têxteis, 

azulejos, metais, cerâmicos e agregados finos 

1880 até 1930 
Edifícios com estrutura de 

alvenaria tipo gaioleiro 

Alvenaria de pedra, madeira, porcelanas, metais, cerâmicos, vidros e agregados 

finos 

1930 até 1940 
Edifícios com estrutura 

mista de alvenaria e betão 

Alvenaria de pedra com tijolo, madeira, betão, vidro, metais, têxteis, azulejos, 

cerâmicos, papel e cartão 

1940 até 1960 
Edifícios com estrutura 

mista de betão e alvenaria 

Alvenaria de pedra, alvenaria de tijolo, madeira, betão, vidro, metais, têxteis, 

azulejos, cerâmicos, papel e cartão 

1960 até 2012 
Edifícios com estrutura de 

betão armado 

Alvenaria de tijolo, madeira, betão, vidro, metais, têxteis, azulejos, cerâmicos, 

papel e cartão 

Fonte: [77] 



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN DEMOLIÇÃO E RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 

 

62 

 

Os materiais desse tipo de construção revelaram-se semelhantes em todos os Estados-Membros – paredes 

resistentes de alvenaria de tijolo ou pedra com estrutura de pavimentos de madeira e revestimento interior 

de gesso e telhas de ardósia [72]. 

 

 

 

 

 

 

(1 – Edifícios com estrutura de alvenaria de Pedra; 2 – Edifícios com estrutura de alvenaria da época pombalina e 

similares; 3 – Edifícios com estrutura de alvenaria tipo gaioleiro; 4 – Edifícios com estrutura mista de alvenaria e betão; 

5 – Edifícios com estrutura mista de betão e alvenaria; 6 – Edifícios com estrutura mista de betão e alvenaria ; 7 – 

Edifícios com estrutura de betão armado) 

Fonte: [77] 

A composição da construção praticada do terceiro quartel do século XIX até hoje é consistente com a 

constituição estimada dos RD na UE, apresentada no Quadro 2.8. 

Apesar de ainda poder ter menor significado do que a demolição de edificado antigo, o número de 

demolições de edifícios habitacionais mais modernos cresce todos os anos na UE, ocorrendo normalmente 

para dar lugar a novo desenvolvimento urbanístico ou devido a erros de construção, com a presença de 

cimento com grandes quantidade de alumina em edifícios de apartamentos com vários andares [72].  

Quadro 2.8 – Composição da construção da União Europeia 

Materiais Composição (%) 

Alvenaria 57 

Betão 37 

Madeira 2 

Aço 0,3 

Outros 3,7 

Fonte: [79] 

Perspectiva-se que, num futuro próximo, estas motivações para a demolição de construções modernas 

dêem lugar à necessidade da renovação do parque edificado, uma vez que, de acordo com o Quadro 2.9, os 

primeiros edifícios habitacionais construídos com betão armado começam a chegar ao fim da sua vida útil 

prevista. 

Figura 2.2 – Variação das tipologias dos edifícios em Portugal ao longo do tempo 
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Assim sendo, tendo em conta a proporção dos alojamentos clássicos em 2001, por época de construção 

(Figura 2.2), em que 86% da construção é posterior a 1945, poderá prever-se que os subprodutos do betão 

armado vão constituir a base da composição dos resíduos obtidos na demolição de edifícios de habitação e, 

remetendo ao Quadro 2.8 e ao Quadro 2.9, na demolição de construções no cômputo geral. 

Neste sentido, a proporção e composição qualitativa que se espera dos RD nas próximas décadas está 

evidenciada na Figura 2.3. 

Quadro 2.9 – Tempo de vida útil do edificado 

Categoria Tipo de edifício Ciclo de vida previsto para as estruturas (anos) Proporção relativa 

Vida curta Industriais 40 20% 

Vida média Habitação, comércio e agricultura 70 50% 

Vida longa Escolas e hospitais 100 30% 

Fonte: [72] 

Para além da demolição dos edifícios da habitação, é de referir a demolição dos edifícios não residenciais 

que podem ser divididos em três grupos: os comerciais (centros comerciais e de escritórios e serviços), os 

industriais (fábricas e oficinas) e um terceiro grupo de edifícios que não se encaixam nas duas primeiras 

categorias, como são as igrejas, escolas, hospitais, hotéis, etc. 

Por norma, a demolição destes tipos de edifícios é pontual, pelo que não existe muita informação 

disponível, tornando-se mais difícil fazer uma caracterização quantitativa e qualitativa dos RD destas 

construções [72]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: [80] 

Figura 2.3 – Materiais presentes na construção em 727 890 000 toneladas, Europa Ocidental 
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2.8 Separação e classificação dos resíduos de construção e demolição 

A gestão de resíduos no local, durante os trabalhos de demolição, exige um planeamento de separação, 

classificação e armazenamento em obra, bem como um planeamento económico, de forma a optimizar 

tempo e custos envolvidos nas tarefas subsequentes de tratamento e recolha dos resíduos. 

Uma vez identificados os resíduos gerados, é necessário determinar o seu grau de separação, ou seja, o 

número e o tipo de diferentes fracções separadas de resíduos, mais apropriados para a situação em estudo. 

O grau de separação de resíduos depende das possibilidades de encaminhamento dos resíduos, pelo que o 

plano de recolha de resíduos e o correspondente plano económico implicam uma análise de mercado para 

identificar os retomadores de resíduos existentes, quais os resíduos que aceitam, as suas condições e o tipo 

de serviço que prestam. Neste sentido, podem surgir diferenças quanto ao grau de exigência no que diz 

respeito à limpeza aquando da separação dos materiais e ao grau de contaminação tolerável pelo retomador 

dos materiais, bem como diferenças económicas. 

No entanto, qualquer que seja o cenário encontrado, por princípio deve-se sempre tentar favorecer a 

reutilização e reciclagem dos materiais em detrimento da sua eliminação. 

Por outro lado, o grau de separação não se pode demarcar da distribuição de resíduos em diferentes 

fracções, ou fileiras, nem da quantidade gerada. Em demolições, ao contrário do que acontece 

frequentemente em obras de construção, as quantidades geradas de cada fracção são normalmente 

suficientes para que se considere a sua diferenciação. Assim sendo, a distribuição de resíduos em diferentes 

fileiras deve ser feita de acordo com as descrições e códigos de resíduos e, dentro de cada um desses grupos, 

de acordo com o método de recolha e valorização ou eliminação a que vão ser sujeitos. 

Os materiais deverão ainda ser separados de acordo com o seu destino e retomador, ou seja, deverão ser 

separados por materiais para reutilização, materiais para reciclagem e materiais para eliminação, sendo que a 

separação destes últimos deve ainda ser feita consoante o destino: deposição em aterro ou  incineração [81]. 

Os materiais para reutilização compreendem geralmente elementos arquitectónicos de valor patrimonial, 

peças de pedra, madeira estrutural e de revestimento de pavimentos, telhas, portas, caixilharias de boa 

qualidade, mobiliário e equipamento de cozinha e casa de banho e, em alguns países, tijolos maciços [72]. 

Os metais ferrosos e não ferrosos, os plásticos, o vidro, a madeira (que não esteja em condições de ser 

reutilizada), o betão e os produtos cerâmicos são os principais candidatos à reciclagem. O betão ou misturas 

de betão com cerâmica, vidro ou madeira podem, inclusivamente, ser britados no local caso haja espaço 

suficiente para instalar uma unidade móvel de reciclagem destes materiais. Este primeiro processamento no 

estaleiro da demolição tem em vista, não só a remoção de vestígios de materiais ferrosos e a reciclagem dos 

materiais inertes, como também a redução do volume de resíduos a transportar. 
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A eliminação de resíduos reserva-se a materiais que não possam ser reutilizados ou reciclados ou a materiais 

que estejam danificados ou contaminados de tal forma que não possam ser valorizados. 

No que se refere a fluxos de resíduos compostos por vários tipos de materiais, como por exemplo janelas 

ou tubos de aquecimento com isolamento, o seu desmantelamento em obra só deverá ser de interesse se o 

tempo de separação for curto, se os custos de recolha e tratamento forem reduzidos e se o potencial de 

reutilização e/ou reciclagem aumentar. 

Além disto, é fundamental ter em atenção o tratamento dado aos materiais perigosos, uma vez que as 

normas para a gestão de resíduos comerciais e industriais exigem que os resíduos perigosos sejam tratados e 

recolhidos separadamente da fracção não perigosa de outros resíduos industriais e de construção [81]. 

É preciso não esquecer que resíduos que estejam contaminados ou sujeitos a contacto prolongado com 

resíduos perigosos devem ser também tratados como tal, assim como qualquer outro material que exiba 

características tóxicas, infecciosas, reactivas, inflamáveis, explosivas ou radioactivas [66]. 

Desta forma, mesmo sendo os RD considerados inertes na sua maioria, podem conter substâncias perigosas 

e torna-se, por isso, especialmente importante realizar uma triagem eficiente nas obras de demolição a fim 

de minimizar os elementos que possam conter substâncias capazes de contaminar o ambiente. 

É corrente, quando a empresa de demolição não é especializada no manuseamento de resíduos perigosos, 

ser contratada um outra empresa, em regime de subempreitada, para fazer a remoção e encaminhamento 

deste tipo de resíduos. 

Finalmente, toda a informação sobre a triagem e tratamento de resíduos deve ser compilada numa lista que 

deve conter a descrição e referência para cada fracção separada, assim como outros nomes pelos quais esses 

resíduos são frequentemente conhecidos, os respectivos critérios de separação e os contactos e/ou moradas 

das empresas responsáveis pela recolha e/ou tratamento de resíduos. 

Outro parâmetro muito importante para a quantificação do grau de separação dos resíduos é a área 

disponível. O grau de separação dos resíduos é directamente proporcional à área disponível no estaleiro de 

demolição. É possível obviar a carência de espaço descentralizando a localização dos contentores para mais 

perto das frentes de trabalho, ou reduzindo as dimensões dos contentores. Esta última medida nem sempre 

é possível devido, por um lado, às grandes dimensões e quantidades dos resíduos geralmente produzidos 

nos trabalhos de demolição e, por outro lado, por implicar um grande aumento na frequência de recolha 

dos resíduos e, consequentemente, dos custos específicos de transporte. Apesar de os custos de 

encaminhamento de resíduos misturados serem em regra muito superiores aos de encaminhamento de 

resíduos triados, deve ser feito o balanço entre os custos associados à mistura dos resíduos e os custos de 

uma recolha mais frequente. 
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Para além das questões económicas, é importante ter presentes os aspectos ambientais associados às 

emissões de gases poluentes e aos gastos energéticos associados ao transporte de resíduos. Deve, por isso, 

implementar-se uma gestão de RD eficaz no aproveitamento de resíduos para reutilização e reciclagem, 

minimizando o prejuízo ambiental provocado pelo acréscimo do número de viagens necessárias para o 

transporte dos RD [81]. Este raciocínio é válido para qualquer obra de demolição, mesmo que não exista 

qualquer limitação de espaço para depósito de resíduos. 

Uma vez estimado o grau de separação de resíduos pretendido e a área de estaleiro de demolição disponível, 

é feita a escolha dos modelos e das dimensões dos contentores consoante a natureza dos resíduos que 

deverão alojar. Geralmente são usados contentores de grandes dimensões, desde que o estaleiro o permita, 

dadas as características de quantidade e volume dos resíduos [66]. 

Os custos de aluguer e transporte têm um peso importante na escolha dos contentores, pelo que se deve 

comparar os preços para os diferentes tipos e tamanhos de contentores nos orçamentos pedidos aos 

operadores de resíduos. A selecção do tipo de contentor deve também contemplar a necessidade de 

protecção contra o uso por parte de terceiros ou contra acções climatéricas. 

Resíduos como o betão ou o vidro não carecem de cuidados especiais, sendo que os agregados reciclados in 

situ não estão usualmente acondicionados e são depositados em pilhas de material nos espaços livres da 

obra. Já resíduos como papel, cartão, gesso e estuque deterioram-se facilmente, tornando-se conveniente 

recorrer a contentores fechados ou com coberturas próprias. 

Para resíduos perigosos, o tipo de contentor utilizado, assim como a sua recolha, devem obedecer a 

exigências especiais que podem ser fornecidas ou pelas autoridades ambientais competentes ou por 

empresas licenciadas para a sua operação. 

O controlo eficaz da separação de resíduos e da logística de contentores associada pode ser optimizado 

através da elaboração de um mapa cronológico da produção dos resíduos com base no mapa de trabalhos, 

das durações das actividades e da cadência estimada da produção de resíduos. Assim é possível determinar 

tanto o número, tipo e dimensão dos contentores necessários, bem como a necessidade de substituição dos 

contentores uma vez esgotada a sua capacidade. Este controlo deve ser feito activamente durante todo o 

desenvolvimento da produção de resíduos por um técnico responsável nomeado antes do início dos 

trabalhos. Desta maneira garante-se que sejam feitos os devidos ajustes e correcções ao mapa cronológico e 

que seja supervisionado o grau de separação pretendido [81]. 

Os contentores devem ficar o mais perto possível dos locais de geração dos resíduos que acomodam, 

diminuindo, assim, o consumo de tempo de transporte dos resíduos até ao seu contentor e, 

consequentemente, os custos da demolição. A distância dos contentores às frentes de trabalho pode  

diminuir o desempenho dos trabalhadores na selecção de resíduos, propiciando a mistura e contaminação 

dos resíduos durante o seu transporte e nos próprios recipientes. Devem ainda ser distribuídos pelo espaço 
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livre do estaleiro de modo a que estejam sempre dentro do alcance da grua e dos meios de recolha e 

transporte, sem que por isso estejam situados em locais expostos e a obstruir as entradas e vias de circulação 

dos estaleiros [66]. 

Os prazos para a realização da demolição e a contaminação dos resíduos são duas variáveis antagónicas que 

têm que se compatibilizar em obra. 

Os limites temporais estipulados em contrato para a realização da demolição são, por norma, apertados 

prejudicando o grau de selecção ideal dos resíduos, principalmente daqueles de baixo valor de mercado, 

dado que nenhum empreiteiro quererá exceder os prazos e pagar as multas consequentes. 

Por outro lado, a contaminação de resíduos por resíduos perigosos ou por mistura com outros resíduos 

pode inviabilizar o seu potencial de reutilização e reciclagem e encarece significativamente o seu 

encaminhamento [72]. 
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3. GESTÃO DE CENTROS DE TRATAMENTO DE RCD 

3.1 Gestão da produção 

O aterro deve ser sempre a última opção a tomar para os RCD e a reutilização é sempre a primeira, sendo 

esta seguida da reciclagem. A incineração, de preferência com recuperação de energia é uma alternativa, na 

impossibilidade de se fazer a reciclagem dos materiais [29]. 

3.1.1 Aproveitamento dos resíduos de construção e demolição 

É possível definir uma série de usos ou destinos a dar aos RD para ir ao encontro destas prioridades. 

A reciclagem de RD pode fazer-se no local da obra ou fora deste, por processamento com recuperação de 

materiais por reciclagem para a mesma função ou para uma função menos nobre [82]. 

Em termos da reutilização, esta pode ser feita no próprio local da obra ou fora deste. Esta prática pode 

aplicar-se a uma grande variedade de produtos e materiais. Nos casos em que os elementos não estejam 

desgastados, é possível que ainda sejam utilizados durante muito tempo, por vezes durante mais 10 ou 15 

anos. 

3.1.2 Recolha e transporte dos resíduos de construção e demolição 

Após a primeira triagem feita no local, os RCD podem ser encaminhados pelo próprio empreiteiro de 

demolição, desde que possua os veículos adequados e licença para transportar os resíduos em questão. Esta 

é uma solução frequente para a fracção inerte limpa ou com poucos contaminantes, que é transportada até a 

um operador especializado, onde o empreiteiro paga uma taxa de deposição por unidade de peso que pode 

variar consoante o grau de contaminação ou mistura dos resíduos e que se soma aos encargos com o 

transporte. 

O empreiteiro pode ainda contratar uma empresa de transporte para fazer a recolha dos resíduos e o seu 

encaminhamento. A empresa transportadora pode levar os resíduos directamente a um retomador que faça 

o processamento ou reciclagem dos materiais, encaminhá-los a instalações de eliminação por incineração ou 

proceder à deposição em aterro ou a instalações de triagem e processamento de um operador licenciado 

para lidar com RD. 

Em alternativa o empreiteiro de demolição pode inclusivamente contactar directamente o operador de 

resíduos para que este recolha os materiais no estaleiro da demolição. 

Ambos os transportadores e os operadores podem ter esquemas de prestação de serviço semelhantes. 
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3.1.3 Tratamento dos RD e funcionamento da central de reciclagem 

De seguida apresenta-se a metodologia que deve ser adoptada para o tratamento deste tipo de resíduos, bem 

como a unidade que serviu de objecto de estudo para este trabalho. 

 Recepção dos RCD e armazenamento inicial 

Todas as entradas e saídas de material, são controladas por uma báscula, sendo registadas as quantidades e 

características dos materiais movimentados. Deverá ser prevista no edifício da portaria uma estrutura 

elevada que possibilite a inspecção visual do material à entrada aquando da pesagem. Em caso de dúvida ou 

incerteza quanto às características da carga, será feita uma inspecção mais pormenorizada. 

Deve ser feita uma inspecção posterior aquando da descarga para garantir a qualidade do material aceite. Os 

stocks de recepção de resíduos poderão ser separados fisicamente, por placas ou paredes. Todos os stocks 

de material devem estar devidamente identificados e cabe ao responsável identificar e supervisionar as 

acções de depósito e carga de material. Deverá também indicar as zonas de descarga e controlar a qualidade 

do material depositado. 

Nas zonas de recepção de resíduos, deverá ser feito um tratamento de impermeabilização do solo por 

intermédio duma tela própria, com vista a conduzir os efluentes contaminados para uma zona de recolha de 

águas que serão posteriormente analisadas, e se tal for necessário tratadas. 

 Separação Inicial 

Os fluxos de betão armado, em particular os elementos de dimensões maiores, são depositados numa zona 

própria onde, por intermédio dum martelo hidráulico são reduzidas em dimensão e com a ajuda duma pinça 

demolidora lhes são retiradas a maioria das armaduras. O aço proveniente das peças de betão armado é 

armazenado em contentores e reencaminhado para a siderurgia, a fim de ser reciclado. 

Os fluxos separados de materiais limpos como betão, tijolos, cerâmica, ou fluxos misturados de materiais 

minerais não contaminados passam por um processo de pré-segregação (crivo primário) com o objectivo de 

remover a fracção 0-5 mm, sendo o restante material encaminhado para britagem. 

Qualquer redução de tamanho para adequar os resíduos à britadora poderá ser feita com o auxílio da 

escavadora munida de martelo ou tesoura hidráulica. Qualquer necessidade de retirar armaduras ou peças de 

maiores dimensões ou peso como metais, elementos de madeira, isolamentos, poderá ser feito com o auxílio 

de uma tesoura hidráulica. 

Quanto aos materiais aceites que apresentem contaminações, são encaminhados e depositados numa zona 

diferente, de onde entrarão num circuito de triagem (mecânica e manual) do qual deverão sair 
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suficientemente limpos para prosseguirem o processamento normal como materiais minerais não 

contaminados. 

 Triagem e Selecção dos Fluxos Contaminados 

a) Triagem / Pré-selecção 

Os resíduos que dão entrada na estação são depositados numa zona própria, passando a uma primeira fase 

de triagem. Nesta fase são retirados os maiores elementos e de maior visibilidade que são indesejáveis para 

este tipo de reciclagem como madeiras, papéis, metais, isolamentos, e que passaram na inspecção à entrada. 

Esta pré-selecção poderá ser manual ou com o auxílio duma máquina de pinças ou tesouras. 

Os fluxos de materiais que são retirados podem ser armazenados separadamente, para posterior 

reencaminhamento a mercados de reciclagem e valorização paralelos. 

b) Triagem / Selecção 

A massa de resíduos é de seguida dirigida para uma unidade de triagem. Esta instalação deverá permitir a 

separação dos diferentes fluxos de resíduos, como os plásticos, madeira, metais, papel e cartão. 

A passagem por um crivo permite separar as areias com granulometria entre 0 e 5 mm. Destes processos, 

deverão resultar separadas as seguintes fracções: 

 Resíduos diversos (papel e cartão, plásticos, madeira, metais e outros); 

 Minerais: fracção fina (entre 0 e 5 mm); 

 Minerais fracção média e grossa: prosseguem para tratamento. 

Os grandes elementos, por exemplo de betão armado, cujas dimensões serão demasiado grandes para as 

máquinas de tratamento, deverão ser levados para uma zona onde, com a ajuda de tesouras ou martelos 

hidráulicos, serão reduzidos e as eventuais armaduras serão arrancadas e depositadas em contentores. 

Fluxos de resíduos perfeitamente separados não passam por esta instalação de triagem. Existem outros 

processos de separação que se podem utilizar conjuntamente, ou não, com os processos convencionais: 

 Separação Mecânica dos Resíduos; 

 Separação Via Húmida (por densidade); 

 Separação por Correntes de Ar. 

 

c) Britagem e Crivagem 

Os materiais a serem britados serão constituídos apenas por resíduos seleccionados de forma a resultarem 

valores de contaminação mínimos. 
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A britagem é geralmente feita por intermédio de uma britadora de impacto também conhecida como 

impactor ou por uma britadora de maxilas, onde os materiais são reduzidos às dimensões desejadas. Os 

parâmetros reguláveis da britadora devem ser ajustados consoante o tipo de material a ser britado e, em 

especial, consoante o tipo de produto que se pretende obter. 

À saída da britagem, o produto britado passa por um separador magnético que retira os restos de metal 

ainda existentes no fluxo. Estes são reencaminhados conjuntamente com os resultantes de outras etapas do 

processo de reciclagem. 

O material resultante da britagem é um 0-80 mm (pode servir como agregado britado de granulometria 

extensa de qualidade). Para obtenção de parcelas comercializáveis com vista a outras aplicações o produto 

britado passa por um crivo que separa as diversas parcelas. A fracção > 50 mm pode ser separada e voltar a 

ser processada por britagem, enquanto que a outra fracção poderá ser crivada e graduada em subfracções 

(0-5; 5-15; 15-25; 25-50;). 

A parcela de finos (0-5 mm) obtida poderá ser misturada com fracções superiores (não ser separada) com 

vista a conseguir uma granulometria desejável para certas aplicações como sub-bases de estradas. 

À parcela de finos de britagem não se deverão juntar os finos resultantes da pré-britagem provenientes da 

passagem pelo crivo primário, pois estes últimos geralmente contêm percentagens consideráveis de 

partículas finas contaminantes, como gesso, matérias orgânicas e poeiras diversas. 

As parcelas de finos em geral poderão servir para aplicação em vários campos como o acondicionamento de 

condutas, drenagens, misturas com matéria vegetal para produção de solos de jardinagem. As restantes 

parcelas constituem britas de material reciclado, de diferentes fracções, que poderão ter aplicações como 

bases de estradas, drenagens, agregados para pavimentos, enchimentos estruturais. Estas parcelas poderão 

ser recombinadas entre si em misturas definidas pelo utente final, ou em misturas próprias pretendidas pelo 

reciclador que constituem a gama de produtos oferecida. 

d) Armazenamento e Saída dos Produtos Finais 

Todos os stocks que não estejam separados fisicamente deverão ser separados por uma distância na base de 

pelo menos 4 m para garantir a inexistência de misturas entre stocks, e para facilitar as operações de 

armazenamento e cargas e descargas, nomeadamente dos veículos intervenientes nessas operações. 

Todos os stocks de material devem estar devidamente identificados e cabe ao responsável identificar e 

supervisionar as acções de depósito e carga de material. A passagem pela báscula à saída permite precisar a 

quantidade de material carregado. 
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3.2 Gestão ambiental 

O sector da construção é responsável por uma parte muito significativa dos resíduos produzidos na 

Península Ibérica, situação comum à generalidade dos Estados membros da União Europeia em que se 

estima uma produção anual global de 100 milhões de toneladas de RCD [21]. 

Para além da quantidade produzida, estes resíduos apresentam outros aspectos que dificultam a sua gestão, 

de entre as quais se destacam a sua heterogeneidade e os diferentes níveis de perigosidade associados. 

A actividade da construção civil apresenta, em si própria, também algumas características próprias, tais 

como o carácter geograficamente disperso e temporário das obras, que dificultam o controlo e a fiscalização 

do desempenho ambiental das empresas que operam no sector. 

A difícil quantificação, a deposição não controlada e o recurso a sistemas apoiados em tratamentos de fim 

de linha, constituem constrangimentos inerentes às características dos resíduos e do sector em causa. Estas 

práticas, conducentes a situações inadequadas e incompatíveis com os objectivos nacionais e comunitários 

em matéria de desempenho ambiental, consubstanciaram a preparação de legislação específica para o fluxo 

dos RCD. 

Neste enquadramento, através da publicação do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho, que estabelece o regime das operações de gestão de RCD, 

compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, transporte, armazenagem, 

tratamento, valorização e eliminação, foi lançada a primeira de uma série de medidas legislativas e 

normativas no sentido de se colmatarem lacunas de conhecimento, e de se promover a aplicação da 

hierarquia de resíduos [68]. 

O diploma referido resulta de uma iniciativa nacional sendo que, contrariamente ao que aconteceu com 

outros fluxos de resíduos, a União Europeia não emanou legislação específica para os RCD. Apesar disso, a 

União Europeia, com a publicação da Directiva 2008/98/CE, de 19 de Novembro, estabeleceu para 2020 a 

meta de 70% de preparação para a reutilização, reciclagem e valorização de outros materiais, incluindo 

operações de enchimento utilizando resíduos como substituto de outros materiais, de resíduos de 

construção e demolição não perigosos, com exclusão de materiais naturais definidos na categoria 17 05 04 

da lista de resíduos [71] 

O principal objectivo do diploma assentou na criação de condições legais para a correcta gestão dos RCD 

que privilegiem a prevenção da produção e da perigosidade, o recurso à triagem na origem, à reciclagem e a 

outras formas de valorização, diminuindo-se desta forma a utilização de recursos naturais e minimizando o 

recurso à deposição em aterro, o que subsidiariamente conduz a um aumento do tempo de vida útil. 

Das alterações instituídas por via da publicação do Decreto-Lei 46/2008, destacam-se as seguintes [21]: 



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN GESTÃO DE CENTROS DE TRATAMENTO DE RCD 

 

74 

 a possibilidade de reutilização de solos e rochas não contendo substâncias perigosas, 

preferencialmente na obra de origem. Caso 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 

[99]. 

 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. 

 o estabelecimento de uma hierarquia de gestão em obra que privilegie a reutilização em obra, 

seguida de triagem na obra de origem dos RCD cuja produção não seja passível de prevenir. Caso a 

triagem no local de produção dos resíduos se demonstre inviável, a mesma poderá realizar-se em 

local afecto à obra. Na base da hierarquia, está o encaminhamento dos RCD para operadores 

licenciados para o efeito. 

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

 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 [100]. 

 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 obras condicionadas 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. 

Uma das pretensões principais deste diploma é, como já mencionado, a de promover a reciclagem de RCD, 

um desígnio cuja oportunidade veio, entretanto, a ser reforçada com a publicação do Decreto-Lei n.º 

73/2011, de 17 de Junho, que alterou o regime geral da gestão de resíduos e transpõe a Directiva n.º 

2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de Novembro relativa aos resíduos, que 

estabelece metas de reciclagem de RCD bastante ambiciosas: em 2020, 70 % dos RCD produzidos nos 

Estados Membros terão de ser encaminhados para reciclagem [101]. 
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Numa óptica de preservação dos recursos naturais e de promoção da valorização dos resíduos, salienta-se 

ainda a possibilidade de incorporar em obra materiais que incorporem resíduos, como por exemplo, as 

misturas betuminosas modificadas com granulado de borracha de pneus usados [102]. 

3.3 Gestão do risco 

Todos os procedimentos descritos no ponto 3.1.3 podem ter consequências na integridade física dos 

trabalhadores, por isso é fundamental que as entidades que procedem ao tratamento de RCD o façam com 

procedimentos robustos e riscos minimizados para os trabalhadores. 

Para tal é essencial conhecer os riscos existentes e as melhores formas de os gerir. 

Por Gestão de Risco entende-se o conjunto da avaliação do risco e do controlo do risco que compreende a 

aplicação sistemática de políticas de gestão, procedimentos e práticas de trabalho para analisar, valorar e 

controlar o risco [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: [43] 

3.3.1 Análise e Valoração do Risco 

Não se pode assumir que os riscos fiquem completa e definitivamente avaliados, o que faz com que a 

avaliação dos mesmos seja um processo dinâmico e em evolução constante. É um processo que consiste 

numa análise cuidadosa ao local de trabalho, de forma a identificar os perigos que possam causar danos aos 

trabalhadores expostos. 

Figura 3.1 – Fases de um processo de gestão de risco profissional 
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A avaliação de riscos tem como principais objectivos quantificar a gravidade que um risco pode ter na saúde 

e segurança dos trabalhadores, resultante das circunstâncias em que o dano ocorra e, assim, permitir que o 

empregador obtenha as informações necessárias para que possa tomar uma decisão adequada no que toca 

ao tipo de medidas preventivas a adoptar. 

A avaliação de risco deve compreender duas fases [20]:  

 A análise de risco que visa determinar a magnitude do risco; 

 A valorização do risco que visa avaliar o significado que o risco assume. 

3.3.2 Análise de risco 

A análise de risco concretiza uma análise pormenorizada do risco, através da decomposição detalhada do 

objecto que foi seleccionado para alvo de avaliação (uma simples tarefa, um local, um equipamento, uma 

situação, uma organização ou até o próprio sistema), visando [20]: 

 a caracterização dos riscos; 

 o seu modo de desenvolvimento; 

 a probabilidade de ocorrência; 

 a sua extensão; 

 o potencial danoso.  

Neste sentido, a concretização da análise de risco deve compreender 3 etapas, como se pode visualizar na 

Figura 3.1: 

 Identificação do perigo e possíveis consequências; 

 Identificação das pessoas expostos; 

 Estimativa do risco (Equação 3.1). 

(G) Gravidadex (P) adeProbabilid =(R) Risco  Equação 3.1 

Os perigos associados às tarefas laborais podem ocorrer como resultado de um ou mais dos seguintes 

componentes, ou da combinação dos mesmos: substâncias, máquinas, processos, organização do trabalho, 

ambiente, modos operatórios, pessoas ou circunstâncias, pelo que, para a sua concretização deve começar-

se por reunir o máximo de informação pertinente, nas mais variadas fontes disponíveis: legislação, manuais 

de instruções das máquinas, fichas de dados de segurança das substâncias ou preparações perigosas, 

processos e métodos de trabalho, dados estatísticos relativos à ocorrência de acidentes, experiência dos 

trabalhadores, normas internacionais relevantes, entre outros [20] e [83]. 

Esta etapa é considerada como a mais crítica em todo o processo de uma AR, na medida em que, um perigo 

não identificado corresponde a um ou mais riscos não avaliados e, consequentemente, não controlados [83]. 
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Quanto às técnicas utilizadas para a identificação dos perigos, estas podem ser definidas em função do 

objecto em análise, do âmbito da análise e dos recursos disponíveis. Esta etapa deve ser convenientemente 

planeada e organizada, de forma a conseguir classificar-se as diversas naturezas dos perigos existentes 

(exemplo: perigos associados aos processos de trabalho, às fontes de energia, aos produtos, às máquinas, 

etc.). As metodologias utilizadas são uma combinação de várias das seguintes técnicas: visitas e aplicação de 

listas de verificação ao objecto em análise, entrevistas com elementos da empresa (trabalhadores e chefias), 

brainstorming, análise do histórico de acidentes. 

3.3.3 Valoração do Risco 

A valoração do risco corresponde à fase final da avaliação de risco e visa comparar a magnitude do risco 

com padrões de referência e estabelecer o grau de aceitabilidade do mesmo. Trata-se de um processo de 

comparação entre o valor obtido na fase anterior da análise de risco e um referencial de risco aceitável [20]. 

Nesta fase deve reunir-se informação que permita: 

 Avaliar as medidas de controlo implementadas; 

 Priorizar as necessidades de implementação de medidas de controlo; 

 Definir as acções de prevenção/correcção a implementar. 

Resumindo, o resultado desta fase deve permitir a definição das acções de controlo, que podem assumir 

carácter de curto ou longo prazo. 

A noção de aceitabilidade do risco assume alguma ambiguidade na literatura consultada, já que, para uns 

autores vem referida como sendo sinónimo de risco tolerável [20], enquanto que para outros, estes dois 

termos devem ser diferenciados [84]. 

A aceitabilidade corresponde ao risco de acidente ou falha que os intervenientes de um sistema aceitam 

incorrer conscientemente, apesar de se dispor de soluções conhecidas ou potenciais que, sem dúvida, 

podem ainda reduzir esse risco. No entanto, tais soluções contêm um agregado de inconvenientes que 

levam à sua renúncia (tais como o seu custo, o desempenho, a qualificação das pessoas). A aceitabilidade do 

risco não se resume ao desconhecimento de medidas de controlo passíveis de controlar o risco, mas sim, a 

um processo consciente na escolha da opção mais aceitável [20]. 

A valoração do risco, em particular no domínio da Segurança, refere-se a um processo de definição 

qualitativa, o que envolve uma dimensão de considerável subjectividade. 

Já no domínio da Higiene, pode-se considerar que um conjunto significativo de situações é alvo de 

definição de valores quantitativos referenciados na legislação que estabelece prescrições quanto a 

determinados riscos específicos (níveis de ruído, dose de radiações ionizantes, níveis de acção e valores 

limites de exposição a determinadas substâncias químicas, entre outros). 
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3.3.4 Identificação das pessoas expostas 

Devem ser consideradas todas as pessoas que poderão estar expostas e não só os trabalhadores 

directamente afectos ao posto de trabalho em análise, mas também todos os outros trabalhadores no espaço 

de trabalho [83], [85] e [86]. Devem ser ainda considerados aqueles que podem não estar sempre presentes, 

tais como: clientes, visitantes, construtores, trabalhadores de manutenção, assim como grupos de sujeitos 

que possam ser particularmente vulneráveis: trabalhadores jovens e inexperientes, grávidas e lactantes, 

trabalhadores deficientes, trabalhadores com imunidade deficiente ou doença crónica, ou ainda 

trabalhadores que tomam medicação passível de aumentar a sua susceptibilidade. 

3.3.5 Métodos de Avaliação do Risco 

Não existem regras fixas sobre a forma como a avaliação de risco deve ser efectuada. Aquando do 

planeamento de uma avaliação deverão ser considerados dois princípios fundamentais [85]: 

 Estruturação da operação, de modo a que sejam abordados todos os perigos e riscos relevantes; 

 Identificação do risco, de modo a equacionar se o mesmo pode ser minimizado. 

Qualquer que seja o método que se pretenda implementar, a abordagem deverá ser comum e integrar os 

seguintes aspectos [85]: 

 Caracterização do meio circundante do local de trabalho; 

 Identificação das tarefas realizadas; 

 Observação da actividade; 

 Consideração da opinião das pessoas envolvidas na avaliação; 

 Consideração de situações de referência; 

 Consideração de factores externos que podem afectar as condições de trabalho. 

Em síntese os métodos de avaliação de risco devem ser eficientes e suficientemente detalhados para 

possibilitar uma adequada hierarquização dos riscos e consequente controlo. O rigor das avaliações deve ser 

proporcional à complexidade do problema e à magnitude previsível do risco envolvido [83] e [87]. 

Assim, e tal como já referido, nas fases de estimativa e valoração do risco, podem ser empregues vários 

tipos de métodos: 

 Métodos de Avaliação Qualitativos (MAQl) 

 Métodos de Avaliação Quantitativos. (MAQt) 

 Métodos de Avaliação Semi-Quantitativos (MASqt) 

Os MAQl consistem em exames sistemáticos realizados nos locais de trabalho, com vista à identificação de 

situações capazes de provocar dano às pessoas. Esta avaliação baseia-se numa avaliação subjectiva da 
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adequação das medidas preventivas adoptadas, não exigindo que se siga, de forma explícita, todos os passos 

apresentados na Figura 3.1 [83]. 

Geralmente, com os MAQl recorre-se a uma avaliação de cenários individuais, estimando os diferentes 

riscos na base da resposta a questões do tipo o que acontecerá se....?.  

Os MAQl referem-se a avaliações puramente qualitativas da Severidade e da probabilidade, sem que haja 

qualquer registo numérico associado. 

Este tipo de método é apropriado para avaliar situações simples, cujos perigos possam ser facilmente 

identificados pela observação e comparados com princípios de boas práticas, existentes para circunstâncias 

idênticas. 

Quadro 3.1 – Vantagens e limitações associadas aos métodos de valoração do risco 

Método Vantagens Limitações 

MAQl 

Métodos simples, que não requerem 

quantificação nem cálculos; 

Não necessitam de uma identificação exacta 

das consequências; 

Tornam possível o envolvimento dos 

diferentes agentes do processo. 

Elevada subjectividade; 

Dependem muito da experiência dos 

avaliadores; 

Não permitem efectuar análises 

Custo/Benefício. 

MAQt 

Permitem resultados objectivos 

(mensuráveis); 

Consentem a análise do efeito da 

implementação de medidas de controlo de 

risco; 

Possibilitam efectuar análises 

Custo/Benefício; 

Assumem linguagem objectiva (facilitando a 

sensibilização da administração). 

Apresentam complexidade e morosidade de 

cálculos; 

Necessitam de metodologias estruturadas, 

bem como de bases de dados experimentais 

de adequada fiabilidade e representatividade; 

São bastante dispendiosos, pois requerem 

recursos humanos experientes e com 

formação adequada; 

Exigem elevada quantidade de informação; 

Revelam dificuldade na valoração quantitativa 

do peso da falha humana. 

MASqt 

Métodos relativamente simples; 

Identificam as prioridades de intervenção 

através da identificação dos principais riscos; 

Sensibilizam os diferentes elementos da 

organização. 

Apresentam subjectividade associada aos 

descritores utilizados nas escalas de avaliação; 

São fortemente dependentes da experiência 

dos avaliadores. 

Fonte: [43] 

Em síntese, pode considerar-se que uma avaliação de risco deverá começar por uma avaliação qualitativa 

que inclua considerações sobre as boas práticas utilizadas. No entanto, por vezes, torna-se necessário o 

recurso a avaliações mais rigorosas, recorrendo-se então a avaliações quantitativas ou semi-quantitativas. 
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As avaliações quantitativas (MAQt) envolvem a quantificação objectiva dos diferentes elementos do risco, 

nomeadamente, da Probabilidade e da Gravidade das consequências. São métodos que visam obter uma 

resposta numérica da magnitude do risco, pelo que, o cálculo da Probabilidade faz recurso a técnicas 

sofisticadas de cálculo que integram dados sobre o comportamento das variáveis em análise. Permitem 

determinar um padrão de regularidade na frequência de determinados eventos. A quantificação da 

Gravidade recorre a modelos matemáticos de consequências, de forma a simular o campo de acção de um 

dado agente agressivo e o cálculo da capacidade agressiva em cada um dos pontos desse campo de acção, 

estimando, então, os danos esperados [20].  

Este tipo de métodos é particularmente útil nos casos de risco elevado ou de maior complexidade (ex.: na 

indústria nuclear, na indústria química, etc.). Para a aplicação de MAQt existe uma variedade de 

metodologias e técnicas especiais que devem ser utilizadas na etapa da identificação dos perigos. A 

especificidade destas metodologias e técnicas recomenda que não devem ser utilizadas de modo 

indiscriminado para qualquer situação. As diversas metodologias e técnicas disponíveis apresentam 

diferentes níveis de robustez e fragilidade [83]. 

As técnicas que abaixo se apresentam são habitualmente utilizadas na identificação dos perigos, em 

particular nos processos químicos industriais: 

 Preliminary Hazards Analysis (PHA); 

 Failure Mode and Effects Analysis (FMEA); 

 Fault Tree Analysis (FTA); 

 Hazard and Operability Study (HazOP); 

 Even Tree Analysis (ETA); 

 Task Analysis. 

Glossop e Turney apresentam orientações sobre o modo de utilização, a aplicabilidade, as vantagens e 

desvantagens, destas técnicas de identificação de perigos [88] e [89]. 

Após esta referência aos diferentes tipos de métodos, apresentam-se, no Quadro 3.1 as principais vantagens 

e limitações que lhes estão associadas. 

Quando a avaliação realizada pelos MAQl se torna insuficiente para alcançar uma adequada valoração de 

risco e, a complexidade subjacente aos MAQt não justifica o custo associado à sua aplicação, pode recorrer-

se a MASqt. No ponto 3.3.5.1 apresenta-se uma descrição sucinta dos principais MASqt. 
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3.3.5.1 Métodos semi-quantitativos 

Os MASqt são métodos de simples aplicabilidade que permitem efectuar a análise de todas as tarefas em 

análise; possibilitam ainda um rápido feedback e acções de melhoria aos riscos prioritários. A sua linguagem 

é de simples entendimento para todos os agentes envolvidos. 

Quadro 3.2 – Síntese dos métodos semi-quantitativos 

Método Principais características 

Método de 

matriz simples 

Somerville 

Método que recorre ao uso de uma matriz de análise de risco composta por duas escalas de 

três níveis para caracterizar a gravidade (G) e a probabilidade (P). Integra uma escala de 

índice de risco para definir a prioridade de intervenção, igualmente com 3 níveis. 

Método de 

matriz simples 

(3×3) 

Método que recorre ao uso de uma matriz em tudo semelhante à anterior (3×3), sendo que 

os descritores das escalas (G e P) assumem nomes diferentes e a escala de índice de risco 

apresenta 5 níveis para definir a prioridade de intervenção. 

Método de 

matriz simples 

CRAM 

Método que, à semelhança dos anteriores, recorre a uma matriz que integra, para cada uma 

das variáveis em estudo (G e P), uma escala de 4 níveis. A escala de Índice de risco, para 

definir a prioridade de intervenção, recorre a uma escala composta por 3 níveis. 

Método de 

matriz simples 

(4×4) 

Método que recorre ao uso de uma matriz com as mesmas características da anterior, 

recorre a duas escalas de 4 níveis, para caracterizar as variáveis G e P. 

O índice de risco integra 5 níveis de prioridade de intervenção. 

Método de 

matriz simples 

(5×4) 

Método que recorre ao uso de uma matriz composta por duas escalas de níveis diferentes. A 

frequência (F) é utilizada uma escala de 5 níveis e a severidade (S) é utilizada uma escala de 4 

níveis. A escala de índice de risco integra 4 níveis de prioridade de intervenção. 

Método de 

matriz composta 

– P 

Método que recorre ao uso de uma matriz mais completa. Integra mais duas variáveis (para 

além da frequência (F) e da severidade (S)): procedimentos e condições de segurança 

adoptados (Ps) e nº de pessoas afectadas (N). Cada uma das 4 variáveis (F, S, Ps e N) é 

analisada com uma escala de 5 níveis. O produto da classificação das 4 variáveis origina a 

magnitude do risco, que possui 5 níveis de prioridade de intervenção. 

Método de 

matriz composta 

– CM 

Método que integra o conhecimento de 4 variáveis (nível de exposição (NE), nível de 

deficiência (ND), nível de probabilidade (NP) e nível de severidade (NS)). Cada uma das 

variáveis recorre a uma escala de 3 níveis. São utilizadas 2 matrizes de 3×3 que associam as 

variáveis duas a duas (NE×ND e NP×NS). A escala de Índice de risco integra 3 níveis de 

prioridade de intervenção. 

Método INSHT 

– NTP 330 

Método que integra 4 variáveis: nível de exposição (NE), nível de deficiência (ND), nível de 

probabilidade (NP) e nível de consequência (NC). Cada variável recorre a uma escala de 4 

níveis. Neste método são igualmente utilizadas 2 matrizes, de dimensões diferentes da 

anterior (4×4), as quais associam as variáveis duas a duas (NE × ND e NP × NC). A escala 

de índice de risco integra 4 níveis de prioridade de intervenção. 

(continua) 

 



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN GESTÃO DE CENTROS DE TRATAMENTO DE RCD 

 

82 

Quadro 3.2 – Síntese dos métodos semi-quantitativos (continuação) 

Método de 

matriz composta 

DGEMN 

Método idêntico ao anterior, que recorre ao conhecimento de 4 variáveis: nível de exposição 

(NE), nível dos procedimentos de segurança (NPS), nível de probabilidade (NP) e nível de 

gravidade (NG). Cada uma destas variáveis recorre a uma escala de 4 níveis. Neste método 

são igualmente utilizadas 2 matrizes de dimensão (4×4), as quais associam as variáveis duas a 

duas (NE×NPS e NP×NC). A escala de índice de risco integra 4 níveis de prioridade de 

intervenção. 

Método de 

William T. Fine 

(WTF) 

Método de avaliação de risco que recorre ao conhecimento de 3 variáveis: Factor 

consequência (Fc), factor exposição (Fe) e factor probabilidade (Fp). Cada uma das 3 variáveis 

(Fc, Fe e Fp) é analisada com recurso a uma escala de 6 níveis. Com produto da classificação 

das 4 variáveis obtém-se a magnitude do risco que integra uma escala de índice de risco com 5 

níveis de prioridade de intervenção. 

Método 

integrado 

Método de avaliação de risco que permite efectuar avaliação de riscos profissionais e 

ambientais, pelo recurso a 5 variáveis: gravidade (G); extensão (E); exposição/frequência 

(EF); Desempenho dos sistemas de prevenção e controlo (PC); custo e complexidade técnica 

de prevenção (C). A magnitude do risco obtém-se pelo produto simples das 5 variáveis. A 

escala de índice de risco integra 4 níveis de prioridade de intervenção. 

Nestes, estima-se o valor numérico da magnitude do risco profissional (R), a partir do produto entre a 

estimativa da probabilidade do risco (P) se materializar e a gravidade esperada (G) das lesões (de acordo 

com a Equação 3.1). Para a aplicação deste método é necessário construir a escala de hierarquização da 

probabilidade, da gravidade e do índice de risco. 

As principais características de alguns dos métodos mais comuns encontram-se resumidas no Quadro 3.2. 

De seguida apresentam-se sucintamente os métodos anteriormente referidos. 

3.3.5.2 Método de matriz simples Somerville 

Como o nome indica é um método, proposto por Somerville [90], que recorre ao uso de uma matriz 

simples composta por duas variáveis (gravidade (G) e probabilidade (P)), sendo estas expressas por escalas 

de 3 níveis. O Quadro 3.3 apresenta as escalas, e os descritores, dessas variáveis. 

Quadro 3.3 – Método Somerville: escalas de probabilidade (P) e gravidade (G) 

Gravidade (G) Probabilidade (P) 

A Baixo A Baixo 

B Médio B Médio 

C Alto C Alto 

Fonte:[90] 

A relação entre G e P permite, de forma simplificada, obter a magnitude do risco (R), que se encontra 

esquematizada no Quadro 3.4 
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Quadro 3.4 – Método Somerville: magnitude do risco (R) 

R = f (G, P) 
Probabilidade (P) 

A B C 

Gravidade (G) 

A 1 1 2 

B 1 2 3 

C 2 3 3 

Fonte:[90] 

O código de cores está em conformidade com o Quadro 3.5. 

A interpretação do valor obtido é feita pela consulta do índice de risco apresentado no Quadro 3.5. O 

índice de risco traduz, por sua vez, a prioridade de intervenção associada à avaliação feita. 

Quadro 3.5 – Método Somerville: índice de risco 

Índice de risco 

1 Baixo 

2 Médio 

3 Alto 

Fonte:[90] 

O índice de risco traduz, por sua vez, a prioridade de intervenção associada à avaliação feita. 

3.3.5.3 Método de matriz simples (3×3) 

Método que recorre ao uso de uma matriz semelhante à do método anterior. Os descritores das escalas 

gravidade (G) e probabilidade (P) assumem designações diferentes e a escala de índice de risco apresenta 5 

níveis para definir a prioridade de intervenção [91]. 

Segundo o método de matriz simples (3×3), a probabilidade (P) de que ocorra o dano pode ser graduada, 

numa escala de 3 níveis, conforme se pode verificar no Quadro 3.6. 

Quadro 3.6 – Método matriz 3×3: escala de probabilidade (P) 

Probabilidade (P) 

A Baixa O dano ocorrerá raras vezes 

B Média O dano ocorrerá em algumas ocasiões 

C Alta O dano ocorrerá sempre ou quase sempre 

Adaptado de: [91] 

Para se determinar a gravidade (G), este método estabelece que devem ser tidas em consideração as partes 

do corpo que possam ser afectadas e a natureza do dano. 

Esta avaliação é então graduada numa escala de 3 níveis, ver Quadro 3.7. 
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Determinadas as variáveis, probabilidade (P) e gravidade (G), há que determinar a magnitude do risco (R). A 

matriz esquematizada no Quadro 3.8 apresenta o processo de determinação da magnitude do risco (R). 

Quadro 3.7 – Método matriz 3×3: escala de gravidade (G) 

Gravidade (G) 

A Ligeiramente danoso 
Danos superficiais: cortes; traumatismos ligeiros, irritação dos olhos por pó. 

Mal-estar e Irritação, tais como: dores de cabeça, desconforto. 

B Danoso 

Lacerações, queimaduras, perturbações, entorses, fracturas menores, surdez, 

dermatoses, asma, transtornos músculo-esqueléticos, doenças que conduzem a 

uma incapacidade menor. 

C Extremamente danoso 
Amputações, fracturas maiores, intoxicações, lesões múltiplas, lesões fatais. 

Cancro e outras doenças crónicas que reduzam severamente a vida. 

Adaptado de: [91] 

Quadro 3.8 – Método matriz 3×3: magnitude do risco (R) 

R = f (G, P) 
Probabilidade (P) 

A B C 

Gravidade (G) 

A 1 2 3 

B 2 3 4 

C 3 4 5 

Adaptado de: [91] 

Quadro 3.9 – Método matriz 3×3: índice de risco e prioridade de intervenção 

Índices de risco Prioridades de intervenção 

1 Trivial Não requer medidas específicas. 

2 Tolerável 

Não é necessário melhorar a acção preventiva. No entanto, devem ser consideradas soluções 

mais rentáveis ou melhorias que não impliquem uma carga económica importante. É necessário 

recorrer a avaliações periódicas, de modo a assegurar a eficácia das medidas de controlo. 

3 Moderado 

Devem fazer-se esforços para reduzir o risco. As medidas para reduzir o risco devem ser 

implementadas num período determinado. 

Quando o risco estiver associado a consequências extremamente danosas, será necessária uma 

acção posterior, para estabelecer, com mais precisão, a probabilidade do dano, como base para 

determinar a necessidade de melhoria das medidas de controlo. 

4 Importante 

O trabalho não deve ser iniciado até que se tenha reduzido o risco. Podem ser necessários 

recursos consideráveis para se controlar o risco. Quando o risco corresponder a um trabalho 

que está a ser realizado, devem ser tomadas medidas de protecção de modo a contornar o 

problema, num tempo inferior ao dos riscos moderados. 

5 Intolerável 
Não se deve iniciar ou continuar o trabalho, até que se tenha reduzido o risco. Se não for 

possível reduzir o risco, mesmo utilizando recursos ilimitados, o trabalho deve ser proibido. 

Fonte: [91] 

A interpretação do valor obtido é feita pela consulta do índice de risco apresentado no Quadro 3.9 À 

semelhança do método anterior, o índice de risco traduz a prioridade de intervenção associada à avaliação 
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feita, formando uma base para a tomada de decisão sobre: a necessidade de melhorar os meios de controlo 

existentes, de implementar novos meios ou de calendarizar as acções necessárias. 

3.3.5.4 Método de matriz simples CRAM 

O método de matriz simples CRAM foi desenvolvido pela Caisse Régionale d'Assurance Maladie [92]. 

É um método semelhante aos anteriores. No entanto, este método recorre a uma matriz que integra, para 

cada uma das variáveis em estudo, gravidade (G) e probabilidade (P), uma escala de 4 níveis. O Quadro 3.10 

e o Quadro 3.11 apresentam as escalas de avaliação utilizadas por este método. 

Quadro 3.10 – Método CRAM: escala de gravidade (G) 

Gravidade (G) 

A Fraco Acidente/doença sem paragem do trabalho. 

B Médio Acidente/doença com paragem do trabalho. 

C Grave Acidente/doença com paragem do trabalho. 

D Muito grave Acidente/doença mortal. 

Adaptado de: [92] 

Quadro 3.11 – Método CRAM: escala de probabilidade (P) 

Probabilidade (P) 

A Muito improvável 
Rara ou curta Frequência e/ou duração de exposição combinada com fraca 

Probabilidade de aparecimento de um acontecimento perigoso. 

B Improvável 
Rara ou curta Frequência e/ou duração de exposição combinada com elevada 

Probabilidade de aparecimento de um acontecimento perigoso. 

C Provável 
Frequente e/ou longa duração de exposição combinada com fraca 

Probabilidade de aparecimento de um acontecimento perigoso. 

D Muito provável 
Frequente e/ou longa duração de exposição combinada com elevada 

Probabilidade de aparecimento de um acontecimento perigoso. 

Adaptado de: [92] 

Para a determinação da Magnitude do risco (R) recorre a uma matriz, esquematizada no Quadro 3.12, que 

combina a relação existente entre as variáveis gravidade (G) e probabilidade (P). 

Quadro 3.12 – Método CRAM: magnitude do risco (R) 

R = f (G, P) 
Probabilidade (P) 

A B C D 

Gravidade (G) 

A 1 1 1 1 

B 1 2 2 2 

C 1 2 3 3 

D 2 2 3 3 

Adaptado de: [92] 
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Para a concretização da etapa 4 (valoração do risco) o método dispõe de uma escala de índice de risco 

composta por 3 níveis, os quais definem a prioridade de intervenção. A relação entre a magnitude do risco 

(R) e o índice de risco está representada no Quadro 3.12. 

3.3.5.5 Método de matriz simples (4×4) 

O método de matriz simples (4×4), à semelhança do método de matriz simples Somerville, é um método 

alternativo ao anterior [90]. 

É um método que recorre a uma matriz com as mesmas características da anterior, na medida em que 

recorre a duas escalas de 4 níveis, para caracterizar as variáveis gravidade (G) e probabilidade (P). No 

entanto, para além dos descritores assumirem designações diferentes, a escala de Índice de risco integra mais 

dois níveis, ou seja, apresenta um total de 5 níveis de prioridade de intervenção. 

No Quadro 3.13 apresentam-se as escalas com os respectivos descritores associados. 

Quadro 3.13 – Método matriz 4×4: escalas de probabilidade (P) e gravidade (G) 

Gravidade (G) Probabilidade (P) 

A Sem incapacidade A Improvável 

B Com ITA ≤ 30 dias B Raro 

C Com ITA ≥ 30 dias C Ocasional 

D Com IP ou morte D Frequente 

Fonte:[90] 

Quadro 3.14 – Método matriz 4×4: magnitude do risco (R) 

R = f (G, P) 
Probabilidade (P) 

A B C D 

Gravidade (G) 

A 1 2 2 3 

B 2 2 3 4 

C 2 3 4 5 

 D 3 4 5 5 

Fonte:[90] 

Quadro 3.15 – Método matriz 4×4: índice de risco e prioridade de intervenção 

Índices de risco Prioridades de intervenção 

1 Actuação não prioritária. 

2 Intervenção a médio prazo. 

3 Intervenção a curto prazo. 

4 Actuação urgente. 

5 Actuação muito urgente, requerendo medidas imediatas. 

Fonte:[90] 
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Tal como nos métodos anteriores é estabelecida uma relação entre as duas variáveis que permite, de forma 

simplificada, obter a magnitude do risco (R), conforme se pode verificar no Quadro 3.14 

A interpretação do valor obtido é feita pela consulta do índice de risco apresentado no Quadro 3.15 que 

traduz, por sua vez, a prioridade de intervenção associada à avaliação feita. 

3.3.5.6 Método de matriz simples (5×4) 

É um método que recorre ao uso de uma matriz composta por duas escalas de níveis diferentes para as duas 

variáveis que integra. Assim, para caracterizar a probabilidade (P) é utilizada uma escala de 5 níveis e para 

caracterizar a gravidade (G) é utilizada uma escala de 4 níveis. A escala de índice de risco integra 4 níveis de 

prioridade de intervenção [93]. 

Sendo o modo de aplicação deste método idêntico ao dos anteriormente abordados, apenas se apresentam 

os quadros que traduzem as escalas usadas por este método para caracterizar as diferentes variáveis. Cada 

uma dessas tabelas será acompanhada dos respectivos descritores (ver Quadro 3.16 e Quadro 3.17). 

Quadro 3.16 – Método matriz 5×4: escala de probabilidade (P) 

Probabilidade (P) 

A Improvável Provavelmente nunca ocorrerá. 

B Remoto Improvável mas pode ocorrer. 

C Ocasional Ocorre algumas vezes. 

D Provável Ocorre por vezes. 

E Frequente Ocorre frequentemente. 

Adaptado de: [93] 

Quadro 3.17 – Método matriz 5×4: escala de gravidade (G) 

Gravidade (G) 

A Negligenciável Ausência de danos. 

B Marginal Danos Ligeiros. 

C Crítico Danos Severos. 

D Catastrófico Morte ou perda de sistema. 

Adaptado de: [93] 

Quadro 3.18 – Método matriz 5×4: magnitude do risco (R) 

R = f (G, P) 
Probabilidade (P) 

A B C D E 

Gravidade (G) 

A 1 1 1 1 2 

B 2 2 3 3 4 

C 2 3 3 4 4 

D 2 3 4 4 4 

Adaptado de: [93] 
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Será igualmente apresentada a matriz que traduz a relação entre as duas variáveis e que permite determinar a 

magnitude do risco (R), Quadro 3.18 

Quadro 3.19 – Método matriz 5×4: índice de risco e prioridade de intervenção 

Índices de risco Prioridades de intervenção 

1 Aceitável Não é requerida nenhuma acção. 

2 

Aceitável após 

revisão pela 

direcção 

Deve ser considerada a solução custo/eficácia. É necessária vigilância para assegurar que 

o controlo do risco se mantém. 

3 

Indesejável 

resolver a 

médio/longo 

prazo 

As medidas de controlo do risco devem ser implementadas dentro de um período de 

tempo definido. 

4 

Inaceitável 

obrigatório 

tratar 

O trabalho não deve ser iniciado ou continuado até que o risco seja reduzido. No caso 

de não ser possível reduzir o risco, mesmo com recursos ilimitados, então o mesmo 

deve permanecer proibido. 

Fonte: [93] 

3.3.5.7 Método de matriz composta P 

A designação de método de matriz composta P resulta do facto de ser um método adaptado por uma 

empresa Percentil, Lda., na definição dos intervalos que estabelece para a variável índice de risco [94] e [95]. 

Este método recorre ao uso de uma matriz mais completa, relativamente aos métodos anteriormente 

abordados, já que integra mais duas variáveis para além da probabilidade (P) e da gravidade (G), sendo elas: 

os procedimentos e condições de segurança adoptados (Ps) e o nº de pessoas afectadas (N). Assim, cada 

uma destas 4 variáveis (P, G, Ps e N) é analisada com recurso a uma escala de 5 níveis. 

Neste método, a variável magnitude do risco (R) é determinada pelo produto das 4 variáveis, acima 

referidas, tal como representado na Equação 3.2. 

NPS G P =R   Equação 3.2 

Quadro 3.20 – Método matriz composta P: escala de probabilidade (P) 

Probabilidade (P) 

1 Frequente 

2 Provável 

3 Ocasional 

4 Remoto 

5 Improvável 

Fonte: [95] 
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Quadro 3.21 – Método matriz composta P: escala de gravidade (G) 

Gravidade (G) 

1 Catastrófico 
Morte, lesão com incapacidade permanente, perda do sistema ou danos 

ambientais muito graves. 

2 Crítico 
Danos graves, lesões com incapacidade temporária ou permanente, mas com 

pequena percentagem, ou perda parcial do sistema, ou danos ambientais graves. 

3 Marginal 
Lesões menores, com ou sem incapacidade temporária, mas pouco graves, danos 

no sistema ou ambiente pouco graves. 

4 Negligenciável 
Lesões pequenas sem qualquer tipo de incapacidade, danos no sistema ou 

ambiente insignificantes ou desprezíveis. 

5 Insignificantes Sem lesões corporais ou danos para o sistema. 

Fonte: [95] 

Quadro 3.22 – Método matriz composta P: escala de procedimentos e condições de segurança (Ps) 

Procedimentos e condições segurança (Ps) 

1 Não existem ou não são conhecidas. 

2 Sérias deficiências. 

3 Algumas deficiências nos procedimentos e falta de implementação de outros. 

4 Suficientes, mas melhoráveis. 

5 Muito boas – Suficientes e bem implementados. 

Fonte: [95] 

Quadro 3.23 – Método matriz composta P: escala pessoas afectadas (N) 

Nº pessoas afectadas (N) 

1 ≥ 51 

2 [31; 50] 

3 [11; 30] 

4 [4; 10] 

5 ≤ 3 

Fonte: [95] 

Quadro 3.24 – Método matriz composta P: índice de risco e prioridade de intervenção segundo a magnitude do risco 

(R) 

Magnitude do risco Índice de risco Prioridades de intervenção 

1 1 Situação urgente 
Situação drástica, requerendo alterações 

urgentes e obrigatórias. 

]1; 16] 2 Situação crítica Requer alterações urgentes. 

]16; 81] 3 Situação aceitável Requer algumas alterações. 

]81; 256] 4 Situação bastante aceitável 
Poderão ser realizadas pequenas acções de 

melhoria. 

]256; 625] 5 Situação óptima Não requer alterações. 

Fonte: [95] 
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A magnitude do risco pode variar entre 1 (considerado muito mau) e 625 (considerado muito bom).  

Para a determinação das prioridades de intervenção, a Percentil, Lda. definiu a escala de Índice de risco 

(também com 5 níveis) apresentada no Quadro 3.24. 

3.3.5.8 Método de matriz composta CM 

Método que, à semelhança do método de matriz composta P, integra 4 variáveis [43]: 

 Nível de exposição (NE) – que deve ser estimado em função dos tempos de permanência nas áreas 

de trabalho ou em operações com máquinas, dos procedimentos, etc.; 

 Nível de deficiência (ND) ou nível de ausência de medidas preventivas; 

 Nível de probabilidade (NP); 

 Nível de severidade (NS). 

Cada uma das variáveis recorre a uma escala de 3 níveis. O índice de risco respectivo também recorre a uma 

escala de 3 níveis para priorizar a intervenção. 

Basicamente este método utiliza 2 matrizes para associar as variáveis entre si, conforme disposto na Figura 

3.2 

 

 

 

 

 

Fonte: [43] 

As variáveis nível de exposição (NE) e nível de deficiência (ND) são utilizadas com as escalas a seguir 

apresentadas. 

Quadro 3.25 – Método matriz composta CM: escala do nível de exposição (NE) 

Nível de exposição (NE) 

1 Esporádica Algumas vezes por ano e por período de tempo determinado. 

3 Frequente 
Várias vezes durante o período laboral, ainda que com tempos curtos; várias vezes 

por semana ou diário. 

5 Permanente Várias vezes por dia com tempo prolongado ou continuamente. 

Fonte: [43] 

Figura 3.2 – Método matriz composta CM: diagrama do processo de associação entre variáveis 
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Quadro 3.26 – Método matriz composta CM: escala do nível de deficiência (ND) 

Nível de deficiência (ND) 

1 Aceitável 
Foram detectados factores de risco de menor importância. O dano pode ocorrer 

algumas vezes. 

2 Insuficiente 
Foram detectados alguns factores de risco. O conjunto de medidas preventivas 

existentes tem a sua eficácia reduzida de forma significativa. 

6 Deficiente 
Foram detectados factores de risco significativos. As medidas preventivas existentes 

são ineficazes. Na maior parte das situações ocorrerá dano. 

Fonte: [43] 

Conforme se pode constatar na Figura 3.2, as variáveis anteriores dão origem a uma nova – nível de 

probabilidade (NP), que associada ao nível de severidade (NS) permite determinar a magnitude do risco (R). 

A Equação 3.3 e a Equação 3.4 traduzem o exposto. 

NDNENP    Equação 3.3 

Onde: 

NP – Nível de probabilidade; 

NE – Nível de exposição; 

ND – Nível de deficiência. 

O nível de probabilidade (NP) é função das medidas preventivas existentes e do nível de exposição ao 

perigo. A matriz apresentada no Quadro 3.27 é uma alternativa à Equação 3.4 para a determinação desta 

variável. 

Quadro 3.27 – Método matriz composta CM: nível de probabilidade (NP) 

Nível de probabilidade 
Nível de deficiência 

1 2 6 

Nível de exposição 

1 1 2 6 

3 3 6 18 

5 5 10 30 

Fonte: [43] 

O Quadro 3.28 apresenta a escala e os respectivos descritores para os vários níveis de probabilidade (NP). 

Quadro 3.28 – Método matriz composta CM: escala do nível de probabilidade (NP) 

Nível de probabilidade (NP) 

≤ 5 1 Não é de esperar que a situação perigosa se materialize, ainda que possa ser concebida. 

[6; 10] 2 A materialização da situação perigosa é possível de ocorrer pelo menos uma vez com danos. 

> 10 3 Normalmente a materialização da situação perigosa ocorre com frequência. 

Fonte: [43] 
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Para calcular a magnitude do risco (R) - Equação 3.4 - há que determinar previamente o nível de severidade 

(NS), ver Quadro 3.29 onde se apresenta a escala e os respectivos descritores para cada um dos 3 níveis 

desta variável. 

NSNPR   Equação 3.4 

Em que: 

R – Risco; 

NP – Nível de probabilidade; 

NS – Nível de severidade. 

Quadro 3.29 – Método matriz composta CM: escala do nível de severidade (NS) 

Nível severidade Danos pessoais Danos materiais 

10 Leve 
Pequenas lesões. 

Primeiros socorros. 

Reparação sem paragem 

do processo. 

20 Grave 

Lesões com 

incapacidade laboral 

transitória. Requerem 

tratamento médico. 

A reparação exige a 

paragem do processo. 

40 Muito grave 

Lesões muito graves que 

podem ser irreparáveis. 

Incapacidade total ou  

permanente. Baixa 

superior a 30 dias. 

Destruição parcial ou 

total de um ou mais 

sistemas 

(reparação/renovação 

difícil). 

Fonte: [43] 

NSNPR   Equação 3.5 

Em que: 

R – Risco; 

NP – Nível de probabilidade; 

NS – Nível de severidade. 

Este método considera 2 tipos de consequências (danos materiais e danos pessoais) para os descritores da 

variável nível de severidade (NS). O cálculo da magnitude do risco (R), pode também ser realizado pela 

consulta da matriz apresentada no Quadro 3.30, que traduza interacção entre o nível de probabilidade (NP) 

e o nível de severidade (NS), as duas variáveis, agora, implicadas. 
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Quadro 3.30 – Método matriz composta CM: relação entre as variáveis nível de severidade (NS) e nível de 

probabilidade (NP) 

R = NS × NP 
Nível de probabilidade (NP) 

]0; 5] ]5; 10] ]10; 30] 

Nível de severidade 

(NS) 

10 10 50 60 100 100 300 

20 20 100 120 200 200 600 

40 40 200 240 400 400 1200 

Fonte: [43] 

A interpretação do valor obtido é feita pela consulta do índice de risco apresentado no Quadro 3.31. 

Quadro 3.31 – Método matriz composta CM: índice de risco e prioridade de intervenção segundo a magnitude do 

risco(R) 

Magnitude do risco Índice de risco Prioridade de intervenção 

< 120 1 Risco pouco importante 
Intervir apenas se uma análise mais 

pormenorizada o justificar. 

120 – 240 2 Risco importante 

A situação deve ser melhorada. 

Deverão ser adoptadas medidas de controlo 

enquanto a situação perigosa não for reduzida. 

Estas medidas deverão ser completadas por 

planos documentados de intervenção. 

> 240 3 
Risco muito importante; 

intervenção prioritária 

Situação a corrigir. 

Paragem eventual do processo. 

O perigo deve ser isolado até serem adoptadas 

medidas de controlo permanente. 

Fonte: [43] 

3.3.5.9 Método INSHT - NTP 330 

Este método permite detectar as deficiências no local de trabalho, estimando, de seguida, a probabilidade de 

ocorrência de acidente, e dada a magnitude das consequências esperadas, avaliar o risco associado a cada 

uma dessas deficiências [96] 

É um método que, à semelhança do método de matriz composta CM, integra o conhecimento de 4 

variáveis, agora designadas por: 

 Nível de exposição (NE); 

 Nível de deficiência (ND); 

 Nível de probabilidade (NP); 

 Nível de consequência (NC). 
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Cada uma recorre, no entanto, a uma escala de 4 níveis. O índice de risco disponibilizado é composto por 

uma escala de 4 níveis de prioridade de intervenção.  

Dada a semelhança existente entre este método e o descrito anteriormente, a apresentação seguirá a mesma 

lógica.  

De uma forma simplificada, pode afirmar-se que este método utiliza duas matrizes para associar as variáveis 

entre si. O diagrama da Figura 3.3 esquematiza o processo de associação entre as variáveis. 

 

 

 

 

Fonte: [43] 

Quadro 3.32 – Método INSHT: escala do nível de exposição (NE) 

Nível de exposição (NE) 

1 Esporádica Irregularmente. 

2 Ocasional Alguma vez no dia de trabalho e com período de tempo curto. 

3 Frequente Várias vezes no dia de trabalho, ainda que seja com tempos curtos. 

4 Continuada Continuamente. Várias vezes no dia de trabalho com tempo prolongado. 

Adaptado de: [96] 

Quadro 3.33 – Método INSHT: escala do nível de deficiência (ND) 

Nível de deficiência (ND) 

- Aceitável 
Aceitável. Não foram detectados anomalias. O risco está controlado. Não se 

valora. 

2 Melhorável 

Foram detectados factores de risco de menor importância. A eficácia do 

conjunto de medidas preventivas existentes face ao risco não se vê reduzida 

de forma apreciável. 

6 Deficiente 

Foram encontrados alguns factores de risco significativos que precisam de ser 

corrigidos. A eficácia do conjunto de medidas preventivas existentes torna-se 

reduzida de forma apreciável. 

10 Muito deficiente 

Foram detectados perigos significativos que determinam como muito possível 

a ocorrência de falhas. O conjunto de medidas preventivas existentes face ao 

risco torna-se ineficaz. 

Adaptado de: [96] 

Figura 3.3 – Método INSHT: diagrama do processo de associação entre variáveis 
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Para a determinação das variáveis nível de exposição (NE) e nível de deficiência (ND) são utilizadas as 

escalas apresentadas no Quadro 3.32 e no Quadro 3.33. A principal diferença face ao método anterior 

reside na dimensão da escala (4 níveis em vez de 3), nos descritores e no respectivo valor associado. 

De acordo com a Figura 3.3 as duas variáveis, nível de probabilidade (NP) e magnitude do risco (R), são 

determinadas pelo produto da classificação das 2 variáveis (NE e ND, NP e NC, respectivamente), que as 

antecedem. 

Desta forma o nível de probabilidade (NP) é função do nível de deficiência (ND) e do nível de exposição 

(NE) e pode ser expresso pelo produto de ambos os termos, como se mostra na Equação 3.6. 

NDNENP   Equação 3.6 

Onde: 

NP – Nível de probabilidade; 

NE – Nível de exposição; 

ND – Nível de deficiência. 

 

Também neste método, a existência de uma matriz torna possível a determinação do nível de prioridade 

(Quadro 3.34). 

 

Quadro 3.34 – Método INSHT: nível de prioridade (NP) 

NP = NE × ND 
Nível de deficiência (ND) 

2 6 10 

Nível de exposição 

(NE) 

1 2 6 10 

2 4 12 20 

3 6 18 30 

4 8 24 40 

Fonte: [96] 

 

No Quadro 3.35 está apresentada a escala e o significado de cada nível de probabilidade (NP). 

Para determinar o nível de consequência (NC) foram, igualmente, considerados 4 níveis. O Quadro 3.36 

apresenta a escala e os descritores para cada um desses 4 níveis. À semelhança do método de matriz 

composta CM, também, agora, são considerados 2 tipos de consequências (danos materiais e danos 

pessoais) para os descritores desta variável. 
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Quadro 3.35 – Método INSHT: escala de nível de probabilidade (NP) 

Nível de probabilidade (NP) 

[2; 6[ 1 
Situação melhorável com exposição ocasional ou esporádica. 

Não se espera que se materialize o risco, ainda que possa acontecer. 

[6; 10[ 2 

Situação deficiente com exposição esporádica ou situação melhorável com exposição 

contínua ou frequente. 

É possível que suceda o dano alguma vez. 

[10; 24[ 3 

Situação deficiente com exposição frequente ou ocasional, ou ainda, situação muito 

deficiente com exposição ocasional ou esporádica. 

A materialização do risco é possível que suceda várias vezes no ciclo da vida laboral. 

[24; 40] 4 

Situação deficiente com exposição continuada, ou muito deficiente com exposição 

frequente. 

Normalmente a materialização do risco ocorre com frequência. 

Adaptado de: [96] 

Quadro 3.36 – Método INSHT: escala de nível de consequência (NC) 

Nível de Consequência (NC) Danos físicos Danos materiais 

10 Leve 
Pequenas lesões que não requerem 

hospitalização. 

Reparações sem necessidade de 

paragem de todo o processo. 

25 Grave 
Lesões com incapacidade laboral 

transitória. 

Requer paragem do processo para se 

efectuarem reparações. 

60 Muito grave 
Lesões graves que podem ser 

irreparáveis. 

Destruição parcial do sistema 

(reparação complexa e custosa). 

100 
Mortal ou 

catastrófico 

Morte; lesão com incapacidade total e 

permanente; doença profissional 

Destruição total do sistema 

(dificilmente renovável). 

Adaptado de: [96] 

NCNPR   Equação 3.7 

Onde:  

R – Magnitude do risco  

NP – Nível de probabilidade  

NC – Nível de consequências 

A magnitude do risco (R), obtida através da Equação 3.7, pode também ser determinada pela consulta da 

matriz apresentada no Quadro 3.37, que estabelece a interacção entre o nível de probabilidade (NP) e o 

nível de consequência (NC). 

A interpretação do valor obtido é feita pela consulta do índice de risco apresentado no Quadro 3.38. 
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Quadro 3.37 – Método INSHT: relação entre as variáveis nível de consequência (NC) e nível de probabilidade (NP) 

R = NP × NC 
Nível de probabilidade (NP) 

[2; 6[ [6; 10[ [10; 24[ [24; 40] 

Nível de 

consequência 

(NC) 

10 20 40 60 80 100 200 240 400 

25 50 100 150 200 250 500 600 1000 

60 120 240 360 480 600 1200 1440 2400 

100 200 400 600 800 1200 2000 2400 4000 

Adaptado de: [96] 

Quadro 3.38 – Método INSHT: índice de risco e prioridade de intervenção segundo a magnitude do risco (R) 

Magnitude do risco Índice de risco Prioridade de intervenção 

20 1 
Não intervir, salvo se uma análise mais precisa o 

justifique. 

]20; 120] 2 
Melhorar se possível. Seria conveniente justificar a 

intervenção e sua rentabilidade. 

]120; 500] 3 Corrigir e adoptar medidas de controlo. 

]500; 4000] 4 Situação critica. Requer correcção urgente. 

Adaptado de: [96] 

A intervenção deverá ser efectuada tendo em consideração o nível de priorização e a facilidade de 

intervenção para a mitigação de cada risco identificado. 

3.3.5.10 Método de matriz composta DGEMN 

O método de matriz composta DGEMN foi desenvolvido pela Direcção Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais (DGEMN) de Portugal [97]. 

É um método idêntico aos dois últimos apresentados, método de matriz composta CM e método de matriz 

composta NTP330, que recorre ao conhecimento de 4 variáveis, agora designadas por nível de exposição 

(NE), nível de procedimentos de segurança (NPS), nível de probabilidade (NP) e nível de gravidade (NG).  

Contudo, os intervalos utilizados, nas respectivas escalas apresentam algumas diferenças e os seus 

descritores são igualmente diferentes. 

Cada uma destas variáveis recorre a uma escala de 4 níveis. Em cada um desses níveis é utilizado um valor 

ou, um intervalo de valores (consoante os casos), para caracterizar a apreciação qualitativa da condição que 

está a ser alvo de avaliação.  

São igualmente utilizadas 2 matrizes de dimensão (4×4) para associar as variáveis entre sim, tal como se 

demonstra no diagrama da Figura 3.3. 
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Figura 3.4 – Método DGEMN: diagrama do processo de associação entre variáveis 

Fonte: [43] 

Para a determinação das variáveis nível de exposição (NE) e nível de procedimentos de segurança (NPS) 

são utilizadas as escalas apresentadas no Quadro 3.39 e no Quadro 3.40. 

Quadro 3.39 – Método DGEMN: escala de nível de exposição (NE) 

Nível de exposição (NE) 

1 Esporádica 

1,5 Ocasional 

2 Frequente 

2,5 Continuada 

Fonte: [97] 

Quadro 3.40 – Método DGEMN: escala de nível de procedimentos de segurança (NPS) 

Nível de procedimentos de segurança (NPS) 

1 Aceitável 

2 Sujeito a melhorias 

3 Deficiente 

4 Muito deficiente 

Fonte: [97] 

As duas variáveis, nível de probabilidade (NP) e magnitude do risco (R), são determinadas pelo produto das 

2 variáveis, que as antecedem (NE e NPS, NP e NG). 

Desta forma, o nível de probabilidade (NP) é função do nível de procedimentos de segurança (NPS) e do 

nível de exposição (NE) e pode ser expresso pelo produto de ambos os termos, como se mostra na 

Equação 3.8: 

NPSNENP   Equação 3.8 

Onde: 

NP – Nível de probabilidade; 

NE – Nível de exposição, 
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NPS – Nível de procedimentos de segurança. 

A interpretação do valor obtido para a variável nível de probabilidade (NP) é, neste método, efectuada pela 

consulta do Quadro 3.41. 

Quadro 3.41 – Método DGEMN: interpretação do nível de probabilidade (NP) 

Nível de probabilidade (NP) 

< 4 Reduzida 

[4; 6[ Média 

[6; 8[ Alta 

[8; 10[ Muito alta 

Fonte: [97] 

Para determinar o nível de gravidade (NG) são também considerados 4 níveis. No Quadro 3.42 apresenta-se 

a escala, bem como os respectivos descritores, para cada um desses 4 níveis. 

Quadro 3.42 – Método DGEMN: escala de nível de gravidade (NG) 

Nível de gravidade (NG) 

10 Leve 

25 Grave 

60 Muito grave 

100 Mortal 

Fonte: [97] 

A magnitude do risco (R), obtida através da Equação 3.9, pode também ser determinada pela consulta da 

matriz de avaliação simplificada apresentada no Quadro 3.43, que estabelece a interacção entre o nível de 

probabilidade (NP) e o nível de gravidade (NG). 

Quadro 3.43 – Método DGEMN: relação entre as variáveis nível de gravidade (NC) e nível de probabilidade (NP) 

R = NS × NP 
Nível de probabilidade (NP) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nível de 

gravidade 

(NG) 

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

25 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 

60 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 

100 10 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Fonte: [97] 

NGNPR   Equação 3.9 

Onde: 

R – Magnitude do risco; 

NP – Nível de probabilidade; 
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NG – Nível de gravidade. 

3.3.5.11 Método de WTF 

O método de William T. Fine (WTF) foi publicado há mais de 30 anos [98], tendo sido actualizado 

recentemente [95]. 

Uma das diferenças encontradas entre a actualização e a versão original reside na escala do Índice de risco 

que apresenta 5 níveis, ao contrário dos 3 níveis originais. Assim, o método aproxima-se do método de 

matriz composta P, quer na determinação da variável R quer na dimensão da escala do índice de risco. 

Este método de avaliação de risco recorre ao conhecimento de 3 variáveis distintas, designadas por factor 

consequência (Fc), factor exposição (Fe) e factor probabilidade (Fp). 

Cada uma dessas variáveis (Fc, Fe e Fp) é analisada com recurso a uma escala de 6 níveis. O Quadro 3.44, 

Quadro 3.45 e o Quadro 3.46 apresentam os vários níveis e descritores associados a cada uma das variáveis 

em análise. 

 

Quadro 3.44 – Método WTF: escala factor consequência (Fc) 

Factor consequência (Fc) 

1 Pequenos ferimentos: lesões ligeiras; contusões, golpes, etc. 

5 Lesões com baixa: incapacidade temporária. 

15 Lesões Graves: incapacidade permanente / Amputação. 

25 Morte: acidente mortal. 

50 Vários mortos. 

100 Catastrófico: muitas vítimas mortais. 

Fonte: [95] 

 

Quadro 3.45 – Método WTF: escala factor exposição (Fe) 

Factor exposição (Fe) 

0,5 Pouco provável Não se sabe se ocorre mas é possível que possa ocorrer. 

1 Raro Sabe-se que ocorre, mas com baixíssima frequência. 

4 Irregular >1 vez/mês e < 1 vez/ano. 

5 Ocasional >1 vez/semana e < 1vez/mês. 

6 Frequente Aproximadamente 1vez/dia. 

10 Contínua Muitas vezes/dia. 

Fonte: [95] 
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Quadro 3.46 – Método WTF: escala factor probabilidade (Fp) 

Factor probabilidade (Fp) 

0,1 Praticamente impossível 
Acidente como praticamente impossível. Nunca aconteceu em 

muitos anos de exposição. 

0,5 Nunca aconteceu Acidente com incidência extremamente remota. 

1 Repetição improvável 
Já aconteceu mas é difícil que se repita; Acidente com incidência 

remotamente possível. Sabe-se que já ocorreu. Probabilidade de 1%. 

3 Raro 
É raro que aconteça; Acidente com incidência rara. Probabilidade de 

10% 

6 Possível 
É muito possível que ocorra, Acidente como perfeitamente possível. 

Probabilidade de 50%. 

10 Muito provável 
Acidente como resultado mais provável e esperado, se a situação de 

risco ocorrer. 

Fonte: [95] 

O resultado do produto das 3 variáveis resulta na magnitude do risco (R), traduzida pela Equação 3.10. 

FpFeFcR   Equação 3.10 

Onde: 

R – Magnitude do risco; 

Fc – Factor consequência; 

Fe – Factor exposição; 

Fp – Factor probabilidade. 

Para a determinação das prioridades de intervenção recorre-se à escala de índice de risco disponibilizada, 

sendo esta apresentada no Quadro 3.47. 

Quadro 3.47 – Método WTF: escala de magnitude de risco 

Magnitude risco Índice risco Prioridade de intervenção 

< 20 1 Aceitável Pode omitir-se a correcção. 

[20; 70[ 2 Moderado Não é urgente, mas deve corrigir-se. 

[70; 200[ 3 Notável Correcção necessária urgente. 

[200; 400[ 4 Alta Correcção imediata. 

≥ 400 5 Grave e iminente Suspensão imediata da actividade perigosa. 

Fonte: [95] 

Este método tem a particularidade de apresentar uma justificação das medidas a implementar (J) a partir de 

uma relação custo-benefício estabelecida pela Equação 3.11 
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gcfc

R
J


  Equação 3.11 

Onde: 

J – Justificação das medidas a implementar; 

R – Magnitude do risco; 

fc – Factor custo que traduz o custo expectável da intervenção; 

gc – Grau de correcção que traduz aquilo que é expectável reduzir em termos da magnitude do risco (R), 

face à implementação das medidas contempladas no Factor custo (fc). 

A determinação das variáveis, factor custo (fc) e o grau de correcção (gc) é efectuada com o auxílio das 

classificações propostas no Quadro 3.48 e no Quadro 3.49. 

Quadro 3.48 – Método WTF: escala factor custo (fc) 

Factor custo (fc) 

10 ≥ 2 500€ 

6 [1 250€; 2 500€[ 

4 [675€; 1 250€[ 

3 [335€; 675€[ 

2 [150€; 335€[ 

1 [75€; 150€[ 

0,5 < 75€ 

Fonte: [95] 

 

Quadro 3.49 – Método WTF: escala grau correcção (gc) 

Grau de correcção (gc) 

1 Risco residual 

2 Risco reduzido em 75% 

3 Risco reduzido entre 50 a 75% 

4 Risco reduzido entre 25 a 50% 

6 Ligeiro efeito sobre o risco 

Adaptado de: [95] 

 

Determinado o valor J, com auxílio da Equação 3.11, procede-se à sua interpretação de acordo com o 

princípio proposto no Quadro 3.50. 
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Quadro 3.50 – Método WTF: escala índice de justificação (J) 

Índice de justificação (J) Grau de actuação 

≥ 20 Suspensão imediata da actividade perigosa. 

[10; 20[ Correcção imediata. 

< 10 Correcção necessária urgente. 

Fonte: [95] 

3.3.5.12 Método integrado 

Este método permite efectuar avaliação de riscos profissionais, de todos os aspectos ambientais e a 

avaliação dos seus impactes, pelo recurso a 5 variáveis [45]. 

As variáveis consideradas são a gravidade (G), a extensão do impacte (E), a exposição/frequência de 

ocorrência (EF), os sistemas de prevenção e controlo (PC) e custo e complexidade técnica de 

prevenção/correcção (C). 

Cada uma dessas variáveis é analisada com recurso a uma escala específica.  Do Quadro 3.51 ao Quadro 

3.56 apresentam-se os vários níveis e descritores associados a cada uma das variáveis em análise. 

 

Quadro 3.51 – Método integrado: escala de gravidade (G) 

Gravidade (G) 

1 
Substâncias que não apresentam perigosidade; 

Até 50% do valor limite aplicável/valores de referência. 

2 

Substâncias inflamáveis; 

Substâncias irritantes (Xi) ou produtos sem identificação de risco mas com limites aplicáveis (entre 51% 

até 100% do valor limite aplicável); 

Aspectos que podem causar lesões pequenas sem qualquer tipo de incapacidade. 

3 

Substâncias facilmente inflamáveis e Nocivas (Xn); 

Entre 101% e 150% do valor limite aplicável/valores de referência; 

Aspectos que podem causar lesões menores com incapacidade temporária parcial mas de baixa gravidade. 

5 

Substâncias extremamente inflamáveis, tóxicas (T), sensibilizantes e corrosivas; 

Entre 151% e 250% do valor limite aplicável/valores de referência; 

Aspectos que podem causar lesões graves, com incapacidade temporária absoluta ou permanente parcial, 

mas de pequena percentagem. 

10 

Substâncias explosivas, oxidantes, muito tóxicas (T+), cancerígenas e com efeitos na reprodução; 

Excede em mais de 250% o valor limite aplicável/valores de referência; 

Aspectos que podem causar morte ou lesão com incapacidade permanente absoluta. 

Adaptado de: [45] 
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Quadro 3.52 – Método integrado: escala de extensão do impacte (E) 

Extensão do impacte (E) 

1 Aspecto cuja extensão atinge até 10% dos trabalhadores afectos a esse processo. 

2 Aspecto cuja extensão atinge entre 11% a 50% dos trabalhadores afectos a esse processo. 

3 Aspecto cuja extensão atinge entre 51% a 80% dos trabalhadores afectos a esse processo. 

4 Aspecto cuja extensão atinge mais do que 80% dos trabalhadores afectos a esse processo. 

Adaptado de: [45] 

Quadro 3.53 – Método integrado: escala de exposição/frequência de ocorrência (EF) 

Exposição/Frequência de ocorrência (EF) 

1 Ocorrência reduzida – correspondente a situações de emergência, acidentais ou pontuais. 

2 Ocorrência periódica – Operação de arranque, paragem, ou condições de operação normais. 

3 
Ocorrência contínua ou com periodicidade elevada, correspondente às condições normais de 

operação. 

Adaptado de: [45] 

Quadro 3.54 – Método integrado: escala desempenho dos sistemas de prevenção e controlo (PC) 

Desempenho dos sistemas de prevenção e controlo (PC) 

1 
Existe um sistema de prevenção e controlo implementado e existem evidências objectivas da sua 

adequada funcionalidade. 

2 
Existe um sistema de prevenção e controlo implementado mas não existem evidências objectivas da 

sua adequada funcionalidade. 

3 
Não existe um sistema de prevenção mas existe um sistema de controlo implementado que é 

funcional. 

4 Existe um sistema de controlo implementado mas sem evidências da sua adequada funcionalidade. 

5 Não existe um sistema de prevenção e controlo implementado. 

Adaptado de: [45] 

Quadro 3.55 – Método integrado: escala custo e complexidade técnica de prevenção/correcção (C) 

Custo e complexidade técnica de prevenção/correcção (C) 

1 Metodologia de prevenção/correcção com custo e complexidade técnica reduzida. 

2 Metodologia de prevenção/correcção com custo e complexidade técnica médias. 

3 Metodologia de prevenção/correcção com custo e complexidade técnica elevada. 

Adaptado de: [45] 

A avaliação de riscos e de impactes ambientais é actualmente tão importante como difícil de concretizar 

para as pequenas e médias empresas (PME), muito em parte devido à incompleta determinação dos 

aspectos que podem determinar impactes ambientais negativos assim como riscos elevados para a segurança 

e saúde dos seus trabalhadores. 

Do Quadro 3.56 ao Quadro 3.61 encontram-se as escalas das variáveis para proceder à avaliação de riscos 

ambientais: quantificação do impacte (Q); nível de perigosidade (P); extensão do impacte (E); 
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exposição/frequência (EF); desempenho dos sistemas de prevenção e controlo (PC); custo e complexidade 

técnica de prevenção (C). 

Quadro 3.56 – Método integrado: escala de perigosidade (P) 

Perigosidade (P) 

Resíduos 

1 
Substâncias que não apresentam perigosidade; 

Subprodutos vendáveis ou com aproveitamento interno. 

2 
Substâncias inflamáveis, substâncias irritantes; 

Resíduos não perigosos valorizados. 

3 
Substâncias facilmente inflamáveis, substâncias nocivas; 

Resíduos não perigosos mas não valorizados. 

4 
Substâncias extremamente inflamáveis. Substâncias tóxicas, sensibilizantes e corrosivas; 

Resíduos perigosos valorizados. 

5 
Substâncias explosivas e oxidantes. Substâncias muito tóxicas, cancerígenas e com efeitos na reprodução; 

Resíduos perigosos valorizados. 

Uso de recursos naturais e energéticos 

1 Recursos renováveis. 

2 Recursos não renováveis/combustíveis com taxas de emissão de CO2<65 kg/GJ. 

3 Recursos escassos e não renováveis/combustíveis com taxas de emissão 65≤CO2< 75 kg/GJ. 

5 Recursos muito escassos e não renováveis/combustíveis com taxas de emissões de CO2≥ 75 Kg/GJ. 

Adaptado de: [45] 

Quadro 3.57 – Método integrado: escala de extensão do impacte (E) 

Extensão do impacte (E) 

1 
Aspecto que pode causar impactes com dispersão geográfica local com possibilidade de reversibilidade 

dos seus efeitos. 

2 
Aspecto que pode causar impactes com dispersão geográfica extensa com possibilidade de 

reversibilidade dos seus efeitos. 

3 Aspecto que pode causar impactes com dispersão geográfica local e de carácter irreversível. 

4 Aspecto que pode causar impactes com dispersão geográfica extensa e de carácter irreversível. 

Adaptado de: [45] 

Quadro 3.58 – Método integrado: escala de quantificação do impacte (Q) 

Quantificação do Impacte (Q) 

Uso de recursos naturais e energéticos; Resíduos; Uso de Substâncias; Aspectos que afectem o 

conforto humano, a morfologia, e a paisagem, instalações e propriedades 

1 Reduzido (com base em valores de referência para a actividade) 

2 Médio (com base em valores de referência para a actividade). 

3 Elevado (com base em valores de referência para a actividade). 

5 Muito elevado (com base em valores de referência para a actividade). 

(continua) 
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Quadro 3.58 – Método integrado: escala de quantificação do impacte (Q) (continuação) 

Emissões atmosféricas 

1 Até 75% do valor limite aplicável. 

2 Entre 76% e 150% do valor limite aplicável. 

3 Entre 151% e 250% do valor limite aplicável. 

5 Excede mais de 250% o valor limite aplicável. 

Adaptado de: [45] 

Quadro 3.59 – Método integrado: escala de exposição/frequência da ocorrência (EF) 

Exposição/Frequência de ocorrência (EF) 

1 Ocorrência reduzida – correspondente a situações de emergência, acidentais ou pontuais. 

2 Ocorrência periódica – Operação de arranque, paragem, ou condições de operação normais. 

3 Ocorrência contínua ou com periodicidade elevada, correspondente às condições normais de operação. 

Adaptado de: [45] 

Quadro 3.60 – Método integrado: escala de desempenho dos sistemas de prevenção e controlo (PC) 

Desempenho dos sistemas de prevenção e controlo (PC) 

1 
Existe um sistema de prevenção e controlo implementado e existem evidências objectivas da sua 

adequada funcionalidade. 

2 
Existe um sistema de prevenção e controlo implementado mas não existem evidências objectivas da 

sua adequada funcionalidade. 

3 
Não existe um sistema de prevenção mas existe um sistema de controlo implementado que é 

funcional. 

4 Existe um sistema de controlo implementado mas sem evidências da sua adequada funcionalidade. 

5 Não existe um sistema de prevenção e controlo implementado. 

Adaptado de: [45] 

Quadro 3.61 – Método integrado: escala de custo e complexidade técnica de prevenção/correcção (C) 

Custo e complexidade técnica de prevenção/correcção (C) 

1 Metodologia de prevenção/correcção com custo e complexidade técnica reduzida. 

2 Metodologia de prevenção/correcção com custo e complexidade técnica médias. 

3 Metodologia de prevenção/correcção com custo e complexidade técnica elevada. 

Adaptado de: [45] 

Após a quantificação das variáveis, tanto para os riscos laborais como para os impactes ambientais, é feita a 

avaliação dos índices de risco (IR) que terão em linha de conta a Equação 3.12. 

C  PC  EF  E G  = IR   Equação 3.12 

Onde: 

G – Gravidade  

E – Extensão do impacte ou risco; 
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EF – Exposição/frequência de ocorrência do aspecto; 

PC – Desempenho dos sistemas de prevenção e controlo; 

C – Custos e complexidade técnica das medidas de prevenção/correcção do aspecto. 

No caso da avaliação de impactes ambientais a gravidade determina-se por aplicação da Equação 3.13. 

 P + Q =G  Equação 3.13 

Em que: 

Q – Quantificação do impacte; 

P – Nível de perigosidade. 

 

Calculado o IR, a prioridade de intervenção é estabelecida de acordo com as categorias indicadas no Quadro 

3.62. 

Quadro 3.62 – Método integrado: escala de índice de risco (IR) 

Índice de risco Prioridade de intervenção 

[1; 91[ Menor 

[91; 251[ Médio 

[251; 501[ Elevado 

[501; 2000[ Muito elevado 

Adaptado de: [45] 
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4. VALORIZAÇÃO DE RCD 

Neste capítulo vão ser abordados a teoria de betões, princípios e propriedades, as características dos 

agregados para betão e as características do betão no estado fresco e endurecido. Serão ainda apresentados 

resultados de estudos feitos por outras equipas de investigadores que analisam a problemática de 

incorporação de agregados reciclados, de diversas origens, no fabrico de betão. 

4.1 Princípios e propriedades do betão 

Betão é um material constituído pela mistura devidamente proporcionada de agregados (finos e grossos), 

ligados entre si pela pasta de cimento (cimento + água). Poderá ainda conter adjuvantes e aditivos que 

entram na mistura em quantidades relativamente pequenas. 

A norma que controla o seu fabrico e propriedades é a NP EN 206-1, havendo ainda quer para os produtos 

quer para os seus constituintes as respectivas normas associadas, conforme ilustrado na Figura 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: [103] 

Figura 4.1 – Relações entre a EN 206-1 e as normas para a concepção e para a execução, as normas dos materiais 

constituintes e as normas de ensaio 
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A composição do betão e os materiais constituintes para betões de comportamento especificado ou de 

composição prescrita devem ser escolhidos de forma a satisfazer os requisitos especificados para o betão 

fresco e endurecido, incluindo a consistência, massa volúmica, resistência, durabilidade, protecção contra a 

corrosão do aço embebido, tendo em conta o processo de produção e o método previsto para a execução 

das obras em betão. 

Quando não se encontrar definido na especificação, o produtor deve seleccionar os tipos e as classes de 

materiais constituintes entre os de aptidão estabelecida para as condições ambientais especificadas.  

O betão deverá ser formulado de forma a minimizar a segregação e a exsudação do betão fresco, a menos 

que seja especificado o contrário.  

As propriedades requeridas ao betão na estrutura apenas são geralmente alcançadas se no local de utilização 

forem cumpridos certos procedimentos na aplicação do betão fresco. Os requisitos para o transporte, 

colocação, compactação, cura e qualquer outro tratamento adicional deverão ser levados em conta antes do 

betão ser especificado  

Muitos destes requisitos são com frequência interdependentes. Se todos estes requisitos forem satisfeitos, 

qualquer diferença na qualidade do betão, entre o betão da estrutura e o dos provetes de ensaio 

normalizados, será adequadamente coberta pelo factor de segurança parcial do material  

Para betão de composição prescrita em norma, a composição é limitada a:  

 agregados naturais de massa volúmica normal; 

 adições em pó desde que não sejam levadas em conta para a determinação da dosagem de cimento 

e da razão água/cimento; 

 adjuvantes com excepção de adjuvantes introdutores de ar; 

 composições que cumpram o critério de aceitação para os ensaios iniciais. 

As propriedades do betão dependerão das proporções de cada um dos seus constituintes na mistura. De 

entre os vários métodos disponíveis para o estudo da composição de um betão, aquele que se afigura mais 

conhecido em Portugal, é o método das curvas de referência. De entre várias curvas de referência 

conhecidas (Faury, Bolomey e Joisel), será dada preferência às primeiras, ou seja, às de Faury, não só pela 

simplicidade de traçado, mas também por estas terem conduzido, até hoje, à obtenção de bons resultados. 

O método das curvas de referência de Faury é um método empírico de simples aplicação e eficaz execução. 

Os dados de entrada são as curvas granulométricas e as massas volúmicas dos agregados, a trabalhabilidade 

pretendida, os meios de colocação, o efeito de parede e a presença de armaduras. 

Quando se estuda a composição de um betão é necessário reunir os dados essenciais de base que permitam 

definir as suas propriedades no estado fresco e no estado endurecido, bem como na passagem de um estado 
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ao outro. Estas últimas, também designadas por “características adicionais de comportamento”, estão 

geralmente associadas a circunstâncias particulares, climatéricas e outras, verificadas durante a betonagem.  

As propriedades do betão, nos seus vários estados, são geralmente definidas por diferentes entidades que 

estão envolvidas no projecto e posteriormente na execução da obra. Assim, e de forma genérica, poder-se-á 

dizer que as características do betão mais relevantes são as seguintes: 

 Propriedades do betão endurecido: são definidas pelo projectista e estão geralmente relacionadas 

com os seguintes factores: tensão característica de rotura, classe de exposição (está relacionada com 

a durabilidade) e qualidade do betão (está relacionada com os cuidados a ter na sua produção). 

 

 Propriedades do betão fresco: são definidas, quase sempre, pelo responsável da obra, tendo em 

vista a sua especificidade, e estão geralmente relacionadas com a trabalhabilidade do betão. Em 

geral terão em conta factores, como sejam: a geometria dos moldes, a disposição das armaduras e o 

grau de consistência do betão face aos meios disponíveis para amassadura, transporte, colocação e 

compactação. 

 

 Propriedades do betão na passagem do estado fresco ao endurecido: são normalmente definidas 

pelo responsável da obra e estão geralmente associadas às condições que ocorrem durante a 

betonagem e que podem interferir nas propriedades do betão. 

4.1.1 Dados essenciais base para o estudo da composição de um betão 

Para se determinar a composição de um betão é essencial conhecer os elementos de projecto onde o mesmo 

vai ser aplicado, tais como: 

 tensão característica de rotura: o valor característico da tensão de rotura à compressão com 28 dias 

de idade (fck,28), referido a uma determinada geometria dos provetes de ensaio; 

 definição geométrica das peças a betonar incluindo a pormenorização de armaduras: É importante 

para o cálculo dos efeitos de parede e de segregação; a menos que o projectista especifique a 

máxima dimensão do inerte a utilizar; 

 classe de exposição ambiental (condições de serviço da estrutura). 

Quanto às condições de produção, colocação do betão e controlo de qualidade, devem ser consideradas as 

seguintes: 

 trabalhabilidade do betão fresco, traduzida pelo grau ou classe de consistência (Classes de 

abaixamento, classes Vêbê, classes de compactabilidade ou classes de espalhamento); 

 equipamentos disponíveis para amassadura, transporte, colocação e compactação do betão e grau 

de precisão das medições; 
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 Nível de controlo da produção; 

 Plano de amostragem e controlo de qualidade. 

Note-se que os materiais constituintes deverão ser classificados e as suas propriedades determinadas 

conforme previsto nas disposições regulamentares, por forma a inferir, não só da sua conformidade, mas 

também, da sua compatibilidade uma vez misturados. No entanto, para o cálculo das proporções da mistura 

será necessário conhecer apenas algumas dessas propriedades, como sejam:  

 cimentos: tipo, classe e massa volúmica; 

 água: origem (as águas potáveis, em geral, podem ser usadas sem reservas); 

 agregados: tipo, natureza, forma, origem, análises granulométricas, módulos de finura e massas 

volúmicas; 

 adjuvantes: tipo, natureza química, modo de fornecimento (líquido ou sólido), compatibilidade, 

comportamento (percentagens de redução de água versus dosagem), massa volúmica e, se o 

produto é fornecido como solução aquosa da base química, interessa conhecer o teor de água em 

massa; 

 aditivos: tipo (pozolanas, cinzas volantes, sílica de fumo, etc.) e respectivas massas volúmicas. 

Para além dos factores anteriores, é ainda necessário conhecer as características do molde onde o betão irá 

ser depositado. É por isso necessário conhecer ainda o efeito parede e o efeito de segregação. 

O efeito de parede é contabilizado pela relação entre o raio médio do molde (R) e a máxima dimensão do 

agregado (D). 

Raio médio do molde ou raio hidráulico (R) é dado pela Equação 4.1. 

betãodevolumedesseconfinanteerfície

betãocomencheravolume
R

sup
  Equação 4.1 

 

Para peças correntes de betão armado, o efeito de parede não se dá quando se verifica o critério de faury 

(Equação 4.2). 

75,0
D

R
q  Equação 4.2 

Quando não se conhece o projecto estrutural e desde que não se utilizem agregados com dimensão superior 

a 25,4 mm, poderá adoptar-se uma máxima dimensão igual ao raio médio do molde, ou seja, aplica-se a 

Equação 4.3 
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1
D

R
 Equação 4.3 

 

O efeito de segregação é estabelecido pela relação entre a máxima dimensão do agregado (D) e o raio médio 

(ρ) da malha da armadura (Figura 4.2) ou de uma fenda (Figura 4.3). 

 Raio médio (ρ) da malha da armadura (Equação 4.4) ou de uma fenda (Equação 4.5): 

 

 

 

 

 

Fonte: [104] 

 ba

ba

Perímetro

Área






2
  Equação 4.4 

 

 

 

 

 

Fonte: [104] 

22

eEspessura
  Equação 4.5 

 

Segundo Faury, o efeito de segregação não se dá quando: 

 D < 1,2 ρ para agregados britados; 

 D < 1,4 ρ para agregados rolados. 

Com todos estes factores determinados estão reunidas todas as condições para se proceder à determinação 

das dosagens dos diversos componentes do betão. 

Figura 4.2 – Malha de armadura 

Figura 4.3 – Fenda 
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4.1.2 Controlo da conformidade e critérios de conformidade 

O controlo da conformidade inclui o conjunto de acções e de decisões a implementar, de acordo com as 

regras de conformidade previamente adoptadas para verificar a conformidade do betão com as 

especificações. O controlo da conformidade é uma parte integrante do controlo da produção. 

O plano de amostragem e de ensaio e os critérios de conformidade devem ser conformes com os 

procedimentos 8.2 ou 8.3 da NP EN 206-1. Estas disposições também se aplicam ao betão para produtos 

prefabricados, a menos que a norma específica do produto tenha um conjunto equivalente de disposições. 

Se o especificador requerer uma maior frequência de amostragem, tal deve ser previamente acordado. Para 

propriedades não cobertas por estas secções, o plano de amostragem e de ensaio, os métodos de ensaio e os 

critérios de conformidade devem ser acordados entre o produtor e o especificador (ver Figura 4.4) 

O local de amostragem, para os ensaios de conformidade, deve ser escolhido de modo a que as 

propriedades relevantes e a composição do betão não variem significativamente entre o local da 

amostragem e o local da entrega. No caso do betão leve produzido com agregados não saturados, as 

amostras devem ser colhidas no local da entrega. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: [103] 

Quando os ensaios para o controlo da produção forem os mesmos que os requeridos para o controlo da 

conformidade, deve ser permitido que sejam considerados para a avaliação da conformidade. Para a 

avaliação da conformidade, o produtor pode também usar outros resultados de ensaio sobre o betão 

entregue. 

A conformidade ou a não-conformidade é avaliada face aos critérios de conformidade. A não-conformidade 

pode conduzir a acções posteriores no local da produção e no local da construção. 

Figura 4.4 – Esquema para a avaliação da qualidade de membro da família e para a conformidade de uma família de 

betões 
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4.1.3 Classificação dos Betões 

Importa antes de mais rever alguns conceitos básicos no que se refere ao tratamento estatístico dos 

resultados do ensaio à compressão. 

Assim, considere-se n leituras do valor da resistência à compressão obtidas em n provetes de ensaio. 

Seja: 

fc1– resistência à compressão, em MPa, obtida no provete 1,  

fc2– resistência à compressão, em MPa, obtida no provete 2,  

.  

.  

.  

fcn– resistência à compressão, em MPa, obtida no provete n. 

 

a) Valor médio da resistência à compressão (fcm): 

n

f

f

n

i

ci

cm


 1

 Equação 4.6 

 

b) Desvio padrão (Sn): 

 

1
S

2

1

n









n

ff
n

i

cmci

 Equação 4.7 

 

c) Coeficiente de variação em percentagem (cv%): 

100% 
cm

n

f

S
cv  Equação 4.8 

 

d) Valor característico (fck) ou valor da população das resistências do betão especificado que é atingido 

com probabilidade de 95%: 

ncmck Sff    Equação 4.9 
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O valor de λ depende do número de amostras. Para um número elevado de amostras, λ tende para 1,64. 

e) Valor de cálculo (fcd) utilizado pelo Eurocódigo 2 para efeitos de dimensionamento de estruturas de 

betão armado: 

5,1

, cilck

cd

f
f   Equação 4.10 

fck,cil – valor característico da resistência à compressão do betão, obtido aos 28 dias de idade em cilindros 

padrão de 150×300 mm, curados e ensaiados de forma normalizada. 

Quadro 4.1 – Classes de resistência à compressão para betão de massa volúmica normal e para betão pesado 

Classe de resistência à 

compressão 

Resistência característica mínima em cilindros fck,cyl 

(N/mm2) 

Resistência característica mínima em cubos fck,cube 

(N/mm2) 

C8/10 8 10 

C12/15 12 15 

C16/20 16 20 

C20/25 20 25 

C25/30 25 30 

C30/37 30 37 

C35/45 35 45 

C40/50 40 50 

C45/55 45 55 

C50/60 50 60 

C55/67 55 67 

C60/75 60 75 

C70/85 70 85 

C80/95 80 95 

C90/105 90 105 

C110/115 100 115 

Fonte: [103] 

4.1.4 Classes de resistência 

As classes de resistência à compressão definidas pela NP EN 206-1, para betões de massa volúmica normal, 

são identificadas pela sigla “Cy/z” (Quadro 4.1), onde “y” e “z” representam o valor característico mínimo 

da tensão de rotura à compressão, obtido aos 28 dias de idade do betão, a partir, respectivamente, de 

provetes cilíndricos de 150×300 mm (fck,cil) e de provetes cúbicos de 150 mm de aresta (fck,cub15), fabricados 

e curados conforme a norma NP EN12390-2 e ensaiados de acordo com a NP EN 12390-3. 

O valor característico da tensão de rotura é definido como o valor da população das resistências do betão 

especificado que é atingido com probabilidade de 95%. 

A NP EN 206-1 estabelece dois critérios de verificação da conformidade que se baseiam nos resultados dos 

ensaios obtidos, durante um período de avaliação que não deve exceder os últimos doze meses. 
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A conformidade da resistência à compressão do betão é avaliada em provetes ensaiados aos 28 dias para: 

 grupos de n resultados de ensaios consecutivos, com ou sem sobreposição, fcm (critério 1); 

 cada resultado individual de ensaio fci (critério 2). 

A conformidade é confirmada se forem satisfeitos ambos os critérios do Quadro 4.2 tanto para a produção 

inicial como para a produção contínua.  

Quando esta for avaliada, tendo como base uma família de betões, o critério 1 aplica-se ao betão de 

referência, tendo em conta todos os resultados transpostos dos ensaios da família; o critério 2 aplica-se aos 

resultados originais dos ensaios. 

Quadro 4.2 – Critérios 1 e 2 de conformidade para o betão 

Produção 
Número n de resultados 
de ensaios da resistência 
à compressão no grupo 

Critério 1 Critério 2 

Média dos n resultados 
(fcm) (N/mm2) 

Qualquer resultado 
individual de ensaio (fcm) 

(N/mm2) 

Inicial 3 ≥ fck + 4,00 ≥ fck – 4,00 

Contínua ≥15 ≥ fck + 1,48 σ ≥ fck – 4,00 

Fonte: [103] 

Para confirmar que cada membro individual pertence a uma família, deve verificar-se se a média de todos os 

resultados não transpostos (fcm) de um membro dessa família satisfaz o critério 3, apresentado no Quadro 

4.3. Qualquer betão que falhe este critério deve ser retirado da família e a sua conformidade avaliada 

individualmente. 

Quadro 4.3 – Critério 3 de conformidade para o betão 

Número n de resultados de ensaios da resistência à 
compressão de um dado betão da família 

Critério 3 

Média dos n resultados (fcm) de um dado betão da família (N/mm2) 

2 ≥ fck – 1,0 

3 ≥ fck + 1,0 

4 ≥ fck + 2,0 

5 ≥ fck + 2,5 

6 ≥ fck + 3,0 

Fonte: [103] 

Inicialmente, o desvio padrão deve ser calculado a partir de, pelo menos, 35 resultados consecutivos obtidos 

num período superior a 3 meses e que anteceda o período de produção em que se pretende verificar a 

conformidade. Este valor deve ser considerado como a estimativa do desvio padrão (σ) da população. A 

validade do valor adoptado tem que ser verificada durante a produção subsequente. 

São permitidos dois métodos para a verificação da estimativa do valor de σ, devendo ser previamente 

escolhido o método a utilizar:  

 Método 1  
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O valor inicial do desvio padrão pode ser aplicado no período subsequente durante o qual se pretende 

verificar a conformidade, desde que o desvio padrão dos últimos 15 resultados (S15) não divirja 

significativamente do desvio padrão adoptado. Isto é considerado válido desde que se verifiquem as 

condições da Equação 4.11 

 37,163,0 15  S  Equação 4.11 

 

Quando o valor de S15 estiver fora destes limites, deve-se determinar uma nova estimativa de σ a partir dos 

últimos 35 resultados de ensaio disponíveis.  

 Método 2  

O novo valor de σ pode ser estimado a partir de um sistema contínuo, adoptando-se este valor. A 

sensibilidade do sistema deve ser, pelo menos, igual à do método 1. 

Conhecida a classe de resistência do betão, poderá estimar-se o valor médio da resistência à compressão 

respectiva. A relação entre o valor médio e o valor característico da resistência é meramente estatística, ou 

seja, conhecido o valor médio (fcm) e o desvio padrão (Sn) da resistência à compressão de um determinado 

número de amostras (n), determina-se pela Equação 4.12 o valor característico (fck) 

ncmck Sff    Equação 4.12 

 

Onde λ é um parâmetro estatístico que algumas normas fazem depender do número de amostras para 

garantir o mesmo nível de probabilidade. Para um número elevado de amostras, o valor de λ tende para 

1,64. 

Na NP EN 206 considera-se que a dosagem de cimento é um factor que condiciona a durabilidade dos 

betões e, como tal, fá-la depender das condições ambientais de exposição e das exigências relativas ao betão 

de recobrimento das armaduras.  

Assim, tendo em conta a classe de exposição do betão, tal como definida na NP EN 206-1 estabelece 

valores mínimos da dosagem de cimento a adoptar no estudo da composição do betão. 

4.1.5 Betão fresco 

A NP EN 206-1 define as classes de consistência dos betões durante a betonagem do modo indicado no 

Quadro 4.4 ao Quadro 4.7. 
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Quadro 4.4 – Caracterização do betão através do ensaio de abaixamento 

Classe Abaixamento (mm) 

S1 [10; 50[ 

S2 [50; 100[ 

S3 [100; 160[ 

S4 [160; 220[ 

S5 ≥220 

Adaptado de: [103] 

 

Quadro 4.5 – Caracterização do betão através do ensaio Vêbê 

Classe Tempo Vêbê (s) 

V0 ≥31 

V1 [21; 31[ 

V2 [11; 21[ 

V3 [6; 11[ 

V4 [3; 6[ 

Adaptado de: [103] 

 

Quadro 4.6 – Caracterização do betão através do ensaio de compactabilidade 

Classe Grau de compactibilidade 

C0 ≥1,46 

C1 [1,26; 1,46[ 

C2 [1,11; 1,26[ 

C3 [1,04; 1,11[ 

C4 <1,04 

Adaptado de: [103]  

 

Quadro 4.7 – Caracterização do betão através do ensaio da mesa de espalhamento 

Classe Diâmetro de espalhamento (mm) 

F1 <350 

F2 [350; 420[ 

F3 [420; 490[ 

F4 [490; 560[ 

F5 [560; 630[ 

F6 ≥630 

Adaptado de: [103] 
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A consistência deve ser tal que o betão fresco seja trabalhável sem segregação e possa ser totalmente 

compactado nas condições existentes no local. 

As diferentes classes de consistência apresentadas não são directamente relacionáveis, no entanto, Coutinho 

propõe os valores do Quadro 4.8. 

Quadro 4.8 - Relação entre diferentes métodos de aferir a trabalhabilidade do betão 

Consistência Abaixamento (mm) Vêbe (s) Grau de Compactabilidade 

Terra húmida - > 5 > 1,25 

Plástica 10 a 50 < 5 1,25 a 1,11 

Mole 50 a 160  1,10 a 1,04 

Fluída < 160  - 

Fonte: [105] 

Quando o betão for classificado em relação à máxima dimensão do agregado, deve usar-se para a 

classificação a máxima dimensão do agregado mais grosso (Dmax) do betão, sendo a abertura do maior 

peneiro que define a dimensão do agregado de acordo com a NP EN 12620 

4.1.6 Método das Curvas de Referência de Faury 

Considerando uma unidade de volume do betão, a soma de todos os seus componentes é dada pela 

Equação 4.13, também conhecida por fórmula fundamental da composição do betão. 

1 vaci  Equação 4.13 

 

Onde:  

i – volume unitário do agregado,  

c – volume unitário de cimento,  

a – volume unitário de água,  

v – volume unitário de vazios (ar ocluído).  

Tomando para unidade de volume o m3 e para unidade de massa a kg, a Equação 4.13 pode ser 

transformada na seguinte: 

 

31mV
AcI

v

aci

i 








  Equação 4.14 
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Onde:  

Ιi – dosagem do agregado i, expressa em kg por cada m3 de betão; 

δi – massa volúmica do agregado i, em kg/m3; 

C – dosagem de cimento, expressa em kg por cada m3 de betão; 

δc – massa volúmica do cimento, em kg/m3; 

A – dosagem de água, expressa em kg (ou litros) por cada m3 de betão; 

δa – massa volúmica da água, em kg/m3; 

Vv – volume de vazios do betão, expresso em m3 por cada m3 de betão. 

De seguida, procede-se à determinação do volume de vazios. De acordo com a NP EN 206-1, o betão 

depois de compactado, sem incluir ar introduzido e poros do agregado, apresenta os seguintes valores: 

 Vv ≤3 % se D ≥16 mm  

 Vv ≤4 % se D < 16 mm 

 

Quanto ao índice de vazios (Ιv), este corresponde à soma dos volumes de água e vazios por unidade de 

volume de betão logo após a colocação. O índice de vazios de Faury pode ser determinado por aplicação da 

Equação 4.15. 

75,05 




D
Rv

K

D

K
I  Equação 4.15 

 

Onde:  

 

K, K’ – parâmetros que dependem da natureza dos agregados, da trabalhabilidade pretendida e dos 

meios de colocação utilizados, conforme definido no Quadro 4.9; 

R – raio médio do molde que contém o betão, em mm; 

D – máxima dimensão do agregado, em mm. 

A Equação 4.15 permite calcular o índice de vazios para o betão armado e simples (não armado). A primeira 

parcela desta equação é válida para o betão simples. A segunda parcela é um acréscimo de vazios que se 

destina a contabilizar o efeito de parede. No caso do betão simples (R/D= ∞). 
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Quadro 4.9 – Parâmetros K e K’ em função da natureza dos agregados e da vibração do betão 

Trabalhabilidade 
Meios de 

colocação 

Valores de K 

Valores de K’ 
Natureza dos agregados 

Fino rolado Fino britado 

Grosso rolado Grosso britado Grosso rolado 

Terra húmida 

Vibração muito 

potente e passível 

de compressão 

≤0,24 ≤0,25 ≤0,27 0,002 

Seca Vibração potente 0,25 a 0,27 0,26 a 0,28 0,28 a 0,30 0,003 

Plástica Vibração média 0,26 a 0,28 0,28 a 0,308 0,30 a 0,34 0,003 

Mole Apiloamento 0,34 a 0,36 0,36 a 0,38 0,38 a 0,40 0,003 

Fluída n. a. ≥0,36 ≥0,38 ≥0,40 0,004 

Fonte:[106] 

Determina-se depois da dosagem de água de amassadura, admitindo os agregados são saturados com a 

superfície seca. A água da amassadura pode ser dividida em três parcelas: 

 A primeira é mais ou menos fixa e destina-se a formar uma pasta com o cimento; 

 A segunda destina-se a molhar a superfície dos agregados para permitir a ligação com a pasta de 

cimento; depende da superfície dos grãos desse agregado e, em consequência da sua dimensão; 

 A terceira será uma quantidade adicional para permitir a obtenção de determinada trabalhabilidade 

(consistência). 

Várias foram as expressões propostas para a determinação da quantidade de água de amassadura, desde Paul 

Alexandre, Feret, Abrams, Bolomey, Faury e outros. Faury simplificou a questão, considerando que para um 

determinado betão, com dada trabalhabilidade, há um volume máximo de materiais sólidos ao qual 

corresponde um vazio mínimo. Tal volume mínimo de vazios é a soma do volume total da água necessária 

para amassar e colocar o betão com o ar ocluído. 

Assim, conhecido o índice de vazios (Ιv) e o volume de vazios (Vv), a quantidade de água de amassadura (A) 

para a produção de 1 m3 de betão poderá ser determinada, sem grande erro, pela Equação 4.16. 

vv VIA   Equação 4.16 

Onde:  

A – dosagem de água de amassadura, em litros por cada m3 de betão, 

Ιv – índice de vazios de Faury, expresso em litros por cada m3 de betão, 

Vv – volume de vazios do betão, expresso em litros por cada m3 de betão. 
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Posteriormente calcula-se a relação água/cimento em massa (A/C), pois a resistência à compressão de um 

betão é directamente proporcional à relação água/cimento ou, de uma forma mais abrangente, com a razão 

água/ligantes. 

Não existe uma única relação que possa ser generalizada a todos os tipos de betão. Contudo, poderão ser 

obtidas correlações entre a resistência à compressão e a razão água/ligantes, para o tipo de betões em 

estudo.  

Com base nestas correlações e para o mesmo tipo de materiais que conduziram à sua obtenção, será então 

possível formular, com uma precisão razoável, a composição de betões com diferentes níveis de resistência.  

Na Figura 4.5 apresenta-se um gráfico proposto pelo American Concrete Institute (ACI) que relaciona a 

razão A/C com a resistência à compressão em provetes cúbicos de 150 mm de aresta, ensaiados aos 28 dias 

de idade. Este gráfico foi obtido em betões de componentes normais utilizando-se um cimento portland 

normal [107]. 

Note-se que originalmente o gráfico referia-se a provetes cúbicos de 200 mm de aresta. A conversão para a 

resistência equivalente em cubos de 150 mm de aresta foi efectuada com base na Equação 4.17 [108]. 

084,0

26,220,

15,




cubcm

cubcm

f
f  Equação 4.17 

Onde:  

fcm,cub15 – tensão de rotura média à compressão em cubos de 150 mm de aresta,  

fcm,cub20 – tensão de rotura média à compressão em cubos de 200 mm de aresta. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: [107] 

Figura 4.5 - Resistência média à compressão dos betões versus razão A/C 



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN VALORIZAÇÃO DE RCD 

 

124 

O gráfico que se apresenta na Figura 4.6 relaciona a razão água/ligantes, em massa, com a resistência média 

à compressão, obtida aos 28 dias de idade, em betões sujeitos a cura e ensaios normalizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: [104] 

Estabelecida a razão A/C  e uma vez determinada a quantidade de água de amassadura por metro cúbico de 

betão, a dosagem de cimento decorre naturalmente da Equação 4.18: 

CArazão

A
C

/
  Equação 4.18 

Onde:  

C – dosagem de cimento, expressa em kg por cada m3 de betão; 

A – dosagem de água de amassadura, em litros por cada m3 de betão; 

Razão A/C – razão água/cimento (em massa). 

Quanto ao volume que as partículas de cimento ocupam num metro cúbico de betão, é dado pela Equação 

4.19 

c

c

C
V


  Equação 4.19 

Onde:  

Vc – volume das partículas de cimento, expresso em m3 por cada m3 de betão, 

Figura 4.6 – Razão água/ligantes versus resistência à compressão para betões de diferentes elementos constituintes e 

diferentes dosagens 
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C – dosagem de cimento, expressa em kg por cada m3 de betão, 

δc – massa volúmica do cimento, em kg/m3. 

No que diz respeito ao volume do total das partículas sólidas do betão, que inclui os volumes das partículas 

dos agregados e do cimento, é determinado através da Equação 4.20. 

vs IV 1  Equação 4.20 

Onde:  

Vs – volume do total das partículas sólidas do betão, em m3 por m3 de betão; 

Ιv – Índice de vazios de Faury, expresso em m3 por cada m3 de betão. 

A percentagem do volume das partículas de cimento em relação ao volume do total das partículas sólidas do 

betão, é determinada com a aplicação da Equação 4.21. 

100% 
s

c

V

V
C  Equação 4.21 

Onde:  

C% – percentagem do volume das partículas de cimento em relação ao volume do total das 

partículas sólidas do betão; 

Vc – volume das partículas de cimento, em m3, por cada m3 de betão; 

Vs – volume do total das partículas sólidas do betão, em m3, por m3 de betão. 

4.1.7 Determinação das quantidades dos elementos sólidos 

O método da curva de referência de Faury permite determinar a melhor proporção de cada um dos 

componentes sólidos do betão, de modo que a curva granulométrica daí resultante (curva real) se aproxime 

da curva de referência. Note-se que a curva de referência de Faury inclui apenas as partículas sólidas do 

betão e, como tal, as percentagens determinadas serão relativas ao volume sólido ocupado por essas 

partículas e não ao metro cúbico. 

Uma vez que a percentagem do cimento em relação ao volume sólido total é já um dado conhecido, podem 

ser utilizadas duas vias de cálculo: 

 traçar a curva de referência descontando-lhe o cimento, e proceder à determinação das proporções 

dos agregados ignorando a sua presença; 

 considerar a curva de referência com a percentagem de cimento incluída, mas, cujo valor é já 

conhecido, e determinar as proporções dos elementos sólidos do betão. 
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A aproximação da curva real à curva de referência pode ser feita por métodos analíticos, gráficos e mistos. 

Para a aproximação da curva real à curva de referência é utilizado um método gráfico que traduz o método 

analítico, sendo de seguida complementado pela via analítica, traduzindo-se pela resolução de um sistema de 

equações. 

Ao aplicar-se o método proposto, em que a curva de referência inclui o cimento, será necessário ter em 

atenção as duas condições seguintes: 

a) A soma das percentagens (em relação ao volume sólido total) dos agregados (Ι1%, Ι2%,..., Ιn%) e do 

cimento (C%) é igual a 100%: 

%100%%%% 21  CIII n  Equação 4.22 

 

b) O módulo de finura da curva de referência (MFref) é igual ao módulo de finura da curva real (MFreal), 

ou seja:  

 
100

%%% 2211 nn

ref

IMFIMFIMF
MF





 Equação 4.23 

Onde:  

MFi – módulo de finura do agregado i, 

Ιi% – percentagem do agregado i em relação ao volume sólido total. 

Nota: O módulo de finura do cimento é nulo 

A curva de referência de Faury é constituída por dois segmentos de recta que são representados num 

gráfico em que as ordenadas e as abcissas têm o significado habitual nas curvas granulométricas. As abcissas 

vão de 0,0065 mm até D, possuindo uma escala proporcional à raiz quinta das dimensões das partículas. As 

ordenadas têm uma escala linear. 

O valor 0,0065 corresponde à menor dimensão de todas as partículas sólidas do betão, ou seja, à menor 

dimensão dos grãos de cimento.  

Os três pontos que definem a curva de referência são apresentados no Quadro 4.10. 

Quadro 4.10 – Pontos que definem a curva de referência 

Ponto Abcissa (mm) Ordenada (%) 

1 0,0065 0,0 

2 D/2 PD/2 

3 D 100 

Fonte: [106] 
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Fonte: [104] 

Determinação da ordenada do ponto de abcissa D/2 (Equação 4.24). 

75,0
175

2/



D
RD

B
DAP  Equação 4.24 

Onde:  

A, B – são parâmetros que dependem da natureza dos agregados, do meio de colocação utilizado e 

da consistência do betão (Quadro 4.11); 

R – raio médio do molde, em mm; 

D – máxima dimensão do agregado, em mm; 

PD/2 – Percentagem do material sólido total que passa no peneiro D/2. 

Quadro 4.11 – Valores dos parâmetros A e B da curva de referência de Faury 

Trabalhabilidade 
Meios de 

colocação 

Valores de A 

Valores de 

B 

Natureza dos agregados 

Fino rolado Fino britado 

Grosso rolado Grosso britado Grosso rolado 

Terra húmida 

Vibração muito 

potente e passível 

de compressão 

≤18 ≤19 ≤20 1 

Seca Vibração potente 20 a 21 21 a 22 22 a 23 1 a 1,5 

Plástica Vibração média 21 a 22 23 a 24 25 a 26 1,5 

Mole Apiloamento 28 30 32 2 

Fluída n. a. 32 34 38 2 

Adaptado de: [106] 

Figura 4.7 – Representação gráfica dos pontos da curva de referência de Faury 
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O módulo de finura de Faury para a curva de referência de Faury é determinado por consulta do Quadro 

4.12, do Quadro 4.13 e do Quadro 4.14, uma vez conhecidos os valores da máxima dimensão do agregado 

(D) e do parâmetro a, determinados com a Equação 4.25. 

 

75,0


D
R

B
Aa  Equação 4.25 

 

Onde os parâmetros A, B, R e D têm o mesmo significado já definido no traçado da curva de referência. 

 

Quadro 4.12 – Módulo de finura de Faury para a curva de referência de Faury ( 15 ≤ a < 25) 

D 
a 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

203,2 7,14 7,09 7,04 6,98 6,93 6,88 6,83 6,78 6,73 6,68 

152,4 6,90 6,85 6,80 6,75 6,70 6,65 6,60 6,55 6,50 6,45 

101,6 6,61 6,56 6,52 6,47 6,42 6,37 6,32 6,27 6,22 6,18 

76,2 6,35 6,30 6,25 6,21 6,16 6,11 6,07 6,02 5,97 5,92 

50,8 6,03 5,98 5,94 5,89 5,85 5,80 5,76 5,71 5,67 5,62 

38,1 5,76 5,72 5,67 5,63 5,58 5,54 5,49 5,45 5,40 5,36 

25,4 5,40 5,36 5,32 5,28 5,24 5,19 5,15 5,11 5,07 5,03 

19,1 5,12 5,08 5,04 5,00 4,96 4,92 4,87 4,83 4,79 4,75 

12,7 4,74 4,70 4,66 4,62 4,58 4,54 4,50 4,46 4,42 4,39 

9,52 4,39 4,35 4,32 4,28 4,24 4,20 4,17 4,13 4,09 4,05 

6,35 4,03 4,00 3,96 3,93 3,89 3,86 3,82 3,79 3,75 3,72 

4,76 3,72 3,69 3,650 3,62 3,58 3,55 3,52 3,48 3,45 3,41 

Adaptado de: [104] 

 

 

Quadro 4.13 – Módulo de finura de Faury para a curva de referência de Faury ( 25 ≤ a < 35) 

D 
A 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

203,2 6,62 6,57 6,52 6,47 6,42 6,37 6,32 6,26 6,21 6,16 

152,4 6,40 6,35 6,30 6,25 6,20 6,15 6,10 6,05 6,00 5,95 

101,6 6,13 6,08 6,03 5,98 5,93 5,89 5,84 5,79 5,74 5,69 

76,2 5,88 5,83 5,78 5,74 5,69 5,64 5,59 5,55 5,50 5,45 

50,8 5,58 5,53 5,49 5,44 5,40 5,35 5,30 5,26 5,21 5,17 

38,1 5,31 5,27 5,22 5,18 5,14 5,09 5,05 5,00 4,96 4,91 

25,4 4,99 4,94 4,90 4,86 4,82 4,78 4,74 4,69 4,65 4,61 

19,1 4,71 4,67 4,62 4,58 4,54 4,50 4,46 4,42 4,37 4,33 

12,7 4,35 4,31 4,27 4,23 4,19 4,15 4,11 4,07 4,03 3,99 

9,52 4,02 3,98 3,94 3,90 3,86 3,83 3,79 3,75 3,72 3,68 

6,35 3,68 3,65 3,61 3,58 3,54 3,51 3,47 3,43 3,40 3,56 

4,76 3,38 3,35 3,31 3,28 3,25 3,21 3,18 3,14 3,11 3,08 

Adaptado de: [104] 
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Quadro 4.14 – Módulo de finura de Faury para a curva de referência de Faury ( 35 ≤ a ≤ 45) 

D 
a 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

203,2 6,11 6,06 6,01 5,96 5,91 5,85 5,80 5,75 5,70 5,65 5,60 

152,4 5,90 5,85 5,80 5,75 5,70 5,65 5,60 5,55 5,50 5,45 5,40 

101,6 5,64 5,60 5,55 5,50 5,45 5,40 5,36 5,31 5,26 5,21 5,16 

76,2 5,40 5,36 5,31 5,26 5,22 5,17 5,12 5,07 5,03 4,98 4,93 

50,8 5,12 5,08 5,03 4,99 4,94 4,89 4,85 4,80 4,76 4,71 4,69 

38,1 4,87 4,82 4,78 4,74 4,69 4,65 4,60 4,56 4,51 4,47 4,42 

25,4 4,57 4,53 4,48 4,44 4,40 4,36 4,32 4,28 4,24 4,19 4,15 

19,1 4,29 4,25 4,21 4,17 4,12 4,08 4,04 4,00 3,96 3,92 3,88 

12,7 3,96 3,92 3,88 3,84 3,80 3,76 3,72 3,68 3,64 3,60 3,56 

9,52 3,64 3,60 3,56 3,53 3,49 3,45 3,41 3,38 3,34 3,30 3,26 

6,35 3,33 3,29 3,26 3,22 3,19 3,15 3,12 3,08 3,05 3,01 2,98 

4,76 3,04 3,01 2,98 2,94 2,91 2,88 2,84 2,81 2,78 2,74 2,71 

Adaptado de: [104] 

O método gráfico para ajustar a curva real à curva de referência inicia-se representando, no mesmo 

diagrama, a curva de referência e as curvas granulométricas dos agregados 1,2,3,..., n. A escala das abcissas 

deverá ser proporcional a 5  da abertura dos peneiros, enquanto a escala das ordenadas deverá ser linear.  

A primeira situação, ilustrada na Figura 4.8, é a mais frequente e é também a mais desejável do ponto de 

vista da continuidade da curva granulométrica final. Uma linha (r) vertical é desenhada de modo que as 

áreas (a) e (b), limitadas por esta linha e pelas curvas granulométricas, sejam iguais. A sua intercepção com a 

curva de referência fornece o ponto (A) e a projecção horizontal deste ponto determina a percentagem p1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: [104] 

Figura 4.8 – Aproximação da curva real à curva de referência (situação 1) 
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Na situação 2, representada na Figura 4.9, aplica-se o mesmo procedimento. Contudo, uma vez que o 

extremo de uma curva granulométrica corresponde ao início da curva seguinte, as áreas são nulas. 

A situação 3, ilustrada na Figura 4.10, é de todo indesejável, já que conduz à ausência de uma determinada 

gama de partículas e à consequente descontinuidade da curva granulométrica. Nesta situação, a linha vertical 

(r) é traçada de modo que as distâncias (X1) e (X2), às extremidades das curvas granulométricas, sejam 

iguais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: [104] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: [104] 

Figura 4.9 – Aproximação da curva real à curva de referência (situação 2) 

Figura 4.10 – Aproximação da curva real à curva de referência (situação 3) 
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Na Figura 4.11 está ilustrado o modo como se determinam as percentagens dos componentes sólidos 

relativamente ao volume do total das partículas sólidas do betão (Vs). Note-se que a curva de referência 

inclui o cimento. 

Da divisão das “áreas de influência”, efectuada do modo exemplificado anteriormente, resultam duas linhas 

verticais (r1) e (r2). A intercepção dessas linhas com a curva de referência conduz à determinação de dois 

pontos, os pontos (A) e (B), respectivamente. A projecção desses pontos, paralelamente ao eixo das 

abcissas, conduz às percentagens p1 e p2, lidas no eixo das ordenadas. 

As percentagens p1 e p2 têm o seguinte significado:  

i. (p1%) é a soma das percentagens de cimento (C%) e do agregado 1 (Ι1%). Se a percentagem de 

cimento é conhecida, então, será fácil determinar a percentagem do agregado 1 (Ι1%); 

i. (p2% - p1%) fornece a percentagem do agregado 2 (Ι2%); 

ii. (100% - p2%) corresponde à percentagem do agregado 3 (Ι3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: [104] 

A mistura dos agregados, obtida pela construção geométrica, não possui obrigatoriamente o módulo de 

finura da curva de referência, pois a construção gráfica só tem em conta o início e o fim da curva 

granulométrica de cada agregado, sem atender ao que se passa entre os extremos da curva. É, por isso, 

fundamental proceder ao ajustamento das percentagens dos agregados assim determinadas ao módulo de 

Figura 4.11 – Determinação das percentagens dos componentes sólidos 
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finura da curva de referência. Para tal, será necessário determinar, antes de mais, o módulo de finura da 

curva real. A Figura 4.12 permite resumir essas duas operações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: [104] 

Na Coluna 1 inserem-se os módulos de finura de cada um dos agregados (MFi) e na Coluna 2 as respectivas 

percentagens (Ιi%), determinadas pela construção geométrica. O módulo de finura do cimento é nulo e, por 

isso, não consta na Figura 4.12. 

O módulo de finura da curva real do betão será então determinado na Coluna 3, traduzindo-se pelo 

somatório do produto do módulo de finura de cada agregado (Coluna 1) pela percentagem com que este 

entra na mistura (Coluna 2) dividida por 100. 

Se o resultado final obtido (MFreal) coincidir com o módulo de finura da curva de referência (MFref), ou se 

for muito próximo deste, não será necessária qualquer correcção e as percentagens obtidas serão as 

percentagens finais. Caso contrário, se for registada uma diferença significativa, terá que proceder-se à 

correcção das percentagens dos agregados. Para tal, deverão introduzir-se na Coluna 4 as alterações relativas 

das percentagens, tendo em conta que o somatório dessas percentagens deverá manter-se constante, ou seja, 

deverá ser igual ao da Coluna 2. O módulo de finura, da curva real, corrigido será determinado na Coluna 5, 

traduzindo-se pelo somatório do produto do módulo de finura de cada agregado (Coluna 1) pela 

percentagem corrigida (Coluna 4) dividida por 100. Se o resultado agora obtido coincidir com o módulo de 

finura da curva de referência (MFreal ≅ MFref), as percentagens corrigidas (Coluna 4) serão as percentagens 

finais. 

Refira-se que as alterações introduzidas na Coluna 4 deverão ser proporcionais às percentagens inicialmente 

determinadas (Coluna 2) ou, se a diferença não for muito grande, poderá actuar-se apenas nas percentagens 

dos agregados extremos (isto é, no mais grosso e no mais fino). Assim, há a certeza de se obter uma mistura 

com a trabalhabilidade imposta quando se estabeleceu a curva de referência. 

Figura 4.12 – Aproximação do módulo de finura da curva real ao módulo de finura da curva de referência 

Agregado 

Agregado 

Agregado 

Agregado 
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A aproximação da curva real à curva de referência poderá ser investigada desenhando-se no mesmo gráfico 

ambas as curvas. O traçado da curva de referência é já conhecido, e as percentagens de material que passa 

em cada peneiro podem ser inferidas directamente do gráfico. 

A curva real, por outro lado, depende das percentagens com que cada material sólido entra na mistura. Em 

consequência, a percentagem de material que passa em cada peneiro (Pj%) será proporcional a essas 

quantidades. 

De modo a facilitar a determinação da curva granulométrica real, propõe-se a utilização da Figura 4.13. 

Nesse quadro são inscritas, da coluna 1 até à coluna n, as percentagens de material que passa em cada 

peneiro e para cada um dos materiais sólidos. 

A percentagem de passados da curva real (Pj%) no peneiro j será inscrita na Coluna A e deverá ser 

determinada pela Equação 4.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: [104] 
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 Equação 4.26 

 

O erro médio percentual (Er%) é determinado pelo valor médio dos módulos das diferenças entre as 

percentagens de material passado da curva real e da curva de referência, inscritos na Coluna C. 

A dosagem em massa, com que cada agregado entra na mistura, é determinada com a Equação 4.27. 

Figura 4.13 – Comparação da curva real com a curva de referência 
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 Equação 4.27 

Onde:  

Ιi – dosagem (em massa) do agregado i, em kg por cada m3 de betão; 

δi – massa volúmica do agregado i, em kg/m3; 

Ι’i% – percentagem final (corrigida) do volume das partículas do agregado i em relação ao volume 

do total das partículas sólidas do betão (Vs); 

Vs – volume do total das partículas sólidas do betão, expresso em m3 por cada m3 de betão. 

Finalmente, apresenta-se o resultado final do estudo da composição do betão, expresso em termos de 

dosagens necessárias para fabricar 1 m3 de betão (após compactação). As quantidades dos diferentes 

componentes são, de modo geral, referidas em unidades de massa podendo ainda ser em unidades de 

volume: 

Agregados: a quantidade de cada agregado é referida à massa das partículas saturadas e com a superfície seca 

e deve ser indicada em kg; 

Cimento: O cimento é expresso pela massa em kg; 

Água: é geralmente expressa pelo volume (dm3) ou pela massa (kg); 

4.2 Betão com agregados reciclados 

Os agregados com origem em RCD possuem propriedades muito distintas, sendo possível a sua 

classificação e caracterização. De acordo com a origem e por ordem decrescente de qualidade, os agregados 

reciclados classificam-se em: 

 agregados (grossos) pétreos recuperados por lavagem da argamassa de betão pronto no seu estado 

fresco que, por qualquer razão, não é utilizado; 

 finos e/ou grossos pétreos, resultantes da demolição de peças de betão não revestidas, situação em 

que a utilização em vez de areia e brita natural fica mais facilitada; 

 finos e/ou grossos resultantes da demolição de peças de betão, ele próprio já com agregados 

reciclados (reciclagem cíclica repetitiva), em que naturalmente os agregados reciclados poderão ser 

de vários tipos, ainda que a probabilidade de serem apenas pétreos e grossos seja elevada; 

 finos e/ou grossos resultantes da demolição de alvenaria cerâmica argamassada ou de uma mistura 

de elementos cerâmicos, semelhante às anteriores, mas em que os agregados reciclados são 

simultaneamente pétreos e cerâmicos; 
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 finos e/ou grossos resultantes de resíduos de demolição mais ou menos indiferenciados, em que 

aos reciclados pétreos e cerâmicos se poderão somar restos de outros materiais como madeira, 

plásticos, metais, vidro e outros, conduzindo a uma mistura de “piores” características; 

 finos e/ou grossos resultantes da demolição de elementos de alvenaria cerâmica (tijolos e telhas) 

não argamassados, com agregados reciclados apenas cerâmicos, naturalmente com piores 

características para o fabrico de betão estrutural. 

Para se comparar o Betão de Referência (BR) com o Betão com Agregados Reciclados (BAR), é necessário 

analisar as diferentes propriedades tanto no estado fresco, como no endurecido, bem como as diferentes 

propriedades que os Agregados Reciclados (AR) têm por comparação com os Agregados Pétreos (AP). 

De seguida, destacam-se as propriedades mais significativas para o processo de fabrico de betão estrutural e 

que serão abordadas posteriormente no desenvolvimento deste trabalho. 

4.2.1 Agregados 

A origem dos AR é determinante para a sua caracterização e influência nas propriedades dos BAR. Na 

maioria das campanhas experimentais analisadas, os AR provenientes de RCD têm como principais 

proveniências betão, cerâmicos ou ambos [109]. Podem ainda ser compostos por outros materiais como 

argamassa, madeira, metais, vidro, papel, plástico, matéria orgânica e outros. A separação destes elementos e 

a garantia de níveis mínimos de contaminação, é um dos factores preponderantes no controlo das 

propriedades de BAR. 

Como exemplo de classificações existentes dos agregados reciclados em função da sua origem, de acordo 

com as especificações definidas pela Réunion Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux 

(RILEM), os AR são classificados nas seguintes categorias [110]: 

 tipo 1 – agregados maioritariamente provenientes de alvenaria de tijolo; 

 tipo 2 – agregados maioritariamente provenientes de elementos de betão; 

 tipo 3 – agregados que consistem na mistura dos tipos 1 e 2 com AP, respeitando os limites de AP 

≥ 80% e AR tipo 1 ≤ 10%. 

4.2.1.1 Forma e textura 

A forma dos agregados tem uma grande importância na amassadura e nas características do betão 

endurecido. No caso dos AR, a forma é mais angular do que a dos AP, sendo este um dos factores que 

reduz a trabalhabilidade do betão no processo de fabrico. A perda de trabalhabilidade, associada à 

incorporação de AR no fabrico de betão, é um dos obstáculos mais significativos do processo. Os 

diferentes processos de britagem influem na forma final dos agregados. Uma britadeira de maxilas cria 

partículas com forma mais angular do que através do processo rotativo [111]. A textura dos AR é mais 
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rugosa e porosa, em parte devido à quantidade de argamassa aderida a estes agregados. A rugosidade e 

absorção superior dos AR relativamente aos AP proporcionam uma melhor ligação entre os agregados e a 

pasta de cimento, bem como a precipitação dos cristais de hidratação nos poros do agregado. 

4.2.1.2 Absorção de água 

A capacidade de absorção de água é uma das características fundamentais dos AR relativamente aos AP, 

sendo muito superior no caso dos AR. A elevada absorção dos AR justifica-se também com a maior 

porosidade da pasta endurecida incrustada nas partículas, dependendo também do tipo de betão de origem 

e da respectiva relação água/cimento (A/C). 

A absorção de água dos agregados é inversamente proporcional à granulometria, atendendo ao aumento da 

superfície específica das partículas [112]. Existe também um incremento da absorção de água entre os AR 

de betão e os AR de base cerâmica de acordo com Barra (2008)[109]. 

A diminuição da trabalhabilidade induzida pela elevada absorção dos AR, pode ser compensada de três 

formas: incremento da relação A/C; aumento da dosagem de cimento, mantendo a relação A/C; 

adicionando adjuvantes. 

A primeira destas tem consequências negativas no desempenho mecânico e na durabilidade dos BAR, no 

estado endurecido. De forma a reduzir o efeito de absorção de água dos AR na relação A/C, a maioria dos 

responsáveis pelas campanhas experimentais opta pela pré-saturação dos AR, garantindo a superfície seca 

das partículas antes da introdução na mistura. Esta técnica de pré-saturação dos agregados tem de ser 

ponderada com o índice de absorção dos AR, de forma a garantir que a água introduzida não seja em 

excesso, aumentando a relação A/C efectiva, nem em falta, retirando água necessária à hidratação do 

cimento e prejudicando a trabalhabilidade do betão fresco. 

O aumento da dosagem de cimento tem consequências económicas, pois torna o BAR mais dispendioso. 

A incorporação de adjuvantes na amassadura pode ser um dos processos de compensação da 

trabalhabilidade nestes casos. 

4.2.1.3 Massa volúmica e baridade 

O conceito de massa volúmica contribuiu também para a caracterização dos agregados. A massa volúmica 

representa a relação entre a massa e o volume desse corpo [106]. Esta propriedade aplica-se às partículas 

individualmente, sendo que, no caso de um conjunto de agregados, representa o somatório das massas 

volúmicas de todas as partículas. Visto que a massa volúmica varia com o teor de água absorvida pelas 

partículas, adoptou-se o conceito de massa volúmica do agregado saturado com a superfície seca como 

referência para campanhas experimentais, garantindo assim as características do betão fresco dentro de 

parâmetros aceitáveis. 
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Através da necessidade prática de quantificar o volume de agregado para uma determinada amassadura, 

considerando a existência de um volume de vazios, surge o conceito de baridade, que representa a massa 

por unidade de volume aparente. Considerando que a baridade aumenta com a diminuição do número de 

vazios, é expectável que o desempenho do BAR respectivo melhore com o aumento da baridade dos AR. 

Dada a maior baridade dos AP relativamente aos AR, assume-se que as propriedades do BAR, em termos 

de resistência e durabilidade, diminuem com o aumento da taxa de substituição. 

4.2.2 Betão no estado fresco 

Os ensaios ao betão fresco têm uma função de elevada importância no controlo das características finais do 

betão endurecido. 

Em termos de relevância para o estudo da utilização de AR, destacam-se as propriedades trabalhabilidade, 

massa volúmica, grau de compactabilidade e teor de ar. 

Todos as características estudadas foram os preconizadas pela normativa europeia, da família de normas EN 

12350, à excepção do ensaio Vêbê e da mesa de espalhamento de betão, pois considerou-se que o ensaio de 

abaixamento do cone de abrams é suficiente para caracterizar a trabalhabilidade dos betões produzidos. 

4.2.2.1 Trabalhabilidade 

O ensaio de controlo da trabalhabilidade do betão, pela medição do abaixamento do cone de Abrams, é 

provavelmente o ensaio ao betão fresco mais generalizado dada a facilidade com que pode ser realizado em 

qualquer local, incluindo os locais de aplicação do betão. 

O aumento da taxa de substituição de AP por AR produz uma diminuição da trabalhabilidade, tanto mais 

acentuada quanto menor for a granulometria dos agregados. Este fenómeno decorre das características dos 

AR já mencionadas acima. A capacidade superior de absorção de água dos AR conduz a uma redução da 

água de amassadura e, consequentemente, a uma redução da trabalhabilidade. Esta redução de 

trabalhabilidade ocorre sobretudo nos primeiros 10 minutos da amassadura. A melhor forma de contrariar 

este fenómeno, sem alterar a relação A/C, será através da saturação prévia dos AR e da utilização de 

adjuvantes. A forma mais angulosa dos AR e a textura também contribuem para a diminuição da 

trabalhabilidade. 

4.2.2.2 Massa volúmica 

A massa volúmica do betão em estado fresco resulta da soma das massas volúmicas dos seus componentes, 

entre eles os agregados, e do grau de compactação presentes num recipiente de volume calibrado. 
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A baixa massa volúmica dos AR é o principal factor de redução da massa volúmica dos BAR, em relação ao 

BR. 

4.2.2.3 Grau de compactabilidade 

Esta característica é importante, neste trabalho, para caracterizar e comparar os betões produzidos, 

possibilitando uma rápida decisão sobre aceitação ou rejeição. 

Os factores que podem influenciar este ensaio são a forma e dimensão das partículas que compõem o 

agregado, o teor de água de amassadura e o teor de cimento. 

4.2.2.4 Teor de ar ocluído 

O teor ar ocluído é uma característica de extrema importância para aferir a durabilidade do betão, uma vez 

que um betão fresco com teor de ar demasiado elevado irá originar um betão endurecido mais susceptível 

aos agentes exteriores. 

Os factores que podem influenciar este ensaio são: a forma e dimensão das partículas que compõem o 

agregado, a porosidade dos agregados, o teor de água de amassadura e o teor de cimento. 

4.2.3 Betão no estado endurecido 

A utilização do betão como material de construção baseia-se no bom desempenho das suas características 

de resistência mecânica e de durabilidade, de acordo com a família de normas EN 12390. Assim, as 

propriedades e ensaios dos agregados e do betão fresco, registadas nos pontos anteriores, servem de 

mecanismos de controlo sobre o produto final. Seguidamente, destacar-se-ão as propriedades abordadas em 

campanhas experimentais e que serão alvo de análise. 

4.2.3.1 Resistência física 

As características de resistência física estudadas são: a resistência à compressão, a resistência à flexão e a 

resistência à tracção (pela compressão diametral). 

A substituição de AP por AR na produção de um betão, sem alteração de todas as restantes variáveis, 

conduz, em princípio, a uma redução da resistência física relativamente ao BR. Esta redução de resistência 

aumenta com o aumento da taxa de substituição de AP por AR. 

A origem dos AR também contribui para a variação da resistência física, sendo que os agregados de origem 

cerâmica produzem um decréscimo superior ao dos de betão. Este decréscimo de resistência está 

directamente relacionado com o aumento da porosidade dos AR e a diminuição da respectiva massa 
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específica, relativamente aos AP, contribuindo também para este fenómeno a quantidade de pasta de 

cimento incrustada nos AR. 

Outro dos parâmetros fundamentais no controlo da resistência física do betão endurecido é a relação A/C, 

sendo esta regra válida igualmente para os BAR com todas as implicações inerentes à capacidade de 

absorção de água, superiores no caso dos AR relativamente aos AP. Assim, novamente a manutenção da 

trabalhabilidade sem o recurso ao aumento da relação A/C é um dos critérios mais importantes nas 

campanhas experimentais para que seja possível realizar comparações entre os resultados. 

No ponto 4.2.3.4 encontram-se resultados de campanhas feitas por diferentes equipas de investigadores, 

que relacionam as diferentes características de resistência física estudadas. 

4.2.3.2 Massa volúmica 

Há uma forte relação com os valores obtidos aquando da determinação da massa volúmica no estado 

fresco, sendo os factores que potenciam a sua variação os mesmos que anteriormente indicados: massa 

volúmica dos AR e grau de compactação do betão. 

4.2.3.3 Absorção de água 

A capacidade de absorção de água do betão tem uma influência directa sobre a sua durabilidade, uma vez 

que esta característica determina a facilidade de entrada de agentes agressivos no interior do betão e a 

ocorrência de fenómenos como a carbonatação e a penetração de cloretos. 

Novamente, a maior porosidade dos AR relativamente aos AP implica uma maior absorção do BAR 

respectivo. A absorção do BAR aumenta com a taxa de substituição de AR por AP e com o aumento da 

percentagem dos AR de origem cerâmica relativamente aos de betão. A classe de resistência do BR tem 

também uma influência significativa, diminuindo a absorção com o aumento da resistência do BR [113]. 

4.2.3.4 Relação entre propriedades físicas dos BAR 

No Quadro 4.15 apresentam-se resultados de trabalhos experimentais publicados, de forma a permitir a 

criação de relações com os mesmos e inclusivamente o estabelecimento de modelos matemáticos que 

permitam prever o desempenho físico dos betões produzidos. 

Foram analisados trabalhos com uma larga variedade de combinações de materiais, proporções, condições 

de armazenamento e outros factores tais como condições de cura, normas de referência, os resultados 

obtidos foram tratados e vão ser de seguida apresentados. 
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Quadro 4.15 – Trabalhos experimentais analisados: variação de parâmetros 

Parâmetro Gama de variação 

Resistência à compressão aos 28 dias (cubo) 15 a 55 MPa 

Condições de cura Câmara húmida/imersão 

Massa volúmica 2200 a 2450 kg/m3 

Idade 28 dias ou mais 

Relação A/C 0,3 a 1,2 

Dosagem de cimento 90 a 550 kg/m3 

Tipo de cimento 
CEM I 32,5R/CEM I 42,5NA OPC 32,5R/OPC 42,5R 

CEM I A 52,5/CEM III B 42,5 

Agregado fino Areia natural 

Cinzas volantes 0 

% substituição de agregados naturais por 

reciclados 
10 a 100% 

Origem dos agregados reciclados 
Betão demolido/betão feito em laboratório/pavimento de 

aeroportos/resíduos de fábrica de pré-fabricados de betão 

4.2.3.4.1 Resistência à compressão versus massa volúmica 

A resistência à compressão e a massa volúmica dos provetes são duas propriedades muito relevantes para o 

produto final, quer pela colocação em obra, quer pela relação de proporcionalidade que essas propriedades 

podem apresentar. Essa relação de proporcionalidade pode ser constatada no gráfico da Figura 4.14, onde 

se comprova pelo estudo dos diversos trabalhos analisados. Para estas características foram verificadas as 

conclusões obtidas por Gomez-Sobreron [112], Roos [114], Yanagi [115], Tadayoshi [116], Mulberon [117] 

e Xiao [118]. 

Os resultados da pesquisa efectuada encontram-se resumidos na Figura 4.14 (Gomez-Sobreron (), Roos 

(), Yanagi (), Tadayoshi (), Mulberon () e Xiao ()), onde se pode concluir que a resistência à 

compressão e a massa volúmica seguem a recta de tendência expressa na Equação 4.28. 
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1,116069,0  cuf  Equação 4.28 

 

4.2.3.4.2 Resistência à tracção por compressão versus resistência à compressão 

No que diz respeito a outra característica do betão endurecido analisada, a resistência à tracção por 

compressão diametral, a mesma pode ser relacionada com a resistência à compressão. O gráfico da Figura 

4.15 resume a pesquisa efectuada relacionando a resistência à tracção por compressão com a resistência à 

compressão. 

Na Figura 4.15 utilizaram-se as conclusões dos trabalhos de investigação publicados por Dillmann () [119], 

Bairagi () [120], Gomez-Sobreron (×) [112], Dolara (+) [51], Kawamura (–) [121], Yamato () [122], Poon 

(x) [123], Ravindrarajah () [124], Corinaldesi (×) [125], Salem () [126], Di Niro (-) [127], Tadayoshi () 

[128], Ikeda () [129], Xiao () [118] tendo-se concluído que a correlação entre ambas as características se 

pode expressar pela Equação 4.29. 

65,024,0 cusp ff   Equação 4.29 

 

 

Figura 4.14 – Relação entre a resistência à compressão e a massa volúmica 
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4.2.3.4.3 Resistência à flexão versus resistência à compressão 

Quanto à relação entre as resistências à flexão e à compressão, obtidos por Dillmann [119], Dhir [130], 

Salem [126], Dolara [51], Kawamura [121], Xiao [118], Ravindrajah [124], Bairagi [120], Limbachiya [131], 

Di Niro [127], Mandal [132], a mesma encontra-se expressa na Figura 4.16. O resultado da análise destas 

duas grandezas explica-se pela Equação 4.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,075,0 cuf ff   Equação 4.30 

 

O gráfico da Figura 4.16 foi construído com base nos resultados dos trabalhos de: Dillmann (), Dhir (), 

Salem (x), Dolara (), Kawamura (-), Xiao (), Ravindrajah (), Bairagi (), Limbachiya (), Di Niro 

(+), Mandal ().  

Figura 4.15 – Relação entre a resistência à tracção por compressão e a resistência à 

compressão 

Figura 4.16 – Relação entre a resistência à flexão e a resistência à compressão 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 Introdução 

Neste capítulo, apresentam-se os materiais e métodos escolhidos no desenvolvimento deste projecto, sendo 

organizado em 2 secções principais. 

Na primeira secção, caracterizam-se todas las amostras seleccionadas e o establecimento das condições para 

a toma dos dados. Na segunda secção, expõem-se métodos utilizados para analisar os materiais escolhidos, 

as estratégias e metodologias para o respectivo tratamento, o normativo e legislação utilizados e a forma de 

apresentação dos resultados. 

5.2 Selecção das amostras para estudo e toma de dados 

5.2.1 Selecção das amostras de estudo 

Para a análise das condições de segurança e saúde no tratamento de resíduos, bem como para a toma das 

amostras para diversos ensaios de fabrico de betões seleccionou-se una empresa de tratamento de resíduos 

de construção e demolição. Também se obtiveram amostras de diversas origens que se esmiuçam em 

pontos seguintes.  

Estação de tratamento de resíduos de demolição e construção 

A escolha da empresa alvo deste estudo – Ambilital – relacionou-se com vários aspectos. Por um lado, é 

uma empresa situada no distrito de Beja, sendo a sua área de influência o Alentejo Litoral, por outro é o 

centro de recolha de resíduos de construção e demolição de maior dimensão do distrito onde está inserido, 

sendo ainda, à data da realização deste projecto, o único centro fixo de recolha e tratamento de resíduos de 

demolição e construção deste distrito. Há várias empresas a trabalhar no sector, mas de uma maneira geral 

os britadores são deslocados aos locais de produção dos RCD para efectuar a britagem. A escolha de uma 

estação de tratamento de RCD, no distrito de Beja, era crucial para o melhor desenvolvimento deste 

projecto, pois é o distrito onde estão sedeados os laboratórios que deram suporte à parte experimental desta 

dissertação. 

A Ambilital – Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM é uma empresa Intermunicipal, composta pela 

Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente (AMAGRA) e pela SUMA – 

Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Encontra-se situada com sede em Monte Novo dos Modernos, 

freguesia de Ermidas-Sado, concelho de Santiago do Cacém. 
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Esta entidade é responsável pela gestão de resíduos do Sistema Intermunicipal da AMAGRA, e os 

municípios integrantes do sistema são: Alcácer do Sal, Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Grândola, Odemira, 

Santiago do Cacém e Sines, totalizando uma área de 6 400 km2 e uma população de 119 149 habitantes. 

A Ambilital, recebe resíduos indiferenciados provenientes das Estações de Transferência de Alcácer do Sal, 

Grândola, Odemira e Santiago do Cacém e directamente dos Municípios de Ferreira do Alentejo e Aljustrel 

(Figura 5.1). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ambilital 

Fonte: [133] 

É ainda responsável pela recolha, transporte e valorização de resíduos recicláveis dos municípios integrantes 

da AMAGRA. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ambilital 

Fonte: [133] 

Actividades desenvolvidas pela Ambilital: 

 recepção de resíduos sólidos urbanos; 

 deposição de resíduos sólidos urbanos para aterro; 

 recepção de resíduos recicláveis; 

Figura 5.1 – Localização da sede da Ambilital e das estações de transferência (ET) e de recepção e 

armazenagem de recicláveis (ERAR) 

Figura 5.2 – Infra-estruturas da Ambilital em Ermidas-Sado 
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 recolha em baixa (ecopontos); 

 transferências de resíduos das estações de transferência / ecocentros para a sede; 

 triagem de resíduos recicláveis e enfardamento; 

 recepção, triagem e britagem de resíduos de construção e demolição; 

 encaminhamento para retomadores licenciados. 

5.2.2 Processo produtivo 

Para uma melhor compreensão do processo produtivo recorreu-se a uma representação esquemática do 

mesmo, sendo de seguida feito um levantamento dos meios afectos a cada fase do processo. 

De seguida, elaboraram-se tabelas com discriminação dos objectivos e actividades para cada fase do 

processo. 

Para cada fase do processo produtivo estabeleceu-se a perigosidade dos meios materiais nos recursos 

humanos. 

Foi feita a inventariação, e a respectiva adequação, dos meios de protecção colectivos e individuais 

existentes em cada fase do processo. 

Por fim, faz-se a caracterização dos pontos de medição e estabeleceu-se um plano de riscos a analisar em 

função da localização dos equipamentos de trabalho e das zonas de operação. 

5.2.2.1 Pontos de medição 

A primeira tarefa realizada, após a percepção do processo produtivo, foi a definição dos pontos onde se 

iriam realizar as medições, em que a principal preocupação foi caracterizar devidamente os postos de 

trabalho considerados anteriormente. Na Figura 5.3, apresenta-se a planta das instalações com a 

referenciação dos pontos onde foram efectuadas as medições. 

 

 

 

 

 

 

(1 e 2 – zona de armazenagem dos resíduos; 3 – rampa de acesso à britadora; 4 – alimentação da britadora; 5 e 6 – 

triagem dos resíduos britados) 

Fonte: [133] 

1 

2 

3 
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6 

Figura 5.3 – Planta da estação de tratamento de RCD  
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Na Figura 5.4 apresenta-se o aspecto da parte interior da cobertura das instalações. 

 

 

 

 

 a) b) 
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 c) d) 

 

 

 

 e) 

 

A instalação é composta por uma zona de armazenamento dos resíduos e outra para o respectivo 

tratamento, composta pela britadora e por uma rampa que permite a alimentação da britadora pela pá 

carregadora. 

Figura 5.4 – Aspecto interior da cobertura das instalações a) zona de armazenagem, b) zona do tratamento 

Figura 5.5 – Vistas do ponto 1 a) Norte, b) Sul, c) Este, d) Oeste, e) cima 
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A instalação é aberta lateralmente, possuindo uma cobertura integral, que a protege da chuva e da radiação 

solar directa. A cobertura possui 17 luminárias, 9 na zona do armazenamento e 8 na zona do tratamento. 

 Armazenamento de resíduos por tratar 

Nesta zona foram escolhidos 2 pontos para possibilitarem uma maior representatividade dos valores 

recolhidos, devido à elevada extensão da área de armazenamento. O ponto 1 (Figura 5.5) situa-se numa 

zona mais central e o ponto 2 (Figura 5.6) numa zona periférica. 

Os pontos têm caracterizações semelhantes, conforme se pode verificar pela visualização nas fotos da 

Figura 5.5 e da Figura 5.6. A vista Norte é uma zona de armazenamento temporário de equipamentos para 

o exterior; a vista Sul é o interior da zona de armazenamento; na vista Este está a zona de tratamento de 

RCD, na vista Oeste observam-se os trabalhos de ampliação de uma zona de tratamento de resíduos 

industriais. Pode verificar-se que lateralmente não há qualquer protecção física para os agentes atmosféricos. 

Na vista superior é visivel a cobertura, que suporta as luminárias e protege de os trabalhadores do sol e da 

chuva. 

 

 

 

 

 

 a) b) 

 

 

 

 

 c) d) 

 

 Pá carregadora 

O ponto 3 situa-se no interior da cabine da pá carregadora, este é um ponto de medição que não se pode 

caracterizar da mesma maneira que os restantes, visto a pá carregadora ser um equipamento móvel. Os 

Figura 5.6 – Vistas do ponto 2 a) Norte, b) Sul, c) Este, d) Oeste 



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN MATERIAIS E MÉTODOS 

 

148 

instrumentos de medição foram colocados na cabine da pá carregadora para efectuar as medições 

necessárias. 

 

 

 

 Britadora 

Neste equipamento foram escolhidos 3 pontos de medição: 1 no posto de trabalho da alimentação da 

britadora (ponto 4) e 2 na triagem dos resíduos britados (pontos 5 e 6). 

Alimentação da britadora 

 

 

 

 a) b) 

 

 

 

 c) d) 

 

 

 

 e) f) 

Na vista Norte encontra-se a zona de armazenamento temporário de equipamentos para o exterior, bem 

como a zona de armazenagem de monstros domésticos; na vista Sul pode ver-se uma zona de 

armazenamento coberta; na vista Este encontra-se a alimentação da britadora e atrás a zona de descarga da 

britadora; na vista Oeste é visível a zona de armazenagem dos resíduos por tratar. Na vista superior 

Figura 5.7 – Ponto 3: Pá carregadora 

Figura 5.8 – Vistas do ponto 4 a) Norte, b) Sul, c) Este, d) Oeste, e) cima, f) baixo 
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encontra-se a cobertura, sendo visível uma luminária, e na vista inferior visualiza-se a base da plataforma de 

trabalho. 

Triagem dos resíduos britados 

Há 4 postos de trabalho para realizar a triagem dos produtos britados. De uma maneira geral, só um dos 

postos é ocupado, mas optou-se por efectuar medições em dois deles. 

Quanto ao ponto 5, a Norte encontra-se a zona de armazenamento temporário de equipamentos para o 

exterior, bem como a zona de armazenagem de monstros domésticos; a Sul encontra-se uma zona de 

armazenamento coberta; a Este pode visualizar-se a tela transportadora que leva os resíduos tratados para a 

saída da unidade de tratamento; a Oeste pode ver-se a britadora e atrás a zona de armazenamento dos 

resíduos por tratar. Na vista superior é visível a cobertura e na vista inferior a base da plataforma de 

trabalho. 

 

 

 

 a) b) 

  

 

 

 c) d) 

 

 

 

 e) f) 

 

 

 

Figura 5.9 – Vistas do ponto 5 a) Norte, b) Sul, c) Este, d) Oeste, e) cima, f) baixo 



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN MATERIAIS E MÉTODOS 

 

150 

 

 

 

 

 a) b) 

 

 

 

 c) d) 

 

 

 

 e) f) 

 

Quadro 5.1 – Plano de localização de equipamentos e trabalhadores em cada ponto de medição 

Ponto Zona operação Trabalhador Equipamento trabalho Riscos avaliados 

1 Armazenagem dos 

resíduos 
Encarregado e operador 1 Camião, martelo eléctrico 

Ruído, gases de combustão, vibrações, 

ambiente térmico, iluminância. 2 

3 Pá carregadora Encarregado Pá carregadora 
Ruído, vibrações, gases de combustão, 

ambiente térmico, iluminância. 

4 
Alimentação da 

britadora 
Operador 1 

Britadora, martelo eléctrico, 

rebarbadora, marreta, tesoura 

de corte, palanca, rodo 

Ruído, vibrações, iluminância, 

ambiente térmico, posturas. 

5 Triagem dos 

resíduos britados 
Operador 2 Britadora 

Ruído, vibrações, iluminância, 

posturas. 6 

 

Quanto ao ponto 6, a caracterização é semelhante, mas invertida, uma vez que os postos de trabalho estão 

frente-a-frente. A Norte encontra-se uma zona de armazenamento coberta; a Sul encontra-se a zona de 

armazenamento temporário de equipamentos para o exterior, bem como a zona de armazenagem de 

monstros domésticos; a Este pode visualizar-se a britadora e atrás a zona de armazenamento dos resíduos 

Figura 5.10 – Vistas do ponto 6 a) Norte, b) Sul, c) Este, d) Oeste, e) cima, f) baixo 
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por tratar; a Oeste pode ver-se a tela transportadora que leva os resíduos tratados para a saída da unidade de 

tratamento. Em cima é visível a cobertura e em baixo a base da plataforma de trabalho. 

Em cada um destes pontos foram analisados todos os riscos a que os trabalhadores e o ambiente pudessem 

estar sujeitos. 

No Quadro 5.1 apresenta-se o plano de localização dos equipamentos e trabalhadores nos vários pontos de 

medição da unidade de tratamento de RCD, bem como os respectivos riscos profissionais avaliados. 

5.2.3 Selecção dos riscos profisionais analisados, toma de amostras e equipamentos 
utilizados  

A análise de riscos profissionais engloba levantamento de todos os riscos profissionais existentes. 

Os riscos considerados foram os riscos higiénicos, os riscos de segurança e os riscos ergonómicos. Nem 

todos os riscos foram avaliados de forma quantitativa, mas sim os considerados mais relevantes tendo ainda 

em consideração a disponibilidade de equipamentos de medição: ruído (a britadora de RCD é bastante 

ruidosa) , vibrações (produzidos pela britadora de RCD), ambiente térmico (muitas tardefas são realizadas 

com exposição solar ou em instalações que não isolam completamente os trabalhadores de condições 

climatéricas adversas), iluminação (tarefas com necessidade de acuidade visual média) e gases (utilização de 

veículos e máquinas alimentadas com combustíveis fósseis). 

Todas as tarefas inerentes a este estudo foram realizadas com equipamentos do Laboratório de Protecção 

Civil e Segurança da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja. Os equipamentos de medição e 

ensaio estão todos em conformidade com as normas europeias para análise de riscos profissionais. 

5.2.3.1 Riscos higiénicos 

Os riscos higiénicos seleccionados foram o ruído, as vibrações, os gases de combustão e o ambiente 

térmico. Estes riscos foram seleccionados tendo em consideração o processo produtivo e todos os 

elementos a que os trabalhadores estão sujeitos: equipamentos de elevado porte que partem os blocos de 

RCD produzindo ruído e vibrações, equipamentos móveis com motores de combustão e trabalhos 

realizados no exterior. 

Todos estes riscos podem ser quantificados com a utilização de equipamentos de medição apropriados. 

 Ruído 

Para cada posto de trabalho foram efectuadas 3 tomas de amostras ao longo de um dia de trabalho, em 3 

dias de trabalho distintos. Para cada toma foram obtidos níveis sonoros estabilizados, em cerca de 0,5 dB 

(A), com uma duração média de 10 minutos. 

Equipamento utilizado: 
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Sonómetro Quest 2900 pertencente ao Laboratório de Protecção Civil e Segurança da Escola de Tecnologia 

e Gestão do Instituto Politécnico de Beja. 

É um sonómetro integrador de classe 2, as suas principais características são: 

o Filtros de ponderação A, B e C; 

o Constantes de tempo de resposta: rápido, lento, impulso, pico e retenção de máxima medida; 

o Detector de picos para medidas simultâneas de picos e dados de integração. 

Amplitudes de medição e sensibilidade: 

o 30 a 140 dBA; 

o 40 a 140 dBC; 

o Detector de picos para medidas simultâneas de picos e dados de integração; 

o Sensibilidade: 0,1 dB. 

Os dados de saída são: 

o SPL 

o Leq,t 

o LMax 

o LMin 

o LPeak 

Como acessórios este equipamento possui um filtro de oitavas, um calibrador (114 dBA), um protector anti-

vento e um cabo para ligação ao computador. 

 Vibrações 

Foram recolhidas amostras de corpo inteiro e do sistema mão-braço, consoante as características das tarefas 

realizadas em cada posto de trabalho. Nos pontos de medição 1 e 2 foram recolhidas amostras de vibrações 

do sistema mão-braço, devido ao facto do trabalhador recorrer ao martelo eléctrico a fim de reduzir a 

dimensão dos blocos. No ponto de medição 3 foram apenas recolhidas amostras de vibração relativas ao 

corpo inteiro, uma vez que a posição de trabalho é sentado a manobrar a pá carregadora. Quanto ao ponto 

4, foram recolhidas amostras relativas aos 2 sistemas, visto o trabalhador se encontrar em pé numa 

plataforma onde adquire vibrações pelos pés e pontualmente recorrer a ferramentas eléctricas para proceder 

à desobstrução da britadora. No que diz respeito aos pontos 5 e 6 foram recolhidas amostras relativas ao 

sistema corpo inteiro, visto a posição de trabalho ser de pé e a aquisição das vibrações é feita pelos 

membros inferiores. 
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Para cada posto de trabalho foram efectuadas 3 tomas de amostras ao longo de um dia de trabalho, em 3 

dias de trabalho distintos. Para cada toma foram obtidos os valores de vibração com uma duração média de 

10 minutos. 

Equipamento utilizado: 

Medidor de vibrações do Laboratório de Protecção Civil e Segurança da Escola de Tecnologia e Gestão do 

Instituto Politécnico de Beja. 

É um medidor de vibrações e analizador, cujas suas principais características são: 

o Medições de vibração com tipo de exactidão 1 na escala de frequências de 1 Hz a 16kHz; 

o Medições simultâneas de Peak, RMS e RMQ ; 

o Detector de picos para medidas simultâneas de picos e dados de integração. 

Este equipamento é complementado pelo kit analisador de vibração em tempo real de corpo inteiro e 

mão/braço, que é composto pelo sensor tri-axial HAV , pelo bloco de montagem e conjunto da braçadeira, 

pelo sensor tri-axial WBV seat-pad e por um cabo próprio. 

 Gases de combustão 

A exposição aos gases de escape dos equipamentos por parte dos trabalhadores é de muito curta duração, 

em tarefas específicas e em áreas ventiladas. Esta exposição existe nos pontos 1 e 2, aquando do 

acompanhamento da descarga dos resíduos e no ponto 3 na alimentação da britadora com a pá carregadora. 

Para cada um dos postos de trabalho foram efectuadas 3 tomas de amostras ao longo de um dia de trabalho, 

em 3 dias de trabalho distintos. Para cada toma foram obtidos os valores dos gases de combustão com uma 

duração média de 5 minutos. 

Equipamento utilizado: 

Detector multigas Drager X-AM 3000 pertencente ao Laboratório de Protecção Civil e Segurança da Escola 

de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Beja.  

Este equipamento permite detectar e medir em simultâneo até 4 gases, tendo actualmente instaladas sondas 

sensíveis aos seguintes gases: 

 O2 

 CO 

 H2S 

 LEL 
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Os dados de saída são os seguintes: 

 % O2 

 ppm, TWA CO 

 ppm H2S 

 ppm LEL 

 Ambiente térmico 

Os trabalhos decorrem no exterior, pelo que não há um controlo efectivo das condições ambientais, assim a 

efectua-se uma avaliação qualitativa em todos os pontos de medição. 

5.2.3.2 Riscos de segurança 

Os riscos de segurança considerados foram o atropelamento, as quedas em altura e ao mesmo nível, a 

projecção de poeiras e partículas, os choque pancadas e embates, o esmagamento e entaladelas, a 

electrocussão e electrização. Estes riscos foram considerados devido ao processo produtivo e todos os 

elementos a que os trabalhadores estão sujeitos: equipamentos de elevado porte que partem os blocos de 

RCD com os quais os trabalhadores têm que interagir ao longo da jornada de trabalho. 

Como estes riscos como não são quantificáveis através de equipamentos de medição serão apenas realizadas 

avaliações qualitativas em todos os pontos de medição. 

5.2.3.3 Riscos ergonómicos 

Os riscos ergonómicos considerados foram iluminação e posturas. Estes riscos foram estabelecidos como 

prioritários devido às características do processo produtivo e às condições dos postos de trabalho: trabalhos 

realizados no exterior realizados de pé com repetição de posturas durante curtos períodos de tempo. 

A iluminação pode ser quantificada através de equipamento adequado, quanto às posturas serão utilizados 

métodos ergonómicos. 

 Iluminância 

Os pontos de medição estudados foram 1; 2; 4; 5 e 6. 

Para cada posto de trabalho foi efectuada 1 toma amostral num dia de trabalho. Os valores da iluminância 

foram registados após a estabilização do luxímetro, tendo as amostras sido recolhidas com uma duração 

média de 10 minutos em cada ponto de recolha. 
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Equipamento utilizado: 

Multianalisador BABUC LSI, equipamento composto por um elemento central (que faz a recolha, gravação 

e processamento de dados) e por várias sondas. Este equipamento foi cedido pelo Laboratório de Protecção 

Civil e Segurança da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Beja. 

Para determinar a iluminância foi usada a seguinte sonda: 

 Sonda luximétrica 

o Gama de leitura 0 a 25 000 lux; 

o Resolução: 1 lux. 

 Posturas 

Os pontos de medição estudados foram 4; 5 e 6. 

Para cada posto de trabalho foi efectuadas 1 toma de amostra ao longo de um dia de trabalho. Os valores 

recolhidos foram aplicados aos métodos de avaliação ergonómica. 

5.2.4 Selecção e características das amostras de materiais de construção 

Foram escolhidos diferentes tipos de agregados grossos, naturais e reciclados. Os agregados reciclados 

foram escolhidos com o objectivo de conferir uma maior heterogeneidade nas características analisadas e 

verificar essa influência no betão originado. Assim, os resíduos foram de um maior nível de pureza 

(resíduos de betão e de cerâmico) a um menor nível de pureza (RCD com predominância de betão e com 

predominância de cerâmico). 

Os resíduos de betão foram preparados através da produção de 1m3 de betão C30/37 cedidos pela empresa 

Unibetão, que posteriormente foram triturados numa britadora de maxilas. 

Os resíduos cerâmicos foram produzidos pela britagem de uma palete de tijolos cedidos pela Cerâmica de 

Pegões. 

Os RCD com diferentes proveniências foram cedidos pela Ambilital previamente britados. 

Quanto aos agregados naturais foram escolhidos os mesmos agregados que entraram na composição dos 

resíduos de betão, tendo sido fornecidos pela empresa Unibetão: 

 Agregados grossos – rocha calcária proveniente da Serra de Atouguia; 

 Agregados finos – areia média siliciosa proveniente de Torres Vedras. 
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5.2.5 Ensaios aos agregados 

De seguida apresentam-se as dimensões dos provetes para cada ensaio. Todos os provetes foram recolhidos 

em conformidade com a norma dos métodos de amostragem [136], a norma dos métodos de redução de 

amostras [136], a norma relativa aos equipamentos e calibração [138] e a norma relativa à repetibilidade e 

reprodutibilidade dos procedimentos [139]. 

5.2.5.1 Máxima dimensão do agregado 

Para cada tipo de agregado recolheu-se uma amostra com uma massa mínima de 10 kg. 

Equipamentos utilizados, pertencentes ao Laboratório de Materiais da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão de Beja: 

 estufa ventilada Memmert ULE 600 

o gama de temperaturas: 30 a 250ºC; 

o sensibilidade: 0,5ºC. 

 peneiros de malha quadrada de chapa perfurada Controls 

o diâmetro: 300 mm; 

o abertura das malhas: 63; 32; 16; 8; 4 mm. 

 máquina de peneirar electromagnética Matest A059-12 

o Capacidade: 10 peneiros de 300mm + tampa e fundo; 

o Tempo de peneiração: 1 a 999 minutos; 

o Potência: 110W. 

 balança de precisão OHAUS 22001.OH 

o Capacidade: 22 000g; 

o Resolução: 0,1g. 

5.2.5.2 Análise granulométrica 

A massa mínima de cada provete de ensaio, ou seja, de cada amostra, segundo a NP EN 933-1, varia com a 

máxima dimensão do agregado (Dmáx), que consiste na menor abertura do peneiro através do qual passa, 

pelo menos, 90% da massa dos agregados. 

No Quadro 5.2, podem observar-se os valores mínimos de massa da amostra em função do Dmáx. 

Equipamentos utilizados, pertencentes ao Laboratório de Materiais da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão de Beja: 

 estufa ventilada Memmert ULE 600 

o gama de temperaturas: 30 a 250ºC; 
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o sensibilidade: 0,5ºC. 

 peneiros de malha quadrada de tela de arame Controls 

o diâmetro: 300 mm; 

o abertura das malhas: 0,063; 0,125; 0,25; 1; 2 mm. 

 peneiros de malha quadrada de chapa perfurada Controls 

o diâmetro: 300 mm; 

o abertura das malhas: 31,5; 25, 20, 16; 14; 12,5; 10; 8; 6,3; 4 mm. 

 máquina de peneirar electromagnética Matest A059-12 

o Capacidade: 10 peneiros de 300mm + tampa e fundo; 

o Tempo de peneiração: 1 a 999 minutos; 

o Potência: 110W. 

 balança de precisão OHAUS 22001.OH 

o Capacidade: 22 000g; 

o Resolução: 0,1g. 

Quadro 5.2 – Análise granulométrica: massa dos provetes de ensaio 

Máxima dimensão Dmáx (mm) Massa provete (kg) 

63 40 

32 10 

16 2,6 

8 0,6 

≤4 0,2 

Fonte: [141] 

5.2.5.3 Índice de achatamento 

A massa mínima de cada amostra, segundo a NP EN 933-3, varia com a máxima dimensão do agregado 

(Dmáx), de acordo com o Quadro 5.2. 

Equipamentos utilizados, pertencentes ao Laboratório de Materiais da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão de Beja: 

 estufa ventilada Memmert ULE 600 

o gama de temperaturas: 30 a 250ºC; 

o sensibilidade: 0,5ºC. 

 peneiros de barra Controls 

o diâmetro das ranhuras: 20; 16; 12,5; 10; 8; 6,3; 5; 4; 3,15; 2,5 mm. 

 peneiros de malha quadrada de chapa perfurada Controls 

o diâmetro: 300 mm; 
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o abertura das malhas: 31,5; 25, 20, 16; 12,5; 10; 8; 6,3; 5; 4 mm. 

 máquina de peneirar electromagnética Matest A059-12 

o capacidade: 10 peneiros de 300mm + tampa e fundo; 

o tempo de peneiração: 1 a 999 minutos; 

o potência: 110W. 

 balança de precisão OHAUS 22001.OH 

o capacidade: 22 000g; 

o resolução: 0,1g. 

5.2.5.4 Índice de forma 

A massa mínima do provete varia com Dmáx, de acordo com o Quadro 5.3 

Quadro 5.3 – Índice de forma: massa mínima dos provetes de ensaio utilizados 

Máxima dimensão - Dmáx (mm) Massa mínima do provete (kg) 

63 45 

32 6 

16 1 

8 0,1 

Fonte: [145] 

Equipamentos utilizados, pertencentes ao Laboratório de Materiais da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão de Beja: 

 estufa ventilada Memmert ULE 600 

o gama de temperaturas: 30 a 250ºC; 

o sensibilidade: 0,5ºC. 

 peneiros de malha quadrada de chapa perfurada Controls 

o diâmetro: 200 mm; 

o abertura das malhas: 31,5; 22,4, 16; 11,2; 8; 5,6; 4 mm. 

 máquina de peneirar electromagnética Matest A059-12 

o Capacidade: 10 peneiros de 300mm + tampa e fundo; 

o tempo de peneiração: 1 a 999 minutos; 

o potência: 110W. 

 balança de precisão OHAUS 22001.OH 

o capacidade: 22 000g; 

o resolução: 0,1g. 

 paquímetro Wilson Woltert 
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o capacidade: 150mm 

o resolução: 0,01mm 

5.2.5.5 Resistência à fragmentação 

A massa da amostra deve ter, no mínimo, 15 kg da fracção granulométrica de 10 a 14 mm [137]. 

Equipamentos utilizados, pertencentes ao Laboratório de Materiais da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão de Beja: 

 estufa ventilada Memmert ULE 600 

o gama de temperaturas: 30 a 250ºC; 

o sensibilidade: 0,5ºC. 

 peneiros de malha quadrada de tela de arame Controls 

o diâmetro: 200 mm; 

o abertura das malhas: 1,6 mm. 

 peneiros de malha quadrada de chapa perfurada Controls 

o diâmetro: 300 mm; 

o abertura das malhas: 14; 11,2 (ou 12,5); 10 mm. 

 máquina de peneirar electromagnética Matest A059-12 

o capacidade: 10 peneiros de 300mm + tampa e fundo; 

o tempo de peneiração: 1 a 999 minutos; 

o potência: 110W. 

 balança de precisão OHAUS 22001.OH 

o capacidade: 22 000g; 

o resolução: 0,1g. 

 Máquina de Los Angeles ELE PRO ETI AO625 

o velocidade de operação: 30 a 33 RPM 

o contador digital com paragem automática 

 carga abrasiva: 

o 12 esferas de aço com 400 g cada 

5.2.5.6 Baridade e volume de vazios 

O volume mínimo da amostra varia com a máxima dimensão dos agregados, tal como se pode observar no 

Quadro 5.4. 
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Quadro 5.4 – Baridade e do volume de vazios: capacidade mínima dos recipientes 

Máxima dimensão - Dmáx (mm) Capacidade mínima do recipiente (l) 

Até 63 20 

Até 31,5 10 

Até 16 5 

Até 4 1 

Fonte: [147] 

Para a elaboração do ensaio, prepararam-se três provetes de ensaio que continham entre 120 e 150% da 

massa necessária para encher o recipiente. 

Equipamentos utilizados, pertencentes ao Laboratório de Materiais da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão de Beja: 

 estufa ventilada Memmert ULE 600 

o gama de temperaturas: 30 a 250ºC; 

o sensibilidade: 0,5ºC. 

 recipientes cilíndricos de aço inoxidável de volume variável com a dimensão máxima dos agregados 

(Quadro 5.4) 

 placa de vidro polido 

 rasoira 

 balança de precisão OHAUS 22001.OH 

o capacidade: 22 000g; 

o resolução: 0,1g. 

5.2.5.7 Massa volúmica e absorção de água 

A massa do provete de ensaio obtém-se através dos valores presentes no Quadro 5.5. Os valores variam 

consoante o Dmáx dos agregados em análise. 

Quadro 5.5 – Massa volúmica e absorção de água: massa mínima dos provetes 

Máxima dimensão D (mm) Massa mínima dos provetes (kg) 

63 15 

45 7 

31,5 5 

16 2 

8 1 

Fonte: [148] 
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Equipamentos utilizados, pertencentes ao Laboratório de Materiais da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão de Beja: 

 estufa ventilada Memmert ULE 600 com mesa de pesagem hidrostática e respectivos acessórios: 

o gama de temperaturas: 30 a 250ºC; 

o sensibilidade: 0,5ºC. 

 termómetro digital Testo: 

o gama de medições: -50 a 150ºC 

o resolução: 0,1ºC; 

 peneiros de malha quadrada de chapa perfurada Controls 

o diâmetro: 300 mm; 

o abertura das malhas: 31,5; 4 mm. 

 peneiros de malha quadrada de rede metálica Controls 

o diâmetro: 300 mm; 

o abertura das malhas: 0,063mm. 

 máquina de peneirar electromagnética Matest A059-12 

o capacidade: 10 peneiros de 300mm + tampa e fundo; 

o tempo de peneiração: 1 a 999 minutos; 

o potência: 110W. 

 balança de precisão OHAUS 22001.OH 

o capacidade: 22 000g; 

o resolução: 0,1g. 

 picómetro: 

o volume entre 500 e 5000mL. 

 banho-maria Memmert: 

o capacidade: 10L; 

o regulação da temperatura de 30 a 100ºC; 

o precisão: 0,1ºC. 

5.2.6 Ensaios ao betão fresco 

Os ensaios realizados ao betão no estado fresco permitem avaliar a conformidade dos betões produzidos na 

altura do fabrico. 

Todas as amostras foram recolhidas de acordo com o preconizado na NP EN 12350-1 [149]. Para cada 

ensaio foi testada uma amostra (ver Quadro 5.6), apenas estava previsto para o ensaio de abaixamento a 

possibilidade de repetir o ensaio com recurso a nova amostra caso, após desmoldagem, se verificasse 

alguma não conformidade, o que não se veio a verificar. 
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Quadro 5.6 – Betão fresco: número de provetes ensaiados 

Ensaio Nº provetes 

Abaixamento do cone de Abrams 1 

Grau de compactabilidade 1 

Massa volúmica 1 

Teor de ar ocluído 1 

Equipamentos utilizados, pertencentes ao Laboratório de Materiais da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão de Beja: 

 cone de abrams : molde tronco-cónico, com diâmetro interno da base de (200 ± 2) mm, diâmetro 

interno do topo de (100 ± 2) mm e altura de (300 ± 2) mm – Controls 

 varão de compactação, com diâmetro de (16 ± 1) mm e comprimento de (600 ± 5) mm – Controls; 

 funil que permitisse ser acoplado no topo do molde tronco-cónico – Controls; 

 régua metálica graduada de 300 mm – Controls; 

 placa metálica – Controls; 

 contentor de waltz 

 dispositivo de compactação do betão – Rabbit; 

 rasoira 

 recipiente cilíndrico metálico, com volume de 10 litros – Controls; 

 balança de precisão de ± 0,1% da massa a determinar – OHAUS SNR 1603540; 

o Capacidade: 34 000g; 

o Resolução: 1g. 

 dispositivo de medida manométrica – Form-test: 

o manómetro para leitura do ar ocluído: 

 gama de valores: 0 a 100% em escala logaritmica 

5.2.7 Ensaios ao betão endurecido 

Os ensaios realizados ao betão no estado endurecido permitem avaliar a conformidade dos betões 

produzidos, desde os 7 até aos 56 dias. 

No Quadro 5.7 podem verificar-se as necessidades qualitativas e quantitativas dos provetes necessários, para 

caracterizar os betões produzidos. Todos os provetes estavam em conformidade com a norma relativa à 

especificação, desempenho, produção e conformidade do betão [103], com a norma relativa à forma e 

dimensões dos moldes [154] e com a norma de execução e cura de provetes [155]. 
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Quadro 5.7 – Betão endurecido: número e tipos de provetes ensaiados 

Ensaio Idade Nº provetes Forma e dimensões 

Resistência à compressão 7, 14, 56 2 para cada idade Cubos, 150mm de aresta 

Resistência à compressão 28 4 Cubos, 150mm de aresta 

Resistência à flexão 28 2 

Prismas, secção quadrada 

150mm de aresta e 600 mm de 

largura 

Ensaio à compressão diametral 28 2 
Cilindros, 150mm de raio e 

300mm de altura 

Massa volúmica 8 2 Cubos, 150mm de aresta 

Absorção de água sob pressão 28 2 Cubos, 150mm de aresta 

 

Equipamentos utilizados, pertencentes ao Laboratório de Materiais da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão de Beja: 

 máquina de ensaio de compressão – Form+test Alpha3-3000D: 

o capacidade de carga: 3 000kN; 

o resolução: 0,1 kN; 

o operação manual. 

 posicionador – Tecnotest; 

 balança de precisão OHAUS 22001.OH, com mesa de pesagem hidrostática e acessórios: 

o capacidade: 22 000g; 

o resolução: 0,1g. 

 régua metálica graduada de 300 mm – Controls; 

 máquina de ensaio de flexão –Form+test Delta 4-100: 

o capacidade de carga: 100kN; 

o resolução: 0,1 kN; 

o operação manual. 

 balança de precisão de ± 0,1% da massa a determinar – OHAUS SNR 1603540; 

o capacidade: 34 000g; 

o resolução: 1g. 

 equipamento de ensaio para penetração de água sob pressão – Tecnotest AT315: 

o manómetro de controlo da pressão: 

 gama de valores: 0 a 10 bar; 

 resolução: 0,1 bar 

 compressor de ar: 

o pressão máxima  de saída: 8 bar 
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5.3 Métodos utilizados 

Os métodos escolhidos tiveram em consideração os tipos de materiais em análise, bem como a legislação e 

as normas associadas. 

5.3.1 Métodos seleccionados para a avaliação de riscos profissionais 

Os riscos profissionais considerados foram os riscos higiénicos, os riscos de segurança e os riscos 

ergonómicos. 

5.3.1.1 Métodos para a avaliação de riscos laborais 

De entre os métodos apresentados no ponto 3.3.5.1., optou-se por aplicar um método comummente 

utilizado e aceite pela comunidade técnica e cientifica e que se baseasse em matrizes compostas, pois estes 

métodos possibilitam uma análise mais avançada dos riscos laborais. Assim à partida foram excluídos os 

métodos de matrizes simples. De entre os métodos de matrizes compostas optou-se por aquele que é o 

melhor aceite na comunidade científica em Portugal e Espanha, bem como por um grande número de 

empresas de ambos os países – Método NTP 330. 

O outro método escolhido foi um método que possibilitasse uma comparação efectiva, face ao método 

anterior, que trouxesse alguma inovação e que proporcionasse ainda uma aplicação a uma área completar à 

que estava a ser avaliada. Face aos métodos existentes optou-se pelo método integrado, que é um método 

ainda pouco aplicado, mas que tem subjacente uma análise inovadora (avaliando os sistemas de prevenção e 

a complexidade técnica da prevenção) e proporciona ainda a avaliação de impactes ambientais, área 

complementar a este trabalho de investigação. 

A aplicação de ambos os métodos resulta no preenchimento das respectivas matrizes e na atribuição de 

níveis de prioridade de actuação. Para os níveis considerados relevantes são propostas medidas correctivas. 

Seguidamente, procede-se a uma comparação dos métodos utilizados através da elaboração de uma matriz 

onde se compara a avaliação feita de cada risco por cada um dos métodos. 

5.3.1.2 Riscos higiénicos 

Os riscos higiénicos analisados foram anteriormente referidos: o ruído, as vibrações, os gases de combustão 

e o ambiente térmico. 

 Ruído 

Os métodos usados para recolha de amostras e toma de dados são os preconizados na legislação em vigor 

em Portugal (Decreto-lei 182/2006) e Espanha (Real-decreto 286/2006). 
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Ao longo dos procedimentos de ensaio, utilizaram-se os seguintes equipamentos: 

 sonómetro integrador, classe 2 – Quest 2900 

 calibrador – Quest. 

Este ensaio foi realizado, em todos os pontos de medição, com a aplicação dos seguintes procedimentos: 

1. Analisaram-se as posições mais frequentes do trabalhador no posto de trabalho, com especial 

atenção à posição da orelha do trabalhador mais exposta ao ruído na maior parte do tempo de 

operação; 

2. Solicitou-se ao trabalhador que efectuasse uma pausa para que o local de trabalho ficasse 

inteiramente disponível; 

3. Colocou-se a sonda do sonómetro na posição identificada no ponto 1; 

4. Procedeu-se à recolha do ruído. 

Os valores obtidos são posteriormente normalizados e é calculado o nível de exposição a que cada 

trabalhador se encontra, de acordo com a legislação vigente. 

No caso de se efectuarem várias medições no mesmo posto de trabalho, o valor de exposição para uma 

jornada laboral pode ser estimado com recurso à Equação 5.1 e à Equação 5.2. 

Para a determinação da média de exposição usa-se a Equação 5.1: 
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Onde: 

n – número de medições 

A normalização para a jornada laboral é feita pela Equação 5.2: 
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Em que: 

Te – tempo de exposição 

TJL – tempo da jornada laboral 
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 Vibrações 

Os métodos usados para recolha de amostras e toma de dados são os indicados na legislação em vigor em 

Portugal (Decreto-lei 46/2006) e Espanha (Real-decreto 1311/2005). 

Ao longo dos procedimentos de ensaio, utilizaram-se os seguintes equipamentos: 

 medidor de vibrações humanas – Quest VI 410PRO 

 sonda para corpo inteiro – Quest; 

 sonda para sistema mão-braço – Quest. 

Este ensaio foi realizado, em todos os pontos de medição, com a aplicação dos seguintes procedimentos: 

1. Analisaram-se as posições mais frequentes do trabalhador no posto de trabalho, com especial 

incidência à aquisição de vibrações por parte do trabalhador durante o tempo de operação; 

2. Colocou-se a sonda mais adequada na posição identificada no ponto 1; 

3. Procedeu-se à recolha das vibrações. 

Os valores obtidos são posteriormente normalizados e é calculado o nível de exposição a que cada 

trabalhador se encontra, de acordo com a legislação vigente. 

Para determinação da vibração adquirida pelo sistema mão-braço a que um trabalhador está sujeito, pode 

utilizar-se a Equação 5.3 e a Equação 5.4. 

A exposição diária às vibrações deve ser expressa em termos do valor total da vibração contínua 

equivalente, ponderada em frequência para um período de oito horas, ahv (equivalente a 8h). Por razões 

práticas, representa-se por A(8) (Equação 5.3). 

 
0

8
T

T
aA hv   Equação 5.3 

Em que: 

ahv – valor total da vibração; 

T – duração diária total da exposição às vibrações; 

T0 – duração de referência (8 horas). 

O valor total da vibração é dado pela Equação 5.4. 

222

hvzhvyhvxhv aaaa   Equação 5.4 

Sendo ahwx, ahwy e ahwz os valores eficazes das acelerações ponderadas em frequência para os eixos x, y e z, 

respectivamente. 
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Para determinação da vibração adquirida pelo corpo inteiro a que um trabalhador está sujeito, recorrer-se à 

exposição diária às vibrações, A(8), expressa em metros por segundo quadrado sendo obtida usando a 

Equação 5.5. 

 
0

8
T

T
akA w   Equação 5.5 

Onde: 

aw – aceleração eficaz ponderada, em metros por segundo quadrado; 

T – duração diária total da exposição às vibrações; 

T0 – duração de referência de oito horas; 

k – factor multiplicativo. 

Para vibrações horizontais (eixos x e y), k = 1,4 e aw é obtido usando a ponderação em frequência Wd. 

Para vibrações verticais (eixo z), k = 1,0 e aw é obtido usando a ponderação em frequência Wk. 

 Gases de combustão 

Ao longo dos procedimentos de ensaio, utilizou-se o seguinte equipamento: 

 detector de gases de combustão – Drager X-AM 3000 

Este ensaio foi realizado, em todos os pontos de medição a seguir referidos, com a aplicação dos seguintes 

procedimentos: 

1. Analisaram-se as posições mais frequentes do trabalhador no posto de trabalho, com especial 

incidência na detecção dos gases de combustão durante o tempo de operação; 

2. Colocou-se o equipamento na posição identificada no ponto anterior; 

3. Procedeu-se à recolha dos gases de combustão. 

O controlo que foi efectuado resumiu-se apenas à comparação entre os valores de emissões e os limites 

legais para os seguintes gases: O2, CO e H2S. 

 Ambiente térmico 

Devido ao facto dos trabalhos se realizarem no exterior e não haver controlo das condições climatéricas não 

foi efectuado um levantamento quantitativo, por observação directa, das condições a que os trabalhadores 

estão sujeitos, serão apenas realizadas avaliações qualitativas. 
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5.3.1.3 Riscos de segurança 

Os riscos de segurança foram os anteriormente referidos: o atropelamento, as quedas em altura e ao mesmo 

nível, a projecção de poeiras e partículas, os choque pancadas e embates, o esmagamento e entaladelas, a 

electrocussão e electrização. 

O método de recolha de informação foi a observação directa. 

5.3.1.4 Riscos ergonómicos 

Os riscos ergonómicos considerados foram os anteriormente citados: iluminação e posturas. 

 Iluminância 

Os métodos usados para recolha de amostras e toma de dados estão de acordo com legislação em vigor em 

Espanha (Real-decreto 486/1997), visto não haver legislação específica em Portugal. 

Ao longo dos procedimentos de ensaio, utilizaram-se os seguintes equipamentos: 

 multianalisador – LSI BABUC/A 

 sonda luximétrica – LSI. 

Este ensaio foi realizado com a aplicação dos seguintes procedimentos: 

1. Ligou-se o sistema de iluminação artificial e aguardou-se 30 minutos para a sua estabilização; 

2. Em cada ponto de medição foram estabelecidos 5 pontos de recolha de iluminação, de forma a 

colmatar a heterogeneidade originada pela localização da luminária face ao ponto de medição. Foi 

considerado um quadrado de 2 metros de largura, com centro no ponto de medição em causa, 

tendo sido considerados cada um dos vértices e o centro do quadrado (ver Figura 5.14); 

3. Procedeu-se à recolha da iluminância.  
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Figura 5.11 – Representação esquemática da localização das medições de iluminação em cada ponto 
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Para cada ponto é calculado o valor médio da iluminância através da aplicação da Equação 5.6. 

n

E
E

n

i i

médio

  1  Equação 5.6 

 

Onde: 

Emédio – nível médio de iluminância (lux); 

Ei – nível de iluminância da medição i; 

n – nº de medições 

 Posturas 

Verifica-se que, algumas vezes, que os postos de trabalho não estão bem adaptados às características do 

operador, quer quanto à posição da máquina com que trabalha, quer no espaço disponível ou na posição 

das ferramentas e materiais que utiliza nas suas funções. 

De forma a averiguar as posturas dos trabalhadores foram utilizados métodos de avaliação ergonómica. 

Estes métodos têm subjacente alguma subjectividade, pelo que foram utilizados os dois métodos que 

melhor se aplicavam às tarefas em causa: Occupational Repetitive Action (OCRA) e Rapid Upper Limb Assessment 

(RULA) [134]. 

o Occupational Repetitive Action (OCRA) 

O procedimento para avaliar o risco passa por assinalar as tarefas repetitivas em ciclos com duração 

significativa, encontrar a sequência de acções técnicas em cada ciclo representativo de cada tarefa, descrever 

e classificar os factores de risco em cada ciclo, reunir os dados respeitantes aos ciclos em cada tarefa durante 

todo o turno de trabalho, considerando a duração e sequência das diferentes tarefas e dos períodos de 

recuperação. 

O índice de exposição do método OCRA (Equação 5.9) é o resultado da divisão da quantidade de acções 

técnicas observadas (ATO) durante o turno de trabalho, pela quantidade de acções técnicas recomendadas 

(ATR). O resultado é comparado com os valores referência de classificação de risco do método OCRA, 

determinando-se assim a acção a prosseguir [134]: 

DT
CM

AC
ATO   Equação 5.7 

Onde: 
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AC – Número de acções por ciclo; 

CM – Número de ciclos por minuto; 

DT – Tempo de duração da tarefa. 

As ATO podem ser calculadas por aplicação da Equação 5.7, tendo em consideração a análise 

organizacional (o número de acções por ciclo e número de ciclos por minuto, com este último multiplicado 

pelo tempo de duração da tarefa) enquanto as ATR obtêm-se pela Equação 5.8, sendo tidos em conta 

diversos factores (força, postura, factores adicionais, que podem ser vibrações, trabalhos de precisão, 

compressões mecânicas localizadas, exposição ao calor ou ao frio, uso de luvas, superfícies escorregadias, 

movimentos bruscos ou esticões, movimentos rápidos, etc., factor períodos de recuperação e duração do 

trabalho), assim como os respectivos multiplicadores [134]. 

   FdFrDFcFpFfCFATR
n

i

iiii 
1

 Equação 5.8 

Sendo: 

CF – constante de frequência de acção técnica (30 acções por minuto); 

Ef – factor força (obtida pela classificação feita pelos operadores no que respeita à própria força 

aplicada nas actividades, utilizando uma escala progressiva de 0,01 a 1); 

Fp – factor postura (verificar se, na execução de cada acção, a articulação envolvida tem um alcance 

superior a 50% da amplitude da articulação, durante pelo menos um terço do ciclo do tempo, 

utilizando uma escala de 0,33 a 1); 

Fc – factor complementar (tais como: vibrações, trabalhos de precisão, compressões mecânicas 

localizadas, exposição ao calor ou ao frio, o uso de luvas, superfícies escorregadias, movimentos 

bruscos ou esticões, movimentos rápidos, impactos repetidos, etc. utilizando uma escala de 0,80 a 

1); 

Fr – factor períodos de recuperação (período durante o qual um ou mais grupos de 

músculos/tendões estão em repouso. Intervalos, incluindo o período do almoço, tarefas de 

controlo visual, períodos do ciclo em que os músculos ficam em repouso total pelo menos 10 

segundos após alguns minutos de trabalho, utilizando uma escala de 0 a 1); 

Fd – factor duração (duração total das tarefas que envolvem movimentos repetitivos e/ou forçados 

dos membros superiores, utilizando uma escala de 0,5 a 2). 

Calculado o ATR e o ATO procede-se à aplicação da Equação 5.9, o cálculo do Índice OCRA, à 

classificação do risco e, caso necessário, à adopção das consequentes acções preventivas. 
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ATR

ATO
IE   Equação 5.9 

Classificação do risco [134]: 

 valores de IE inferiores a 1,5 indicam a total aceitação das condições examinadas, os valores entre 

1,6 e 2,2 significa a inexistência de risco relevante para ocorrência de lesões músculo esqueléticas 

relacionadas ou ligadas com o trabalho (LMERT), constituindo o nível verde/amarelo.  

 no nível amarelo/vermelho situam-se os índices entre 2,3 e 3,5 onde já se verifica uma exposição ao 

risco, mas não severa. Nestes casos já será conveniente introduzir alguma vigilância, educação para 

a saúde e melhoria das condições de trabalho.  

 o nível vermelho, para valores acima de 3,5 significa a existência de um nível significante de 

exposição ao risco. Nesta área um índice até 9 significa um nível médio de risco e daí para cima 

está-se perante um elevado nível de risco. O posto de trabalho deve ser totalmente redefinido, e 

desencadeadas acções de monitorização apertadas em todos os aspectos. 

Todos os elementos necessários para uma correcta aplicação deste método encontram-se no anexo I. 

o Rapid Upper Limb Assessment (RULA) 

A aplicação do método consiste no registo das diferentes posturas de trabalho observadas, classificadas 

através de um sistema de pontuação, utilizando-se diagramas de posturas do corpo e tabelas que avaliam o 

risco de exposição a factores de carga externos. Desta forma, é possível identificar o esforço muscular que 

está associado à postura de trabalho, força exercida, actividade estática ou repetitiva. Deve ser registada a 

postura de trabalho nos planos sagital, frontal e, se possível, no transversal, analisando-se depois a postura 

dividindo-se o corpo em 2 grupos (A e B) [134]: 

 grupo A: Braço, antebraço, pulso e rotação do pulso.  

 grupo B: Pescoço, tronco e membros inferiores. 

Os factores de risco para os grupos A e B são dados, respectivamente, pela Equação 5.10 e pela Equação 

5.11 [134]. 

AAAA FAEGFR   Equação 5.10 

Onde: 

FRA – Factor de Risco para o grupo A; 

EGA – Soma da pontuação dos elementos do grupo A (braços, antebraços, pulsos e rotação dos 

pulsos, utilizando uma escala 1 a 9); 

AA – Actividade realizada (utilizando uma escala de 0 a 1); 
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FA – Força exercida (utilizando uma escala de 0 a 3). 

BBBB FAEGFR   Equação 5.11 

Em que: 

FRB – Factor de Risco para o grupo A; 

EGB – Soma da pontuação dos elementos do grupo A (pescoço, tronco e pernas, utilizando uma 

escala 1 a 9); 

AB – Actividade realizada (utilizando uma escala de 0 a 1); 

FB – Força exercida (utilizando uma escala de 0 a 3). 

Os valores obtidos são posteriormente confrontados e é determinada a prioridade de acção. Os níveis de 

acção são quatro [134]: 

 nível 1 corresponde a pontuação 1 a 2; onde o risco é aceitável, sendo as condições examinadas 

aceites; 

 nível 2, atribuído às classificações 3 e 4, onde o risco não é relevante e não há necessidade de 

implementar acções correctivas; 

 nível 3, conferido para pontuações 5 e 6, em que o risco é médio e é necessário implementar acções 

correctivas; 

 nível 4, para as pontuações de 7 ou mais, em que o risco é elevado e são necessárias investigações e 

modificações imediatamente. 

Todos os elementos necessários para uma correcta aplicação deste método encontram-se no anexo II. 

5.3.1.5 Avaliação de impactes ambientais 

Uma unidade de tratamento de RCD que tem como missão principal a redução destes resíduos tanto em 

aterros legais como ilegais, potenciando a sua reciclagem com material de construção. Os impactes 

ambientais deste processo têm uma tanta importância ao nível ético como legal, uma vez que a forma como 

se obtém o produto final é tanto ou mais importante como os resultados atingidos. 

Com recurso ao método integrado, pode elaborar-se a matriz de avaliação de impactes ambientais para o 

processo produtivo em análise. De acordo com as classificações dos riscos ambientais obtidas, deverá 

proceder-se em conformidade de forma a torna-los aceitáveis. 
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5.4 Métodología considerada para a valorização de resíduos de construção e demolição.  

Para a valorização dos RCD como agregados para o betão, irá determinar-se a relação numérica entre as 

características físicas dos agregados provenientes de RCD e o desempenho relativo do betão fabricado com 

agregados reciclados, fresco e endurecido, para diferentes tipos e percentagens de substituição dos 

agregados. Haverá portanto, como termo de comparação de cada betão fabricado com agregados reciclados, 

um betão de referência com a mesma posologia, mas fabricado apenas com agregados pétreos primários, ou 

seja, cuja percentagem de substituição de agregados primários por reciclados é de 0%. De entre as 

características que se pretendem relacionar estão a massa volúmica e a absorção de água dos agregados e a 

resistência à compressão do betão jovem, características que se obtêm no início do processo de fabrico do 

betão. Deste modo, pretende-se uma fácil e rápida aplicação dos resultados deste trabalho à indústria da 

construção civil. 

O trabalho proposto permitirá ainda definir as características mínimas que os RCD e os agregados 

resultantes devem possuir, de modo a possibilitar a obtenção de betão estrutural com padrões de qualidade 

aceitáveis. Será assim criada uma ferramenta que pode possibilitar o aumento do nível quantitativo e 

qualitativo deste mercado em franca expansão. 

Para atingir este objectivo, pretende-se correlacionar directamente a relação entre o valor que cada 

propriedade de um BAR assume e o valor da mesma propriedade de um BR com exactamente a mesma 

posologia (à excepção do tipo de agregado), com parâmetros de controlo da qualidade dos agregados 

reciclados susceptíveis de serem obtidos numa fase muito preliminar do processo e de forma independente 

da origem desses mesmos agregados. 

Todas as tarefas inerentes a este estudo, desde a análise e separação dos agregados, à fabricação do betão e 

análise ao mesmo nos estados fresco e endurecido, foram realizadas no Laboratório de Materiais de 

Construção da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja. Os equipamentos de medição e ensaio 

estão todos em conformidade com as normas europeias para análise ao betão e aos agregados. 

5.4.1 Campanha experimental 

Com a campanha experimental desenvolvida neste projecto, pretendeu avaliar-se o desempenho dos betões 

produzidos face ao normativo europeu. 

Ao longo deste projecto, realizou-se uma campanha experimental que pode ser separada em 3 fases 

distintas. 

5.4.1.1 Primeira fase experimental 

Numa primeira fase, procedeu-se à análise dos agregados pétreos (AP) e dos agregados reciclados (AR) que, 

posteriormente, foram utilizados na produção dos diversos betões. O principal objectivo era estabelecer 
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relações entre os AP e os AR que pudessem ser conclusivas aquando da caracterização dos betões 

produzidos posteriormente. 

Quadro 5.8 – Ensaios realizados para caracterizar os agregados finos 

Ensaio Norma europeia 

Análise granulométrica EN 933-1 

Baridade e volume de vazios EN 1097-3 

Massa volúmica e absorção de água EN 1097-6 

 

No Quadro 5.8 e no Quadro 5.9 pode verificar-se que os ensaios utilizados para caracterizar os agregados 

foram os adequados de entre os estabelecidos pelas normas europeias. 

 

Quadro 5.9 – Ensaios realizados para caracterizar os agregados grossos 

Ensaio Norma europeia 

Análise granulométrica EN 933-1 

Índice de achatamento EN 933-3 

Índice de forma EN 933-4 

Resistência à fragmentação EN 1097-2 

Baridade e volume de vazios EN 1097-3 

Massa volúmica e absorção de água EN 1097-6 

5.4.1.2 Segunda fase experimental 

Na segunda fase, pretendeu-se conhecer o processo de produção dos diversos betões, através da avaliação e 

correcção das suas composições. 

O principal objectivo era o de acertar as composições de cada um dos betões estudados (com diferentes 

taxas de substituição de AP por AR), acertando as relações a/c, de forma a manter a trabalhabilidade, sendo 

o controlo feito através do ensaio de abaixamento do cone de Abrams. Impôs-se um valor de abaixamento 

de 30 ± 10 mm para que os betões produzidos, com diferentes percentagens de substituição de AP por AR, 

possam ser comparáveis. 

No Quadro 5.10 pode verificar-se os ensaios utilizados, estabelecidos pelas normas europeias, para 

caracterizar os betões produzidos. 

Quadro 5.10 – Ensaios realizados para caracterizar os betões produzidos (2ª campanha) 

Ensaio Norma europeia Idade Nº provetes Forma e dimensões 

Abaixamento do cone de Abrams EN 12350-2 - 1  

Resistência à compressão EN 12390-3 28 4 Cubos, 150mm de aresta 
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5.4.1.3 Terceira fase experimental 

Por fim, na última fase, foram analisadas as propriedades em termos de durabilidade dos diversos betões 

produzidos. O objectivo primordial era o de avaliar o desempenho de todas as composições de acordo com 

o normativo europeu, quer no estado fresco como no endurecido. 

Em relação ao betão no estado fresco, realizaram-se os ensaios referidos no Quadro 5.11. 

Quadro 5.11 – Ensaios realizados para caracterizar os betões produzidos no estado fresco (3ª campanha) 

Ensaio Norma europeia Nº provetes 

Abaixamento do cone de Abrams EN 12350-2 1 

Grau de compactabilidade EN 12350-4 1 

Massa volúmica EN 12350-6 1 

Teor de ar ocluído EN 12350-7 1 

Quadro 5.12 – Ensaios realizados para caracterizar os betões produzidos no estado endurecido (3ª campanha) 

Ensaio Norma europeia Idade Nº provetes Forma e dimensões 

Resistência à compressão EN 12390-3 7, 14, 56 2 para cada idade Cubos, 150mm de aresta 

Resistência à compressão EN 12390-3 28 4 Cubos, 150mm de aresta 

Resistência à flexão EN 12390-5 28 2 

Prismas, secção quadrada 

150mm de aresta e 600 mm 

de largura 

Ensaio à compressão 

diametral 
EN 12390-6 28 2 

Cilindros, 150mm de raio e 

300mm de altura 

Massa volúmica EN 12390-7 8 2 Cubos, 150mm de aresta 

Absorção de água sob 

pressão 
EN 12390-8 28 2 Cubos, 150mm de aresta 

No Quadro 5.12, pode-se observar os ensaios, e as respectivas normas europeias, segundo as quais os 

betões foram caracterizados, no estado endurecido. 

5.4.2 Ensaios aos agregados 

Os agregados são o constituinte maioritário do betão e contribuem de forma substancial para o 

desempenho deste. Os agregados têm especial importância nesta campanha experimental, visto o objectivo 

desta dissertação ser o estudo das consequências, no betão, da substituição de parte dos AP pelos AR. 

Assim, procedeu-se ao estudo das propriedades geométricas e físicas dos agregados (AP e AR). 

No presente trabalho não se realizaram ensaios aos restantes constituintes do betão, por se tratar de uma 

campanha experimental com o objectivo de comparar os diversos betões e os restantes constituintes não 

variarem com o tipo de betão. Todos os ensaios apresentados de seguida estão em conformidade com as 

normas respectivas e com a norma dos agregados para betão [135], a norma dos métodos de amostragem 
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[136], a norma dos métodos de redução de amostras [136], a norma relativa aos equipamentos e calibração 

[138] e a norma relativa à repetibilidade e reprodutibilidade dos procedimentos [139]. 

5.4.2.1 Máxima dimensão do agregado 

A máxima dimensão (D), de cada tipo de agregado, influenciou a dimensão das amostras para a maioria dos 

ensaios realizados aos agregados que a seguir se apresentam. 

Foi utlizado o método proposto pela American Society for Testing and Materials (ASTM) [140], segundo o 

qual a máxima dimensão de um agregado corresponde à menor abertura do peneiro, da série de peneiros 

através da qual passa, pelo menos, 90% da massa do agregado. 

Ao longo dos procedimentos de ensaio, utilizam-se os seguintes aparelhos e utensílios: 

 estufa ventilada para manter uma temperatura de (110 ± 5) ºC – Memmert ULE 600; 

 peneiros de ensaio, de acordo com o especificado na NP EN 933-2 [142] – Controls; 

 máquina de peneirar – Matest A059-12; 

 balança de precisão de ± 0,1% da massa a determinar – OHAUS 22001.OH. 

Este ensaio foi realizado, para cada tipo de agregado em estudo, com a aplicação dos seguintes 

procedimentos: 

1. Recolheu-se uma amostra com uma massa mínima de 10 kg, de seguida secou-se a amostra na 

estufa ventilada a (110 ± 5) ºC e deixou-se arrefecer; 

2. Procedeu-se à lavagem do provete de ensaio, com o auxílio dos peneiros de 0,063 mm e de 1 mm, 

até que a água que atravessasse o peneiro de 0,063 mm estivesse límpida, obtendo-se agregados 

com dimensões superiores a 0,063 mm; 

3. Colocou-se a amostra na estufa até atingir massa constante e deixou-se arrefecer; 

4. Despejou-se a amostra directamente na coluna de peneiros (de acordo com a NP EN 933-2 [142]), 

colocados de cima para baixo por ordem decrescente da dimensão das aberturas; 

5. Efectuou-se a peneiração do provete de ensaio, através de uma máquina de agitação mecânica, até 

que a massa retida em qualquer dos peneiros não se altere mais de 1% durante 1 minuto de 

peneiração; 

6. Verificou-se qual a menor abertura do peneiro através da qual passa, pelo menos, 90% da massa do 

agregado e registou-se como Dmax. 

Elaborou-se um quadro com a dimensão máxima de cada tipo de agregado. 
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5.4.2.2 Análise granulométrica 

No trabalho realizado, os diferentes agregados (naturais e reciclados) são peneirados e separados pelas 

diversas fracções granulométricas, não tendo sido por isso necessário recorrer às curvas granulométricas dos 

agregados reciclados para a determinação da composição que proporcionaria um betão com a maior 

compacidade possível. No entanto, efectua-se a análise granulométrica a todos os agregados com o 

objectivo de caracterizar e quantificar estatisticamente as diferentes fracções das partículas constituintes de 

cada um dos tipos de agregados que pertencem à constituição dos betões produzidos. 

A metodologia e os princípios adoptados na análise granulométrica seguem a norma NP EN 933-1 (2000) 

“Ensaios das propriedades geométricas dos agregados. Parte 1: Análise granulométrica. Método de 

peneiração” [141]. A definição da malha dos peneiros utilizada neste ensaio está contida na norma NP EN 

933-2 (1999) “Ensaios para determinação das características geométricas dos agregados. Parte 2: 

Determinação da distribuição granulométrica. Peneiros de ensaio, dimensão nominal das aberturas” [142]. 

Ao longo dos procedimentos de ensaio, utilizaram-se os seguintes aparelhos e utensílios: 

 estufa ventilada para manter uma temperatura de (110 ± 5) ºC – Memmert ULE 600; 

 peneiros de ensaio, de acordo com o especificado na NP EN 933-2 [142] – Controls; 

 máquina de peneirar – Matest A059-12; 

 balança de precisão de ± 0,1% da massa a determinar – OHAUS 22001.OH; 

 tabuleiros. 

Este ensaio foi realizado com a aplicação dos seguintes procedimentos: 

1. Secou-se a amostra numa estufa ventilada a (110 ± 5) ºC e, após o seu arrefecimento, pesou-se e 

registou-se a sua massa como M1; 

2. Procedeu-se à lavagem do provete de ensaio, com o auxílio dos peneiros de 0,063 mm e de 1 mm, 

até que a água que atravesse o peneiro de 0,063 mm esteja límpida, obtendo-se os agregados com 

dimensões superiores a 0,063 mm; 

3. Colocou-se a amostra na estufa até atingir massa constante e, após arrefecer, pesou-se e registou-se 

a massa obtida como M2; 

4. Despejou-se a amostra directamente na coluna de peneiros (de acordo com a NP EN 933-2 [142]), 

colocados de cima para baixo por ordem decrescente da dimensão das aberturas; 

5. Efectuou-se a peneiração do provete de ensaio, através de uma máquina de agitação mecânica, até 

que a massa retida em qualquer dos peneiros não se alterasse mais de 1% durante 1 minuto de 

peneiração; 

6. Pesou-se o material retido nos diversos peneiros, registando-se as massas como R1, R2, ..., Rn, 

correspondendo R1 e Rn às massas do material retido, respectivamente, nos peneiros com maior e 

menor dimensão de aberturas;  
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7. O peso do material retido no fundo da coluna de peneiros é registado como P. 

Com o objectivo final de se obter a curva granulométrica dos diversos agregados analisados, começou-se 

por determinar a percentagem retida em cada peneiro, através da Equação 5.12. 

100
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M

R
P i

i  Equação 5.12 

Sendo: 

Pi – material retido no peneiro i (%); 

Ri – massa retida no peneiro i (g); 

M1 – massa total da amostra seca (g). 

Determinou-se de seguida a percentagem cumulativa do material passado, arredondada ao número inteiro 

mais próximo (Equação 5.13) 
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i  Equação 5.13 

Posteriormente, calculou-se a percentagem de finos (f) que passa pelo peneiro de 0,063 mm, através da 

Equação 5.14. 
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Onde: 

f – quantidade de finos que passa pelo peneiro de 0,063 mm (%); 

M1 – massa total da amostra seca (g); 

M2 – massa da amostra, após lavagem e secagem (g); 

P – massa do material peneirado retido no fundo da coluna de peneiros (g). 

Para averiguar a validade dos resultados obtidos, verificou-se se a diferença entre a soma das massas Ri e P e 

a massa M2 é inferior a 1%. Caso seja superior repete-se o ensaio. 

Por fim, procedeu-se à determinação do módulo de finura, que consiste na soma das percentagens totais 

retidas nos peneiros da série principal dividida por 100. 

5.4.2.3 Forma das partículas 

De uma maneira geral considera-se que as partículas de elevada esfericidade, mas angulosas (baixo valor do 

parâmetro "curvatura"), são as mais desejáveis em termos de fabrico de betão. Isto é, as partículas mais 
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indesejáveis são as que são simultaneamente lamelares e alongadas [143] e portanto a percentagem de 

partículas desta forma devem ser limitadas [106]. Para verificar estas características há 2 ensaios que podem 

ser realizados: determinação do índice de achatamento e determinação do índice de forma.  

 Índice de achatamento 

O índice de achatamento permite verificar a forma de um determinado agregado. Se a razão entre a 

espessura e outra dimensão dos agregados, respectivamente a maior e menor dimensão, for superior ao 

disposto na norma, as partículas são consideradas achatadas. 

A existência de partículas lamelares é importante pois, como elas tendem a orientar-se num plano 

horizontal, passa a haver planos privilegiados visto que debaixo delas a exsudação ou a segregação da água 

do betão fresco, após a sua colocação, pode provocar a formação de uma película de água que impede a 

aderência da pasta de cimento. Daqui resulta um aumento considerável da permeabilidade e diminuição da 

tensão de rotura, sobretudo em tracção e nos casos em que o betão está sujeito a temperaturas negativas, a 

água da tal película pode congelar, começando a provocar a rotura nesses locais, mesmo que se tenham 

tomado outras medidas para evitar o efeito da congelação da água. 

A metodologia e os princípios adoptados na realização deste ensaio seguiram a norma NP EN 933-3 (2000) 

“Ensaios das propriedades geométricas dos agregados. Parte 3: Determinação da forma das partículas - 

Índice de achatamento” [144]. 

Ao longo dos procedimentos de ensaio, utilizaram-se os seguintes equipamentos: 

 peneiros de ensaio, de acordo com o especificado na NP EN 933-2 [142] – Controls; 

 máquina de peneirar – Matest A059-12; 

 balança de precisão de ± 0,1% da massa a determinar – OHAUS 22001.OH; 

 peneiros de barra correspondentes (Quadro 5.13) – Controls; 

 estufa ventilada para manter uma temperatura de (110 ± 5) ºC – Memmert ULE 600. 

Na preparação do provete de ensaio, este deve secar-se em estufa ventilada à temperatura de (110 ± 5) ºC 

até se obter massa constante. Seguidamente, deixa-se a amostra arrefecer e pesa-se (M0). 

De seguida peneira-se a amostra. As partículas retidas, no peneiro de 80 mm e as que passarem no peneiro 

de 4 mm, são excluídas e pesadas. 

Os procedimentos de ensaio são os seguintes: 

1. preparou-se o provete de ensaio conforme acima indicado; 

2. procedeu-se à peneiração da amostra para separar em fracções granulométricas di/Di; 

3. cada uma das fracções obtidas foi pesada e registou-se o valor obtido (Ri); 
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4. peneira-se, de seguida, cada uma das fracções no peneiro de barras indicado no Quadro 5.13. Esta 

operação de peneiração deve ser executada manualmente e é considerada completa quando o 

material retido não sofre alterações superiores a 1%, durante 1 minuto de operação de peneiração; 

5. pesou-se de seguida o material de cada fracção que passou no peneiro de barras indicado e 

registou-se o valor (mi). 

 

O índice de achatamento total (FI) é calculado aplicando a Equação 5.15, arredondando o resultado ao 

número inteiro mais próximo. 
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Quadro 5.13 – Índice de achatamento: peneiros de barra correspondentes 

Fracção da partícula di/Di (mm) Diâmetro da ranhura dos peneiros de barra (mm) 

63/80 40  0,3 

50/63 31,5  0,3 

40/50 25  0,2 

31,5/40 20  0,2 

25/31,5 16  0,2 

20/25 12,5  0,2 

16/20 10  0,1 

12,5/16 8  0,1 

10/12,5 6,3  0,1 

8/10 5  0,1 

6,3/8 4  0,1 

5/6,3 3,15  0,1 

4/5 2,5  0,1 

Fonte: [144] 

 

O índice de achatamento para cada fracção (FIi) pode ser calculado, caso seja necessário, a partir da 

Equação 5.16. 
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Em que: 

Ri – massa de cada fracção di/Di (g) 
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mi – massa do material de cada fracção di/Di que passa pelo peneiro de barra correspondente (g). 

Obtido o valor de FI, estabeleceu-se a categoria FI com recurso ao Quadro 8 da norma geral dos agregados 

para betão [135]. 

Se a soma das massas Ri com as massas de qualquer fracção eliminada diferir em mais do que 1% da massa 

M0, o ensaio deve ser repetido, utilizando outra toma analítica para ensaio. 

 Índice de forma 

O índice de forma permite verificar a forma de um determinado agregado. Se a razão entre o comprimento 

e a largura dos agregados, respectivamente a maior e menor dimensão, for superior a 3, as partículas são 

consideradas não cúbicas, correspondendo o índice de forma ao quociente da massa das partículas não 

cúbicas pela massa do provete de ensaio. 

A forma das partículas do agregado é um parâmetro que afecta o comportamento de um betão, 

influenciando, por exemplo, a trabalhabilidade, o ângulo de atrito interno e a compacidade. 

A metodologia e os princípios adoptados na realização deste ensaio seguiram a norma NP EN 933-4 (2002) 

“Ensaios das propriedades geométricas dos agregados. Parte 4: Determinação da forma das partículas - 

Índice de forma” [145]. 

Ao longo dos procedimentos de ensaio, utilizam-se os seguintes equipamentos: 

 estufa ventilada para manter uma temperatura de (110 ± 5) ºC – Memmert ULE 600; 

 peneiros de ensaio, de acordo com o especificado na NP EN 933-2 [142] – Controls; 

 máquina de peneirar – Matest A059-12; 

 balança de precisão de ± 0,1% da massa a determinar – OHAUS 22001.OH; 

 paquímetro – Wilson Woltert. 

Na preparação dos provetes de ensaio, estes devem secar-se em estufa ventilada à temperatura de 

(110 ± 5) ºC até se obter massa constante. Seguidamente, peneira-se a amostra, a fim de assegurar a total 

separação de partículas superiores a 4 mm. As partículas retidas no peneiro de 63 mm e as que passarem no 

peneiro de 4 mm são excluídas. No fim, pesa-se e regista-se a massa do provete de ensaio (M0). 

Os procedimentos de ensaio são os seguintes: 

1. Preparou-se o provete de ensaio, do modo descrito; 

2. Procedeu-se à peneiração da amostra para a separar nas diversas fracções granulométricas; 

3. De seguida, registou-se a massa de cada fracção granulométrica (M1i) e determinou-se a 

percentagem de cada uma em relação à massa total da amostra; 

4. Desprezaram-se todas as fracções cuja percentagem seja inferior a 10%; 
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5. Posteriormente, mediu-se a dimensão máxima e mínima de cada partícula, com o auxílio de um 

paquímetro, e juntaram-se, para cada fracção granulométrica considerada, todas as partículas não 

cúbicas (partículas cuja dimensão máxima é superior ao triplo da dimensão mínima); 

6. Pesou-se e registou-se a massa das partículas não cúbicas de cada fracção granulométrica como M2i. 

 

O índice de forma (SI) é calculado com a aplicação da Equação 5.17 
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sendo: 

∑M1i – somatório das massas das partículas de cada uma das fracções granulométricas ensaiadas (g); 

∑M2i – somatório das massas das partículas não-cúbicas de cada uma das fracções granulométricas 

ensaiadas (g). 

Obtido o valor de SI, estabeleceu-se a categoria SI com recurso ao Quadro 9 da norma geral dos agregados 

para betão [135]. 

5.4.2.4 Resistência à fragmentação 

O ensaio de resistência à fragmentação pelo método de ensaio de Los Angeles tem como objectivo 

quantificar a perda de massa de cada agregado, quando submetido a um processo abrasivo. Por outras 

palavras, este ensaio permite avaliar a resistência dos agregados à abrasão e ao choque e, indirectamente, a 

resistência mecânica dos mesmos. 

O ensaio de Los Angeles é muito utilizado devido aos bons resultados que com ele se obtêm; existe uma 

correlação muito boa não só com o desgaste do agregado quando usado no betão, mas também com as 

tensões de rotura de compressão e de flexão do betão fabricado com os respectivos agregados. 

Para a realização deste ensaio, seguiu-se a norma NP EN 1097-2 (2002) “Ensaio para determinação das 

propriedades mecânicas físicas dos agregados. Parte 2: Método de determinação da resistência à 

fragmentação” [146]. 

Os equipamentos utilizados ao longo do ensaio são: 

 peneiros de ensaio, de acordo com o especificado na NP EN 933-2 [142] com as aberturas 1,6; 10; 

11,2 (ou 12,5) e 14 mm – Controls; 

 máquina de peneirar – Matest A059-12; 

 balança de precisão de ± 0,1% da massa a determinar – OHAUS 22001.OH; 
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 estufa ventilada para manter uma temperatura de (110 ± 5) ºC – Memmert ULE 600; 

 equipamento para reduzir amostra laboratorial em conformidade com a NP EN 932-2 [137] – 

Controls; 

 carga abrasiva constituída por 11 esferas de aço, em conformidade com a NP EN 1097-2 [146] - 

ELE; 

 máquina de Los Angeles – ELE PRO ETI AO625. 

O ensaio deve ser efectuado sobre o agregado passando o peneiro de 14 mm e retido no de 10 mm e a 

curva granulométrica deve responder a um dos requisitos: 

 60 a 70% passa no peneiro de 12,5 mm; 

 30 a 40% passa no peneiro de 11,2 mm. 

Peneirar a amostra nos peneiros 10; 11,2 (ou 12,5) e 14 mm, para obter fracções separadas nos intervalos 10 

a 11,2 (ou 12,5) e 11,2 (ou 12,5) a 14 mm. Lavar separadamente cada fracção e secá-las na estufa a 

(110 ± 5) ºC; até massa constante. Deixar arrefecer até temperatura ambiente e misturar as 2 fracções para 

obter uma amostra modificada. 

Reduzir a amostra modificada a 5 000 ± 5 g, de acordo com o especificado na NP EN 932-2 [137]. 

Os procedimentos de ensaio são os seguintes: 

1. Preparou-se o provete de ensaio, do modo descrito; 

2. Verificou-se a limpeza do tambor da máquina; 

3. Colocou-se, com precaução, as esferas e o provete na máquina; 

4. Colocou a tampa na máquina e fazê-la rodar 500 voltas a uma velocidade entre 31 e 33 rpm; 

5. Retirou-se o material do interior da máquina e procede-se à sua peneiração utilizando o peneiro 

com abertura de 1,6 mm, colocando-se um peneiro de maior abertura sobre o primeiro para 

proteger a sua malha; 

6. Procedeu-se à lavagem do material sobre o peneiro de 1,6 mm e secou-se o material em estufa 

ventilada à temperatura de (110 ± 5) ºC, até se atingir massa constante; 

7. Por fim, pesou-se o material e registou-se a sua massa (m). 

Calcula-se o coeficiente de Los Angeles (LA) a partir da Equação 5.18. 

50

5000 m
LA


  Equação 5.18 

O resultado apresenta-se arredondado ao número inteiro mais próximo. 

Obtido o valor de LA, estabeleceu-se a categoria LA com recurso ao Quadro 12 da norma geral dos 

agregados para betão [135]. 
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5.4.2.5 Baridade e volume de vazios 

A baridade, também designada por massa volúmica aparente, consiste na massa por unidade de volume 

aparente de um determinado conjunto de agregados e varia com o grau de compactação, com a curva 

granulométrica e com a forma dos agregados. A massa volúmica aparente é uma característica importante, 

pois não é possível dispor-se dos agregados sem que existam vazios entre estes. A baridade influencia a 

capacidade resistente do betão. Assim, quanto maior for a massa volúmica aparente dos agregados, melhor é 

o desempenho do betão. 

Além disso, o ensaio utilizado para a determinação da baridade permite, também, calcular a percentagem de 

vazios num determinado volume de agregados. 

A metodologia de ensaio e os princípios adoptados na determinação da baridade e do volume de vazios 

seguiram a norma NP EN 1097-3 (2003) “Ensaios para determinação das propriedades mecânicas e físicas 

dos agregados. Parte 3: Método para determinação da massa volúmica e dos vazios” [147]. 

Os equipamentos utilizados ao longo do ensaio são: 

 balança de precisão de ± 0,1% da massa a determinar – OHAUS 22001.OH; 

 estufa ventilada para manter uma temperatura de (110 ± 5) ºC – Memmert ULE 600; 

 rasoira – Tecnotest; 

 placa de vidro polido – Tecnotest; 

 recipientes cilíndricos de aço inoxidável, de volume variável consoante a máxima dimensão dos 

agregados (Quadro 5.4) – Controls. 

A realização deste ensaio consiste na colocação de agregados num recipiente, até este estar completamente 

cheio. Foram preparados 3 provetes. Antes da realização do ensaio, os provetes foram colocados em estufa 

ventilada à temperatura de (110 ± 5) ºC até possuírem massa constante. 

Os procedimentos deste ensaio são os seguintes: 

1. Após a preparação referida, limpou-se o recipiente e, depois de seco, procedeu-se à sua pesagem 

(M1); 

2. Colocou-se o recipiente numa superfície horizontal e encheu-se até transbordar, com o auxílio de 

uma pá e sem compactação; 

3. Utilizando-se uma rasoira, retirou-se o material excedente, e procedeu-se ao nivelamento da 

superfície com ajuda da placa de vidro, de forma a aproximar o volume de agregados, o mais 

possível, da capacidade do recipiente; 

4. Pesou-se o recipiente cheio e regista-se a sua massa (M2); 

5. Por fim, repetiu-se este procedimento para os outros 2 provetes de ensaio. 
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A baridade de cada provete de ensaio foi calculada através da Equação 5.19 

r

i
V

MM 12   Equação 5.19 

sendo, 

ρi – massa volúmica aparente do provete de ensaio i (kg/dm3); 

M1 – massa do recipiente de ensaio (kg); 

M2 – massa do recipiente com o provete de ensaio (kg); 

Vr – volume do recipiente de ensaio (dm3). 

A massa volúmica aparente de cada agregado (ρb) é obtida através da média dos 3 provetes de ensaio. 

A percentagem de vazios (ν) é calculada a partir da Equação 5.20 

100



p

bp




  Equação 5.20 

sendo, 

υ – percentagem de vazios; 

ρb – massa volúmica aparente de cada agregado (kg/dm3); 

ρp – massa volúmica das partículas secas em estufa, determinada de acordo com a NP EN 1097-6 

[148] (kg/dm3). 

5.4.2.6 Massa volúmica e absorção de água 

No processo de fabrico do betão, por uma questão de facilidade, as dosagens dos diversos constituintes 

devem ser apresentadas em massa. Logo, torna-se necessário efectuar a transformação dos valores em 

volume, resultantes do cálculo da composição óptima do betão, para os valores em massa correspondentes.  

A norma utilizada permite calcular a massa volúmica dos agregados saturados com a superfície seca, a massa 

volúmica das partículas secas em estufa, a massa volúmica do material impermeável das partículas e a 

absorção de água. 

A absorção de água dos agregados pode influenciar de forma significativa a relação água / cimento efectiva 

dos betões produzidos e, consequentemente, a consistência e a trabalhabilidade dos mesmos. 

A metodologia de ensaio e os princípios adoptados na determinação da massa volúmica e da absorção de 

água seguiram a norma NP EN 1097-6 (2003) “Ensaios das propriedades mecânicas e físicas dos agregados. 
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Parte 6: Determinação da massa volúmica e da absorção de água” [148]. O método utilizado foi sempre o 

método do picnómetro, tendo-se separado as amostras dos agregados em fracções de 0,063 a 4 mm e 4 a 

31,5 mm, antes da realização do ensaio, de acordo com a norma referida. 

Os equipamentos utilizados ao longo do ensaio são: 

 balança de precisão de ± 0,1% da massa a determinar – OHAUS 22001.OH; 

 estufa ventilada para manter uma temperatura de (110 ± 5) ºC – Memmert ULE 600; 

 termómetro digital – Testo; 

 peneiros de ensaio, de acordo com o especificado na NP EN 933-2 [142]com as aberturas 0,063; 4 

e 31,5 mm – Controls; 

 máquina de peneirar – Matest A059-12; 

 picnómetro (capacidade entre 500 e 5000 ml, conforme a dimensão do provete) – Matest; 

 banho-maria – Memmert. 

Partículas de agregado de dimensão entre 4 e 31,5 mm 

Na preparação das amostras, efectua-se a lavagem dos provetes sobre o peneiro de 31,5 mm e de 4 mm. 

Esta permite a remoção das partículas inferiores a 4 mm e a exclusão das partículas superiores a 31,5 mm. 

Na realização deste ensaio, seguem-se os seguintes procedimentos: 

1. Imergiu-se o provete de ensaio, previamente preparado, no picnómetro com água a (22 ± 3) ºC e 

agitando-se cuidadosamente, de forma a eliminar o ar ocluído; 

2. Colocou-se o picnómetro em banho-maria e mantendo-se o mesmo a uma temperatura de 

(22 ± 3) ºC durante (24 ± 0,5) horas; 

3. No fim deste período, retirou-se o picnómetro do banho-maria e removeu-se o ar ocluído, 

voltando a agitar com cuidado; 

4. Adicionou-se água no picnómetro até transbordar, colocou-se a tampa sem deixar ar dentro do 

mesmo e, depois de se secar o picnómetro por fora, procedeu-se à pesagem (M2); 

5. Registou-se a temperatura da água; 

6. Removeu-se o agregado da água e deixou-se a escorrer durante alguns minutos; 

7. Voltou a encher-se o picnómetro com água e a colocar-se a tampa no mesmo, secando-se de 

seguida o picnómetro por fora e procedeu-se a outra pesagem (M3); 

8. Registou-se novamente a temperatura da água, verificando se a sua variação não excedia 2 ºC, desde 

a medição anterior (condição recomendada); 

9. Secou-se, cuidadosamente, o provete escorrido com um pano seco; 

10. Quando o pano se apresentou húmido, espalhou-se o provete num outro pano, numa camada 

monogranular, resguardado de qualquer fonte de calor, até que as películas de água desapareceram, 

mas de modo a que o agregado se apresentava com um aspecto húmido; 
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11. Colocou-se o provete saturado com superfície seca num tabuleiro de forma a efectuar-se a pesagem 

do provete (M1); 

12. Por fim, secou-se o agregado na estufa ventilada à temperatura de (110 ± 5) ºC até se obter massa 

constante e registou-se como M4. 

Partículas de agregado de dimensão entre 0,063 e 4 mm 

No método do picnómetro, para partículas de agregado de dimensão entre 0,063 e 4 mm, utilizou-se uma 

massa do provete de ensaio superior a 1 kg, como recomendado na norma.  

De modo a remover-se as partículas inferiores a 0,063 mm e superiores a 4 mm, lavou-se o provete com os 

peneiros das dimensões referidas. 

Este ensaio foi realizado através dos seguintes procedimentos: 

1. Começou por se efectuar os primeiros 5 passos do procedimento relativo às partículas de agregado 

de dimensão entre 4 e 31,5 mm; 

2. Decantou-se a maioria da água que cobre o provete e esvaziou-se o picnómetro sobre um tabuleiro; 

3. Voltou a encher-se o picnómetro com água e a colocar-se a tampa no mesmo, secando-se de 

seguida o picnómetro por fora e procedeu-se a nova pesagem (M3); 

4. Registou-se novamente a temperatura da água, verificando se a sua variação não excedia 2 ºC, desde 

a medição anterior (condição recomendada); 

5. De modo a evaporar a humidade superficial dos agregados, estes foram colocados num tabuleiro e 

expostos a uma leve corrente de ar, sendo remexidos diversas vezes, até que não seja visível 

humidade superficial e as partículas dos agregados não adiram umas às outras; 

6. Remexe-se o provete até que este atinja a temperatura ambiente; 

7. Colocou-se o provete saturado com superfície seca num tabuleiro de forma a efectuar-se a pesagem 

do provete (M1); 

8. Por fim, secou-se o agregado em estufa ventilada à temperatura de (110 ± 5) ºC até se obter massa 

constante e registou-se como M4. 

Através deste ensaio é possível determinar diferentes massas volúmicas dos agregados: massa volúmica do 

material impermeável das partículas (Equação 5.21), massa volúmica das partículas secas em estufa 

(Equação 5.22) e massa volúmica das partículas saturadas com superfície seca (Equação 5.23). 
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  Equação 5.23 

 

Relativamente à absorção de água (em percentagem da massa seca), após a imersão durante 24 horas, esta 

obtém-se através da Equação 5.24. 
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WA  Equação 5.24 

sendo, 

ρa – massa volúmica do material impermeável das partículas (kg/dm3); 

ρrd – massa volúmica das partículas secas em estufa (kg/dm3); 

ρssd – massa volúmica das partículas saturadas com superfície seca (kg/dm3); 

ρw – massa volúmica da água (kg/dm3); 

WA24 – absorção de água após imersão em água durante 24 h (%); 

M1 – massa do agregado saturado com superfície seca (g); 

M2 – massa do picnómetro contendo o provete imerso na água e saturado (g); 

M3 – massa do picnómetro cheio de água (g); 

M4 – massa do provete de ensaio seco em estufa (g). 

5.4.3 Composição do betão 

Findos os ensaios aos agregados naturais, procedeu-se ao cálculo da composição do betão de referência 

através do método de Faury. 

Com base nesses cálculos determinaram-se as dosagens para todos os betões produzidos com substituição 

de agregados naturais por agregados reciclados, sendo que as substituições foram feitas partícula a partícula, 

para cada peneiro. 
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5.4.4 Ensaios ao betão fresco 

Os ensaios realizados ao betão no estado fresco permitem avaliar a conformidade dos betões produzidos. 

Além disso, permitem ainda avaliar o desempenho futuro do betão no estado endurecido. 

Nesta dissertação, analisou-se a trabalhabilidade, através do ensaio de abaixamento do cone de Abrams, a 

compactação, pelo ensaio de determinação do grau de compactação, a massa volúmica, pelo ensaio de 

determinação da massa volúmica, e o ar ocluído, pelo ensaio de determinação do teor de ar. 

Para além do cumprimento com as normas respectivas a cada um dos ensaios anteriormente referidos, foi 

ainda cumprido o disposto na norma relativa aos critérios de amostragem [149]. 

5.4.4.1 Abaixamento do cone de Abrams 

O ensaio de abaixamento do cone de Abrams permite determinar a consistência dos diversos betões 

produzidos, avaliando assim a sua trabalhabilidade.  

Ao longo da produção de todos os betões, exigiu-se que a trabalhabilidade fosse mantida constante, de 

modo a possibilitar uma correcta comparação entre estes. Para isso, realizou-se uma fase experimental, em 

que, quando necessário, se ajustou a quantidade de água colocada, para cada tipo de betão, de modo a 

conseguir-se a exigência referida. Nesta dissertação, definiu-se que o abaixamento seria de 30 ± 10 mm. 

Na realização deste ensaio, seguiu-se a norma NP EN 12350-2 (2002) “Ensaios do betão fresco. Parte 2: 

Ensaio de abaixamento” [150]. 

Os equipamentos utilizados ao longo do ensaio são: 

 molde tronco-cónico, com diâmetro interno da base de (200 ± 2) mm, diâmetro interno do topo de 

(100 ± 2) mm e altura de (300 ± 2) mm – Controls; 

 varão de compactação, com diâmetro de (16 ± 1) mm e comprimento de (600 ± 5) mm – Controls; 

 funil que permitisse ser acoplado no topo do molde tronco-cónico – Controls; 

 régua metálica graduada de 300 mm – Controls; 

 placa metálica – Controls; 

 colher – Controls; 

 pano molhado; 

 colher de pedreiro; 

 cronómetro. 

Procedimentos para a realização do ensaio: 

1. Homogeneizar o betão com a pá, humedecer o molde tronco-cónico e fixá-lo à placa metálica; 
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2. Encher o molde em três camadas, cada uma com aproximadamente um terço da altura do molde, 

compactando as mesmas com 25 pancadas, utilizando o varão de compactação, e de modo a que o 

varão só penetre a camada que esteja a ser compactada; 

3. Depois de compactada a última camada, alisar a superfície com movimento de rolamento do varão 

de compactação; 

4. Eliminar o excesso de betão no molde, com um pano molhado, e remover o molde, na vertical, 

num intervalo de tempo entre 5 e 10 segundos; 

5. Verificar a validade do ensaio e registar o valor do abaixamento (h) com aproximação ao 10 mm. 

O abaixamento do cone de Abrams (h) corresponde à diferença ente a altura do molde e o ponto mais alto 

do provete de ensaio, depois de ser retirado o molde. 

Obtido o valor de h, estabelece-se a categoria de abaixamento com recurso ao Quadro 3 da norma geral do 

betão [103]. 

Um ensaio só é considerado válido se se verificar um abaixamento verdadeiro, no qual o betão permaneça 

substancialmente intacto e simétrico [150]. 

Se em dois ensaios consecutivos se verificar a deformação de uma porção de betão da massa do provete, o 

betão não apresenta a plasticidade e coesão adequadas a este ensaio. 

5.4.4.2 Grau de compactabilidade 

É importante que o betão fresco seja trabalhável, isto é, que possa ser rápida e eficientemente amassado 

para que se obtenha uma distribuição uniforme dos vários constituintes na mistura e que seguidamente o 

betão seja colocado, compactado e acabado sem demasiadas bolhas de ar ou água, nem outras cavidades. 

Por outro lado, o betão fresco deve ser suficientemente coeso de tal modo que a amassadura, colocação, 

compactação e acabamento decorram sem segregação dos constituintes tal como exsudação de água. 

Na realização deste ensaio, seguiu-se a norma NP EN 12350-4 (2002) “Ensaios do betão fresco. Parte 4: 

Grau de compactabilidade” [151]. 

São necessários os seguintes equipamentos: 

 contentor de Waltz – Controls; 

 colher – Controls; 

 tabuleiro; 

 rasoira – Tecnotest; 

 régua – Controls; 

 dispositivo de compactação do betão – Rabbit; 

 pano molhado. 
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Procedimentos para a realização do ensaio: 

1. Limpar o contentor de Waltz e humedecer as faces internas com o pano húmido; 

2. Encher o contentor de Waltz com a colher, alternadamente, em cada um dos lados, sem o 

compactar, inclinando-o lateralmente. Quando o recipiente estiver cheio, remover o excesso de 

betão usando a rasoira com movimentos tipo serra, de forma a evitar qualquer efeito de 

compactação; 

3. Compactar o betão até que não se verifique redução de volume; 

4. Determinar o valor médio da distância entre a superfície de betão compactado e a aresta da base 

superior do contentor de Waltz, com aproximação ao milímetro. As distâncias são medidas no 

meio de cada lado do recipiente. 

O grau de compactabilidade é expresso pela Equação 5.25. 

sh

h
c




1

1  Equação 5.25 

Em que: 

h1 – altura do contentor de Waltz; 

s – valor médio das quatro distâncias entre a superfície do betão compactado e o bordo superior do 

contentor de Waltz. 

5.4.4.3 Massa volúmica 

O ensaio de determinação da massa volúmica do betão no estado fresco é bastante utilizado, pois permite 

avaliar a trabalhabilidade dos betões e o desempenho dos mesmos quando endurecidos. Assim, este ensaio 

foi utilizado para se comparar a compacidade dos diferentes tipos de betões, no estado fresco, e para se 

prever a porosidade dos mesmos, no estado endurecido. 

A metodologia e os princípios adoptados na realização deste ensaio seguiram a norma NP EN 12350-6 

(2002) “Ensaios do betão fresco. Parte 6: Massa volúmica” [152] 

São necessários os seguintes equipamentos: 

 recipiente cilíndrico metálico, com volume de 10 litros – Controls; 

 balança de precisão de ± 0,1% da massa a determinar – OHAUS SNR 1603540; 

 dispositivo de compactação do betão – Rabbit; 

 rasoira – Tecnotest; 

 colher de pedreiro; 
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 colher – Controls; 

 pano molhado. 

Na realização deste ensaio, seguem-se os seguintes procedimentos: 

1. Pesa-se o recipiente cilíndrico vazio e regista-se a sua massa (m1); 

2. Depois da homogeneização do betão, enche-se o recipiente com betão; 

3. Compacta-se o betão durante o tempo mínimo necessário para se atingir a completa compactação 

do betão; 

4. Nivela-se a superfície com o auxílio da rasoira; 

5. Limpa-se o recipiente por fora, com um pano molhado, pesa-se e regista-se a massa (m2). 

A massa volúmica é calculada com a aplicação da Equação 5.26. 

V

mm
D 12   Equação 5.26 

Onde: 

D – massa volúmica do betão fresco (kg/m3); 

m1 – massa do recipiente (kg); 

m2 – massa do recipiente cheio com betão fresco (kg); 

V – volume do recipiente (m3). 

A massa volúmica do betão fresco é arredondada aos 10 kg/m3 mais próximos. 

5.4.4.4 Teor de ar 

O teor ar ocluído é uma característica de extrema importância para aferir a durabilidade do betão, uma vez 

que um betão fresco com teor de ar demasiado elevado irá originar um betão endurecido mais susceptível 

aos agentes exteriores. 

Os factores que podem influenciar este ensaio são a forma e dimensão das partículas que compõem o 

agregado, a porosidade dos agregados, o teor de água de amassadura, o teor de cimento. 

A metodologia e os princípios adoptados na realização deste ensaio seguiram a norma NP EN 12350-7 

(2002) “Ensaios do betão fresco. Parte 7: Determinação do teor de ar – métodos pressiométricos” [153], 

sendo utilizado o método manométrico. 

Equipamentos necessários: 

 dispositivo de medida manométrica – Form-test; 
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 dispositivo de compactação do betão – Rabbit; 

 colher de pedreiro; 

 colher – Controls; 

 pano molhado; 

 esguicho; 

 maço de borracha; 

 cronómetro; 

 rasoira – Tecno-test. 

Procedimentos: 

1. Limpar o recipiente e humedecer as faces internas com o pano húmido; 

2. Depois da homogeneização do betão, enche-se o recipiente com betão; 

3. Compacta-se o betão durante o tempo mínimo necessário para se atingir a completa compactação 

do betão; 

4. Nivela-se a superfície com o auxílio da rasoira; 

5. Limpam-se integralmente os bordos do recipiente e da respectiva tampa. Assegurar que existe 

estanquidade no conjunto recipiente/tampa; 

6. Fecha-se a válvula principal e abrem-se as válvulas laterais. Com o esguicho insere-se água por uma 

das válvulas laterais até a água sair na outra válvula. 

7. Bate-se levemente com o maço para ajudar o ar a sair. 

8. Fecha-se a válvula de purga de ar e injecta-se ar para o seu interior até que o ponteiro do 

manómetro atinja a posição zero; 

9. Fechar as válvulas laterais e abrir a válvula principal e ler o valor que marca no manómetro – ar 

ocluído. 

Exprimir o valor, do teor de ar, em percentagem com uma aproximação de 0,1%. 

Limpa-se o recipiente por fora, com um pano molhado, pesa-se e regista-se a massa (m2). 

5.4.5 Ensaios ao betão endurecido 

O comportamento do betão pode ser avaliado pelas suas características físicas, mecânicas e de durabilidade. 

Nesta dissertação, teve-se o objectivo de analisar o desempenho dos betões relativamente às características 

físicas e mecânicas. Realizaram-se os ensaios resistência à compressão, à flexão, à tracção por compressão 

diametral, massa volúmica e absorção de água sob pressão. 

Todos os ensaios apresentados de seguida estão em conformidade com as normas respectivas e com a 

norma relativa à especificação, desempenho, produção e conformidade do betão [103], a norma relativa à 



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN MATERIAIS E MÉTODOS 

 

194 

forma e dimensões dos moldes [154], a norma de execução e cura de provetes [155], a norma relativa às 

características das máquinas de ensaio [156]. 

5.4.5.1 Determinação da resistência à compressão 

O ensaio de determinação da resistência à compressão tem por objectivo determinar a capacidade de 

resistência dos diferentes betões, com diferentes idades, a tensões uniformes de compressão. Tal objectivo é 

conseguido levando os provetes até à ruptura, registando-se a carga última a que resistem. 

A metodologia e os princípios adoptados na realização deste ensaio seguiram a norma NP EN 12390-3 

(2003) “Ensaios do betão endurecido. Parte 3: Resistência à compressão dos provetes de ensaio” [157]. 

 

Equipamento necessário: 

 máquina de ensaio de compressão [156] – Form+test Alpha3-3000D; 

 pano seco; 

 balança de precisão de ± 0,1% da massa a determinar – OHAUS 22001.OH; 

 paquímetro – Wilson Woltert. 

 régua metálica – Controls. 

Os provetes terão que estar em conformidade com a NP EN 12390-1 [154] e devem ser mantidos em cura 

de acordo com a NP EN 12390-2 [155]. 

Neste trabalho vão usar-se provetes cúbicos com aresta de 150mm. 

Procedimentos: 

1. Remover o excesso de humidade da superfície do provete; 

2. Pesa-se o provete e regista-se a sua massa; 

3. Medem-se todas as dimensões do provete e registam-se os valores; 

4. Limpam-se cuidadosamente todas as superfícies da máquina de ensaio; 

5. Posicionar o provete de modo a que a carga seja aplicada perpendicularmente à direcção de 

moldagem; 

6. Centrar o provete, relativamente ao prato inferior com exactidão de  1% da dimensão designada 

de provete cúbico; 

7. Seleccionar uma velocidade constante de aplicação de carga dentro do intervalo 0,2 a 1,0 MPa/s; 

8. Registar a carga máxima atingida (F); 

9. Após terminar o ensaio de avaliou-se a configuração de rotura do provete para concluir acerca da 

sua conformidade, de acordo com os critérios estabelecidos na norma. 
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A resistência à compressão é dada pela Equação 5.27. 

A

F
f c   Equação 5.27 

Onde: 

fc – resistência à compressão (MPa) 

F – carga máxima à rotura (N) 

Ac – área da secção transversal do provete na qual a força de compressão foi aplicada (mm2) 

A resistência à compressão deve ser expressa com aproximação aos 0,5 MPa. 

5.4.5.2 Determinação da resistência à flexão 

Provetes prismáticos são submetidos a um momento flector, por meio da aplicação de uma carga através de 

roletes colocados superior e inferiormente. 

A metodologia e os princípios adoptados na realização deste ensaio seguiram a norma NP EN 12390-5 

(2003) “Ensaios do betão endurecido. Parte 3: Resistência à flexão de provetes” [158]. 

Equipamento necessário: 

 máquina de ensaio de flexão –Form+test Delta 4-100 

 pano seco; 

 balança de precisão de ± 0,1% da massa a determinar – OHAUS 22001.OH; 

 paquímetro – Wilson Woltert. 

 régua metálica – Controls. 

Os provetes terão que estar em conformidade com a NP EN 12390-1 [154] e devem ser mantidos em cura 

de acordo com a NP EN 12390-2 [155]. 

Neste trabalho vão usar-se provetes prismáticos com base quadrada de aresta de 150 mm e comprimento de 

600 mm. 

Procedimentos: 

1. Remover o excesso de humidade da superfície do provete; 

2. Pesa-se o provete e regista-se a sua massa; 

3. Medem-se todas as dimensões do provete e registam-se os valores; 

4. Limpam-se cuidadosamente todas as superfícies da máquina de ensaio; 
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5. Colocar o provete na máquina correctamente centrado e com o seu eixo longitudinal perpendicular 

ao eixo longitudinal dos roletes; 

6. Assegurar que a direcção de referência de aplicação da carga é perpendicular à direcção de 

moldagem do provete; 

7. Seleccionar uma velocidade constante de aplicação de carga dentro do intervalo 0,04 a 0,06 MPa/s; 

8. Registar a carga máxima atingida (F). 

A velocidade de aplicação da carga requerida para a máquina de ensaio é dada pela Equação 5.28. 

I

dds
R

2

21 
  Equação 5.28 

Em que 

R – velocidade de aplicação da carga requerida (N/s); 

s – velocidade de aplicação da tensão (MPa/s); 

d1 e d2 – dimensões laterias do provete (mm); 

I – espaçamento dos roletes inferiores (mm). 

A resistência à flexão é obtida por aplicação da Equação 5.29. 

2

21 dd

IF
f cf




  Equação 5.29 

 

Onde: 

fcf – resistência à flexão (MPa); 

F – carga máxima (N); 

I – espaçamento dos roletes inferiores (mm); 

d1 e d2 – dimensões laterais do provete (mm). 

A resistência à flexão deve ser expressa com aproximação aos 0,1 MPa. 

5.4.5.3 Determinação da resistência à tracção por compressão dos provetes 

Submete-se, um provete cilíndrico, a uma força de compressão aplicada numa zona estreita ao longo do seu 

comprimento. As tensões ortogonais resultantes provocam a rotura do provete por tração. 
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A metodologia e os princípios adoptados na realização deste ensaio seguiram a norma NP EN 12390-6 

(2003) “Ensaios do betão endurecido. Parte 3: Resistência à tracção por compressão do provetes” [159]. 

Equipamento necessário: 

 máquina de ensaio de compressão [156] – Form+test Alpha3-3000D; 

 pano seco; 

 posicionador – Tecnotest; 

 balança de precisão de ± 0,1% da massa a determinar – OHAUS 22001.OH; 

 paquímetro – Wilson Woltert. 

 régua metálica – Controls. 

Os provetes terão que estar em conformidade com a NP EN 12390-1 [154] e devem ser mantidos em cura 

de acordo com a NP EN 12390-2 [155]. 

Neste trabalho vão usar-se provetes cilíndricos com base circular de 150mm diâmetro e 300mm de altura. 

Procedimentos: 

1. Remover o excesso de humidade da superfície do provete; 

2. Pesa-se o provete e regista-se a sua massa; 

3. Medem-se todas as dimensões do provete e registam-se os valores; 

4. Limpam-se cuidadosamente todas as superfícies da máquina de ensaio; 

5. Colocar o provete em posição central na máquina de ensaio, usando opcionalmente um 

posicionador; 

6. Assegurar que o prato superior está paralelo ao inferior, durante a aplicação da carga; 

7. Seleccionar uma velocidade constante de aplicação de carga dentro do intervalo 0,04 a 0,06 MPa/s; 

8. Registar a carga máxima atingida (F). 

 

A velocidade de aplicação da carga requerida para a máquina de ensaio é dada pela Equação 5.30. 

dL

s
R






2


 Equação 5.30 

 

Em que 

R – velocidade de aplicação da carga requerida (N/s); 

s – velocidade de aplicação da tensão (MPa/s); 

L – comprimento do provete (mm); 
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d – dimensão designada do provete (mm). 

A resistência à flexão é obtida por aplicação da Equação 5.31. 

dL

F
f ct







2
 Equação 5.31 

 

Onde: 

fct – resistência à tracção por compressão (MPa); 

F – carga máxima (N); 

L – comprimento do provete (mm); 

d – dimensão designada do provete (mm). 

A resistência à tracção deve ser expressa com aproximação aos 0,05 MPa. 

5.4.5.4 Determinação da massa volúmica do betão endurecido 

A massa volúmica é um importante factor a ter em conta, pois deverá depender da massa volúmica dos AR 

e grau de compactação do betão, bem como da massa volúmica do betão fresco. Pode ainda estabelecer-se 

uma relação entre a resistência à compressão e a massa volúmica do betão endurecido. 

A metodologia e os princípios adoptados na realização deste ensaio seguiram a norma NP EN 12390-7 

(2003) “Ensaios do betão endurecido. Parte 7: Massa volúmica do betão endurecido” [160]. 

Equipamento necessário: 

 estufa ventilada – Memmert ULE 600; 

 pano seco; 

 balança de precisão de ± 0,1% da massa a determinar – OHAUS 22001.OH; 

 estribo – Controls; 

 paquímetro – Wilson Woltert. 

 régua metálica – Controls. 

Os provetes terão que estar em conformidade com a NP EN 12390-1 [154] e devem ser mantidos em cura 

de acordo com a NP EN 12390-2 [155]. 

Neste trabalho vão usar-se provetes cúbicos com aresta de 150mm. 
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A massa do betão endurecido deve ser determinada de 3 formas: tal como recebida, saturada e seca em 

estufa. 

Quanto ao volume, pode ser determinado por 3 métodos distintos: deslocação de água (método de 

referência), pelo cálculo efectuando medições e pelo cálculo utilizando dimensões designadas e verificadas 

(para cubos). 

Procedimentos: 

1. Determinar a massa do provete: 

a) Tal como recebido: pesar o provete tal como recebido e registar o valor em kg (mr); 

b) Provete saturado: mergulhar o provete em água (20  2)ºC até que a variação seja inferior a 2% ao 

fim de 24 horas, limpando a água remanescente da superfície antes de cada pesagem. Registar o 

valor em kg (ms); 

c) Provete seco em estufa: secar o provete numa estufa ventilada (105  5)ºC até que a variação seja 

inferior a 2% ao fim de 24 horas. Antes de cada pesagem secar o provete à temperatura ambiente 

num exsicador. Registar o valor em kg (m0); 

2. Determina-se o volume com o provete saturado: 

a) Coloca-se o estribo dentro do tanque e regista-se a sua massa aparente (mst) sem que ele toque no 

fundo; 

b) Coloca-se o provete no estribo e submerge-se, até ao nível água no estribo ser igual ao que era sem 

o provete, e regista-se o valor da massa aparente do provete imerso e do estribo (mst + mw); 

3. De seguida determina-se a massa do provete ao ar, retirando o provete do estribo e removendo a água 

remanescente da superfície. Coloca-se o provete na balança e regista-se o valor em kg (ma). 

O volume do provete é dado pela Equação 5.32. 

  

w

stwsta mmmm
V




  Equação 5.32 

Onde: 

V – volume do provete (m3); 

ma – massa do provete ao ar (kg); 

mst – massa aparente do estribo (kg); 

mw – massa aparente do provete (kg); 

ρw – massa volúmica da água, a 20ºC, tomada como 998kg/m3. 

A massa volúmica é calculada, utilizando os valores da massa e volume do provete, através da Equação 5.33. 
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V

m
D 0  Equação 5.33 

Em que: 

D – massa volúmica relativa à condição do provete e ao método determinação do volume, nesta 

dissertação utiliza-se a massa do provete seco em estufa e o volume obtido pela deslocação da água 

(kg/m3); 

m0 – massa do provete seco em estufa (na presente dissertação determina-se a massa volúmica com 

o provete seco em estufa) (kg); 

V – volume do provete (na presente dissertação determina-se o volume pela deslocação da água) 

(m3). 

A massa volúmica deve ser expressa com aproximação aos 10 kg/m3. 

Com os dados para o cálculo da massa volúmica pode ainda determinar-se a absorção de água por imersão 

(Equação 5.34), apesar da norma não o prever. 

  
1000 






ststwa

a
i

mmmm

mm
A  Equação 5.34 

 

Os resultados apresentam-se arredondados às décimas. 

5.4.5.5 Determinação da profundidade de penetração de água sob pressão 

A capacidade de absorção de água do betão tem uma influência directa sobre a sua durabilidade, uma vez 

que esta característica determina a facilidade de entrada de agentes agressivos no interior do betão e a 

ocorrência de fenómenos como a carbonatação e a penetração de cloretos. Quanto maior for a 

permeabilidade dos betões menor será a sua durabilidade efectiva. 

A metodologia e os princípios adoptados na realização deste ensaio seguiram a norma NP EN 12390-8 

(2003) “Ensaios do betão endurecido. Parte 8: Profundidade de penetração de água sob pressão” [161]. 

Equipamento necessário: 

 equipamento de ensaio – Tecnotest AT315; 

 pano seco; 

 balança de precisão de ± 0,1% da massa a determinar – OHAUS 22001.OH; 

 paquímetro – Wilson Woltert. 

 régua metálica – Controls. 
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Os provetes podem ser cúbicos, prismáticos ou cilíndricos com o comprimento da aresta, ou diâmetro, não 

inferior a 150 mm e terão que estar em conformidade com a NP EN 12390-1 [154]. 

Neste trabalho vão usar-se provetes cúbicos com aresta de 150mm. 

O ensaio deve ser iniciado quando o provete tiver, pelo menos, 28 dias de idade. 

Procedimentos: 

1. Pesar o provete e registar a massa; 

2. Colocar o provete no aparelho, com a face de superfície de enchimento para um dos lados, e 

aplicar uma pressão de água de (50050) kPa durante (722) h; 

3. Verificar a existência de fugas de água. Caso existam o ensaio deve ser invalidado; 

4. Limpar a face na qual a pressão de água foi aplicada para remover o excesso de água; 

5. Colocar o provete na balança e registar a massa; 

6. Dividir o provete ao meio, perpendicularmente à face na qual a água foi aplicada; 

7. Marcar a linha de penetração de água, para que possa ser claramente observada; 

8. Medir a profundidade máxima de penetração sob a área de ensaio e registar com aproximação ao 

mm. 

5.4.6 Substituição de agregados pétreos por agregados reciclados 

A substituição dos agregados foi feita para que a variabilidade introduzida na mesma fosse minimizada. 

Todos os agregados foram separados por granulometrias, tendo como referência a série base +2 da norma 

NP EN 12620 (a partir do peneiro de 1 mm): 1; 2; 4; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25 e 31,5 [135]. 

Assim as substituições dos agregados pétreos por reciclados foram feitas, por cada peneiro, tendo em 

consideração o volume, de forma que a substituição fosse o mais aproximada possível de “partícula a 

partícula”. 

As substituições foram feitas em volume nas seguintes percentagens: 0%, 25%, 50% e 100%. 

5.4.7 Acertos das relações A/C 

Os acertos da relação A/C após o início da betonagem obrigaram a um recálculo da composição do betão, 

tendo sido desenvolvida uma folha de cálculo para o efeito. Ao se passar de uma relação a/c para uma 

relação a/c’ superior, o volume de partículas sólidas baixaria obrigatoriamente, pois a quantidade de água na 

amassadura era superior. Assim, o volume de partículas sólidas passou de Vs para Vs’, dado pela Equação 

5.35. 
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vs VAV  '1'  Equação 5.35 

Uma vez que a quantidade de agregados introduzida na amassadura não foi alterada, pois não se pretendia 

alterar a taxa de cimento na amassadura, a composição passou a dispor de um volume de agregados superior 

relativamente à dosagem de água. Assim, a melhor forma de corrigir o problema foi o de considerar que o 

volume total da amassadura passaria a ser superior, de acordo com a Equação 5.36. 

amassadura

a

a
amassadura V

V

V
V 

'
'  Equação 5.36 

em que: 

V’amassadura – volume da amassadura após correcção da relação a/c; 

Va – volume inicial dos agregados na composição; 

V’a – volume dos agregados na composição após correcção da relação a/c; 

Vamassadura – volume inicial da amassadura. 

Assim, a quantidade de água a introduzir não foi apenas para ter em conta o aumento da relação a/c, mas 

também para ter em atenção que o volume final da amassadura era superior. 

5.4.8 Amassadura, vibração e cura 

Todas as amassaduras tiveram uma duração de 5 minutos e foram efectuadas, com recurso a uma betoneira 

(LIS220) de acordo com a seguinte sequência: 

1. Introduzir os agregados grossos e metade da água e dar 3 a 4 voltas ao tambor; 

2. Juntar o cimento e deixar rodar 60 segundos; 

3. Deitar metade da areia e o resto da água durante 30 segundos; 

4. Deitar o resto da areia durante 30 segundos; 

5. Deixar rodar 180 segundos; 

6. Deitar o betão para o carrinho de mão. 

Os moldes com betão foram todos vibrados da mesma forma, com um dispositivo de compactação do 

betão (Rabbit), de modo a que o tempo de vibração não influenciasse os resultados do betão endurecido. 

Os tempos de vibração foram os seguintes: 

 molde cúbico de 150 mm: 1 minuto; 

 molde cilíndrico de 150 mm diâmetro de 300 mm de altura: 1 minuto; 

 molde prismático de secção quadrada de 150 mm e 600 mm de largura: 3 minutos 
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A cura dos provetes foi feita, de acordo com o preconizado na norma EN 12390-2, por imersão em água 

num tanque apropriado [155]. 

Os tempos de cura foram os estabelecidos nas respectivas normas, ou de acordo com as características que 

se pretendiam analisar, tendo havido homogeneidade de tratamento entre todos os betões produzidos. 
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6. DISCUSSÃO E RESULTADOS 

Neste capítulo apresentam-se os resultados dos conceitos expostos anteriormente, relacionados com a 

unidade de tratamento em questão e com os RCD, desde a recolha no centro de tratamento até à colocação 

em obra, sendo proposto um novo ciclo com baixa incidência de acidentes e reduzidos impactes ambientais. 

6.1 Processo Produtivo 

A Unidade de tratamento de resíduos de construção e demolição (Figura 6.1) é composta por duas partes 

principais: recepção e armazenamento do resíduo em bruto e tratamento do resíduo. 

 

 

 

 

 

 

 

O processo produtivo encontra-se resumido na Figura 6.2.  

 

 

 

 

 

 

 

Os equipamentos e ferramentas disponíveis são os seguintes: 

 1 pá carregadora; 

 1 britadora; 

 2 rebarbadoras (uma média e uma pequena); 

 1 martelo eléctrico e acessórios; 

Inserção do RCD na Britadora 

Britagem e Triagem 

Agregados reciclados 

Recepção do RCD 
Redução dos blocos de 

maiores dimensões 

Figura 6.1 – Unidade de tratamento de resíduos de construção e demolição da Amibilital 

Figura 6.2 – Esquema de tratamento dos resíduos de construção e demolição 
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 1 compressor; 

 1 caixa de ferramentas; 

 2 marretas, uma grande e uma pequena; 

 1 tesoura de corte de ferro; 

 1 cadernal com capacidade de 0.5 ton; 

 1 palanca de 1.60 m, espessura de 25 mm de bico e cunha; 

 1 rodo. 

Relativamente aos meios humanos, existem três funcionários afectos à actividade: 

Encarregado 

Funções: Coordenação dos vários colaboradores. Recepção e triagem dos resíduos. Alimentação da 

britadora. Meios utilizados: pá carregadora (Figura 6.3). 

 

 

 

 

 a) b) 

 

Operador 1 

Funções: Redução dos blocos que apresentem uma dimensão superior a 75 cm. Desimpedir a zona de 

alimentação da britadora. Meios utilizados: rebarbadoras, martelo eléctrico, marretas, tesoura de corte, 

palanca e rodo (Figura 6.4). 

 

 

 

 

 a) b) c) 

 

 

Figura 6.3 – Zonas de actuação do encarregado a) descarga de resíduos, b) alimentação da britadora 

Figura 6.4 – Zonas de actuação do operador 1 a) descarga de resíduos, b) e c) alimentação da britadora 
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Operador 2 

Funções: Triagem de resíduos no tapete após britagem. Meios utilizados: palanca e rodo (Figura 6.5). 

 

 

 

 

 a) b) 

 

Conforme indicado na Figura 6.2, o processo de tratamento dos RCD é composto por 5 fases, às quais 

corresponde um processo produtivo com 5 fases de actuação: descarga dos resíduos, redução dos blocos de 

grandes dimensões, alimentação da britadora, britagem, triagem do resíduo triturado. 

6.1.1 Fases do processo 

Do Quadro 6.1 ao Quadro 6.5 encontram-se descritas, de forma sucinta, as diferentes fases do processo. 

Quadro 6.1 – Fases do processo: descarga dos resíduos 

Processo: Descarga dos resíduos 

Objectivo: Recepção e armazenamento dos resíduos de um veículo transportador, utilizando os meios 

disponíveis e necessários 

Actividades:  

Recepção do veículo carregado; 

Indicação do local de descarga; 

Acompanhamento da descarga dos resíduos; 

Expedição do veículo descarregado. 

 

Quadro 6.2 – Fases do processo: redução dos blocos de grandes dimensões 

Processo: Redução dos blocos de grandes dimensões 

Objectivo: Tornar os RCD compatíveis com a britadora 

Actividades:  

Verificação a dimensão dos blocos de RCD; 

Redução, com o auxílio de ferramentas apropriadas, dos blocos com dimensão superior a 75 cm. 

 

 

Figura 6.5 – Zona de actuação do operador 2 a) e b) triagem de resíduos triturados 
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Quadro 6.3 – Fases do processo: Alimentação da britadora 

Processo: Alimentação da britadora  

Objectivo: Manter a britadora com ritmo constante 

Actividades:  

Proceder à alimentação da britadora, com recurso à pá carregadora, sempre que necessário. 

 

 

Quadro 6.4 – Fases do processo: britagem 

Processo: Britagem 

Objectivo: Reduzir a dimensão dos RCD 

Actividades:  

Verificação dos resíduos que alimentam a britadora; 

Proceder à rectificação dos blocos que possam obstruir a alimentação da britadora. 

 

 

Quadro 6.5 – Fases do Processo: triagem dos resíduos britados 

Processo: Triagem dos resíduos britados 

Objectivo: Aumentar a qualidade do produto final 

Actividades:  

Verificação da qualidade dos resíduos produzidos pela britadora; 

Remoção de todos os contaminantes detectados. 

6.1.1.1 Máquinas e equipamentos utilizados 

Todas estas fases implicam a utilização de diversas máquinas/ferramentas que auxiliam as tarefas dos 

operadores, do Quadro 6.6 ao Quadro 6.8 encontram-se referenciados todos os máquinas/equipamentos. 

Quadro 6.6 – Máquinas e equipamentos: redução dos blocos de grandes dimensões 

Máquina ou 

equipamento 
Fonte de ruído 

Fonte de 

vibrações 

Fonte de riscos 

mecânicos 

Existência/cumprimento de 

plano de manutenção 

Martelo eléctrico Sim Sim Sim Não/Não 

 

 

Quadro 6.7 – Máquinas e equipamentos: alimentação da britadora 

Máquina ou 

equipamento 
Fonte de ruído 

Fonte de 

vibrações 

Fonte de riscos 

mecânicos 

Existência/cumprimento de 

plano de manutenção 

Pá carregadora Sim Sim Sim Sim/Sim 
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Quadro 6.8 – Máquinas e equipamentos: britagem 

Máquina ou 

equipamento 
Fonte de ruído 

Fonte de 

vibrações 

Fonte de riscos 

mecânicos 

Existência/cumprimento de 

plano de manutenção 

Britadora Sim Sim Sim Sim/Sim 

Martelo eléctrico Sim Sim Sim Não/Não 

Rebarbadora Sim Sim Sim Não/Não 

Marreta Não Não Sim Não/Não 

Tesoura de corte Não Não Sim Não/Não 

Palanca Não Não Sim Não/Não 

Rodo Não Não Sim Não/Não 

6.1.1.2 Meios de protecção colectiva e individual 

Do Quadro 6.9 ao Quadro 6.13 encontram-se discriminados os meios de protecção implementados em 

cada fase do processo. 

 

Quadro 6.9 – EPC e EPI: descarga dos resíduos 

Meios de protecção colectiva 

Identificação do procedimento Eficácia da medida de protecção 
Grau de implementação do 

procedimento 

Não tem - - 

Meios de protecção individual 

Identificação do procedimento Eficácia da medida de protecção 
Grau de implementação do 

procedimento 

Botas de segurança Adequada Total 

Luvas de protecção mecânica Adequada Total 

Protector auricular Adequada Total 

Máscara de protecção Adequada Total 

Fato-macaco Adequada Total 

 

 

Quadro 6.10 – EPC e EPI: redução dos blocos de grandes dimensões 

Meios de protecção colectiva 

Identificação do procedimento Eficácia da medida de protecção 
Grau de implementação do 

procedimento 

Não tem - - 

(continua) 
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Quadro 6.10 – EPC e EPI: redução dos blocos de grandes dimensões (continuação) 

Meios de protecção individual 

Identificação do procedimento Eficácia da medida de protecção 
Grau de implementação do 

procedimento 

Botas de segurança Adequada Total 

Luvas de protecção mecânica Adequada Total 

Protector auricular Adequada 
Nem sempre é devidamente 

utilizada 

Máscara de protecção Adequada 
Nem sempre é devidamente 

utilizada 

Fato-macaco Adequada Total 

 

 

Quadro 6.11 – EPC e EPI: alimentação da britadora 

Meios de protecção colectiva 

Identificação do procedimento Eficácia da medida de protecção 
Grau de implementação do 

procedimento 

Protecção de cabine Adequada 
Nem sempre é devidamente 

utilizada 

Amortecedor no banco Adequada Total 

Meios de protecção individual 

Identificação do procedimento Eficácia da medida de protecção 
Grau de implementação do 

procedimento 

Botas de segurança Adequada Total 

Protector auricular Adequada 
Nem sempre é devidamente 

utilizada 

Máscara de protecção Adequada 
Nem sempre é devidamente 

utilizada 

Fato-macaco Adequada Total 

 

Quadro 6.12 – EPC e EPI: britagem 

Meios de protecção colectiva 

Identificação do procedimento Eficácia da medida de protecção 
Grau de implementação do 

procedimento 

Guarda-corpos Adequada Total 

(continua) 
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Quadro 6.12 – EPC e EPI: britagem (continuação) 

Meios de protecção individual 

Identificação do procedimento Eficácia da medida de protecção 
Grau de implementação do 

procedimento 

Botas de segurança Adequada Total 

Protector auricular Adequada 
Nem sempre é devidamente 

utilizada 

Máscara de protecção Adequada 
Nem sempre é devidamente 

utilizada 

Luvas de protecção mecânica Adequada Total 

Fato-macaco Adequada Total 

 

Quadro 6.13 – EPC e EPI: triagem dos resíduos britados 

Meios de protecção colectiva 

Identificação do procedimento Eficácia da medida de protecção 
Grau de implementação do 

procedimento 

Guarda-corpos Adequada Total 

Meios de protecção individual 

Identificação do procedimento Eficácia da medida de protecção 
Grau de implementação do 

procedimento 

Botas de segurança Adequada Total 

Protector auricular Adequada 
Nem sempre é devidamente 

utilizada 

Máscara de protecção Adequada 
Nem sempre é devidamente 

utilizada 

Luvas de protecção mecânica Adequada Total 

Fato-macaco Adequada Total 

 

6.2 Valoração de riscos específicos 

Todos os riscos a que os trabalhadores estão expostos serão de seguida quantificados e qualificados, de 

acordo com os métodos de avaliação de riscos escolhidos. 

Conforme referido anteriormente, os riscos quantificados com meios de medição directa foram os riscos 

higiénicos e os riscos ergonómicos (iluminância). As posturas a que os trabalhadores estão sujeitos foram 

analisadas e quantificadas através dos métodos ergonómicos previamente indicados (OCRA e RULA). 
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6.2.1 Riscos higiénicos 

Face ao levantamento efectuado no capítulo anterior foram realizadas medições de agentes físicos 

detectados nos pontos indicados, sendo os resultados a seguir apresentados. 

6.2.1.1 Ruído 

Os resultados das medições de ruído encontram-se no anexo III, estando as mesmas sintetizadas no 

Quadro 6.14. 

Os cálculos e as conclusões foram elaborados em conformidade com a legislação em vigor: Decreto-lei 

182/2006, de 6 de Setembro, e Real-decreto 286/2006, de 10 de Março. 

Os valores apresentados estão de acordo com o expectável para os equipamentos em questão [162]. 

Quadro 6.14 – Resultados das medições de ruído 

Processo Tarefa Equipamento 
Trabalhadores 

afectados 

Tempo de 
exposição 
(minutos) 

Nível 
contínuo 

equivalente 
(dB(A)) 

Nível diário 
equivalente 

parcial 
(dB(A)) 

Nível diário 
equivalente 
parcial com 

EPI (atenuação 
95 dB) 

Nível 
pico 

dB(C)) 

Tempo 
máximo de 
exposição 

(horas/dia) 

Acompanha
mento da 

descarga dos 
resíduos 

Acompanhame
nto da descarga 

dos resíduos 
Camião Encarregado 15 79,5 64,55 - 102,5 1 

Redução dos 
blocos de 
dimensão 

superior a 75 
cm 

Redução, com o 
auxílio de 

ferramentas 
apropriadas, 

dos blocos com 
dimensão 

superior a 75 
cm 

Martelo 
eléctrico 

Operador 1 60 95,4 86,37 0,56 113,7 1 

Alimentação 
da britadora 

com a pá 
carregadora 

Proceder à 
alimentação da 
britadora, com 

recurso à pá 
carregadora, 
sempre que 
necessário 

Pá 
carregadora 

Encarregado 360 80,3 79,06 - 104,7 6 

Desimpedim
ento da zona 

de 
alimentação 
da britadora 

Verificação dos 
resíduos que 
alimentam a 

britadora 

Britadora Operador 1 360 100,0 98,75 9,23 129,6 6 

Proceder à 
rectificação dos 

blocos que 
possam obstruir 
a alimentação 
da britadora 

martelo 
eléctrico 

Operador 1 5 94,3 74,48 - 103,3 0,1 

rebarbadora Operador 1 5 92,3 72,48 - 115,3 0,1 

marreta Operador 1 5 86,3 66,48 - 131,1 0,1 

tesoura de 
corte 

Operador 1 5 77,3 57,48 - 93,3 0,1 

palanca Operador 1 5 72,5 52,68 - 91,2 0,1 

rodo Operador 1 5 74,3 54,21 - 90,4 0,1 

Triagem de 
objectos de 

resíduos após 
britagem 

Verificação da 
qualidade dos 

resíduos 
produzidos e 
remoção dos 

contaminantes 
detectados 

Britadora Operador 2 360 97,5 96,25 8,65 116,8 6 
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De realçar os valores apresentados com as operações em que são utilizados o martelo eléctrico e a britadora. 

Sendo que o operador 1 quando procede à redução da dimensão dos blocos com recurso ao martelo 

eléctrico está exposto a 95,4 dBA, e quando procede à verificação dos resíduos que alimentam a britadora 

está exposto a 98,75 dBA. Quanto ao operador 2, quando faz a triagem final dos resíduos produzidos está 

exposto a 97,5 dBA. Todas essas áreas deverão estar devidamente sinalizadas, sendo vedadas a pessoas que 

não sejam portadoras dos EPIs apropriados. 

Pode concluir-se que se os protectores auriculares fossem devidamente utilizados por todos os 

trabalhadores, em tempo integral, os danos associados à exposição ao ruído seriam inexistentes, no entanto, 

isso nem sempre acontece. 

6.2.1.2 Vibrações 

Os valores obtidos nas medições de vibrações podem ser consultados no anexo IV. No Quadro 6.15 

encontram-se resumidos os resultados da aplicação da metodologia para análise de vibrações humanas 

explicada anteriormente. 

Os valores medidos estão de acordo com outros estudos elaborados, ao nível de sistema mão-braço por 

Braga [163], e ao nível de corpo inteiro por Regazzi [164]. 

Quadro 6.15 – Resultados das medições de vibrações 

Processo Tarefa 
Equipam

ento 
Trabalhadores 

afectados 

Tempo de 
exposição 
(minutos) 

RMS 1.1 
(m/s2) 

RMS 2.1 
(m/s2) 

RMS 3.1 
(m/s2) 

CI/
MB 

Nível 
contínuo 

equivalente 
(m/s2) 

Nível 
diário 

equivalente 
parcial 

Tempo 
máximo de 
exposição 

(horas/dia) 

Redução 
dos blocos 

de 
dimensão 
superior a 

75 cm 

Redução, 
com o 

auxílio de 
ferramentas 
apropriadas, 
dos blocos 

com 
dimensão 
superior a 

75 cm 

Martelo 
eléctrico 

Operador 1 60 6 5,98 13,53 MB 15,96 5,64 1 

Alimentação 
da britadora 

com a pá 
carregadora 

Operação 
com a pá 

carregadora 

Pá 
carregad

ora 
Encarregado 360 0,452 0,406 0,553 CI 0,76 0,66 6 

Desimpedi
mento da 
zona de 

alimentação 
da britadora 

Verificação 
dos 

resíduos 
que 

alimentam a 
britadora 

Britador
a 

Operador 1 360 3,24 3,6 11,4 CI 7,49 6,49 6 

Proceder à 
rectificação 
dos blocos 
que possam 
obstruir a 

alimentação 
da britadora 

Martelo 
eléctrico 

Operador 1 5 7,11 6,05 11,23 MB 14,6 1,49 0,1 

Rebarba
dora 

Operador 1 5 2,6 5,08 5,33 MB 7,81 0,8 0,1 

Triagem de 
objectos de 

resíduos 
após 

britagem 

Verificação 
da 

qualidade 
dos 

resíduos 
produzidos 
e remoção 

dos 
contaminan

tes 
detectados 

Britador
a 

Operador 2 360 2,56 2,45 4,55 CI 3,62 3,14 6 
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Os cálculos e as conclusões foram executados em conformidade com a legislação em vigor: Decreto-lei 

46/2006, de 24 de Fevereiro, e Real-decreto 1311/2005, de 4 de Novembro. 

Detectaram-se valores acima dos limites legais nas operações com a britadora, tanto no operador 1 (6,49 

m/s2)como no operador 2 (3,14 m/s2) 

6.2.1.3 Gases de combustão 

Os valores obtidos são os contantes do anexo V, encontrando-se no Quadro 6.16 os valores médios para 

cada local. Estão todos em conformidade com os limites estabelecidos para exposições de curta duração 

(até 15 minutos) em espaços confinados. Um conjunto de valores é considerado aceitável se: 

 O2: entre 19,00% e 23,00% vol; 

 H2S: inferior a 10,00 ppm; 

 CO: inferior a 30,00 ppm. 

Quadro 6.16 – Resultados das medições de gases de combustão 

Processo Tarefa Equipamento 
Trabalhadores 

afectados 

Tempo 
de 

exposição 
(min) 

O2 
% 

H2S 
ppm 

CO 
ppm 

Tempo 
máximo de 
exposição 

(horas/dia) 

Acompanhamento 
da descarga dos 

resíduos 

Recepção do veículo carregado Camião Encarregado 20 23 1 3 1,25 

Indicação do local de descarga Camião Encarregado 7,5 23 2 4 0,5 

Acompanhamento da descarga dos 
resíduos 

Camião Encarregado 15 22 9 11 1 

Expedição do veículo descarregado Camião Encarregado 7,5 23 2 3 0,5 

Alimentação da 
britadora com a 
pá carregadora 

Proceder à alimentação da britadora, 
com recurso à pá carregadora, sempre 

que necessário 

Pá 
carregadora 

Encarregado 360 23 1 3 6 

 

Em todos os pontos susceptíveis de perigosidade com gases de combustão constatou-se que os valores 

medidos se encontravam dentro dos limites aceitáveis. 

6.2.2 Riscos ergonómicos 

De acordo com o referido, foram efectuadas medições à iluminância em todos os pontos de medição 

indicados. 

No que diz respeito às posturas, foram analisados os trabalhadores que executam as tarefas nos postos de 

trabalho relativos aos pontos de medição 4, 5 e 6. 
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6.2.2.1 Iluminância 

Os resultados da medição da iluminância encontram-se no anexo VI e os valores médios estão no Quadro 

6.17. Todos os valores se encontram bem acima dos limites mínimos constantes na legislação (Real-Decreto 

486/97, de 14 de Abril) e normativo (DIN 5035 e ISO 8995) em vigor. 

Quadro 6.17 – Resultados das medições de iluminância 

Processo Tarefa Equipamento 
Trabalhadores 

afectados 
Iluminância 

(lux) 

Mínimo obrigatório 
(Lux) 

RD 
486/9

7 

DIN 
5035 

ISO 
8995 

Acompanhamento 
da descarga dos 

resíduos 

Indicação do 
local de 
descarga 

Camião Encarregado 711,6 60 100 100 

Redução dos 
blocos de 

dimensão superior 
a 75 cm 

Verificação 
dos blocos de 

RCD 
- Operador 1 742,2 120 200 200 

Redução, com 
o auxílio de 
ferramentas 
apropriadas, 
dos blocos 

com 
dimensão 

superior a 75 
cm 

Martelo 
eléctrico 

Operador 1 783 120 200 200 

Desimpedimento 
da zona de 

alimentação da 
britadora 

Verificação 
dos resíduos 

que 
alimentam a 

britadora 

- Operador 1 538,4 120 200 200 

Triagem de 
objectos de 

resíduos após 
britagem 

Verificação da 
qualidade dos 

resíduos 
produzidos 

pela britadora 

Britadora Operador 2 947,6 120 200 200 

Remoção de 
todos os 

contaminantes 
detectados 

- Operador 2 961,6 120 200 200 

 

Em todos os pontos, os valores de iluminância medidos estão em conformidade com todos os limites legais 

e normativos, sendo de destacar os valores obtidos na zona de maior acuidade visual – triagem de objectos 

após britagem, com 947,6 lux e 961,6 lux. 

6.2.2.2 Posturas 

De forma a aferir o risco a que os trabalhadores estão sujeitos com as posturas que executam, foram 

aplicados 2 métodos (OCRA e RULA) que possibilitam realizar essa avaliação. Se em algum dos métodos se 

concluir da existência de riscos relevantes para o trabalhador, devem ser implementadas medidas e aplicar 

novamente ambos os métodos. 

 Occupational Repetitive Action (OCRA) 
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Operador 1 

Quadro 6.18 – OCRA: operador 1; ATO 

Zona corporal Acções/ciclo 
Duração ciclo 

(minutos) 
Frequência 

(acções/minuto) 
Duração diária tarefa 

(minutos) 
Acções observadas 

por dia 

Braço direito 3 0,3 10,00 450 4500 

Braço esquerdo 3 0,3 10,00 450 4500 

 

No Quadro 6.18 encontram-se as acções técnicas observadas (ATO) relativamente ao operador 1, enquanto 

que no Quadro 6.19 se encontram as acções técnicas realizadas (ATR) para o mesmo operador. No Quadro 

6.20 encontram-se os índices OCRA para cada uma das zonas corporais do operador. 

Quadro 6.19 – OCRA: operador 1; ATR 

Zona corporal CF Ff Fp Fc Fr Fd Duração diária tarefa (min) Acções recomendadas por dia 

Braço direito 30 0,85 0,7 1 0,8 1 450 6426 

Braço esquerdo 30 0,85 0,7 1 0,8 1 450 6426 

 

Quadro 6.20 – OCRA: operador 1; índice OCRA 

Zona corporal IE 

Braço direito 0,70 

Braço esquerdo 0,70 

 

Conclusão: Ausência do risco – completa aceitabilidade das condições examinadas. 

 

Operador 2 

Quanto ao operador 2, a avaliação ergonómica OCRA relativa às posturas encontra-se no Quadro 6.21, no 

Quadro 6.22 e no Quadro 6.23. 

Quadro 6.21 – OCRA: operador 2; ATO 

Zona corporal Acções/ciclo 
Duração ciclo 

(minutos) 
Frequência 

(acções/minuto) 
Duração diária tarefa 

(minutos) 
Acções observadas 

por dia 

Braço direito 5 0,2 25,00 450 11250 

Braço esquerdo 5 0,2 25,00 450 11250 

 

Quadro 6.22 – OCRA: operador 2; ATR 

Zona corporal CF Ff Fp Fc Fr Fd Duração diária tarefa (min) Acções recomendadas por dia 

Braço direito 30 0,75 0,7 1 0,8 1 450 5670 

Braço esquerdo 30 0,75 0,7 1 0,8 1 450 5670 
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Quadro 6.23 – OCRA: operador 2; índice OCRA 

Zona corporal IE 

Braço direito 1,98 

Braço esquerdo 1,98 

 

Conclusão: Risco não relevante – sem necessidade de acções correctivas 

 Rapid Upper Limb Assessment (RULA) 

 

Operador 1 

No que diz respeito à 2ª avaliação ergonómica do operador 1, a mesma foi efectuada tendo em consideração 

o grupo corporal A (Quadro 6.24) e o grupo corporal B (Quadro 6.25), de onde se conclui sobre o nível de 

acção a implementar (Quadro 6.26). 

 

Quadro 6.24 – RULA: operador 1; grupo corporal A 

 
Pontuação Actividade Força (kg) 

Braço direito 2 1 0,5 

Antebraço direito 2 1 0,5 

Pulso direito 1 1 0,5 

Rotação pulso direito 1 1 0,5 

Braço esquerdo 2 1 0,5 

Antebraço esquerdo 2 1 0,5 

Pulso esquerdo 1 1 0,5 

Rotação pulso esquerdo 1 1 0,5 

 

Quadro 6.25 – RULA: operador 1; grupo corporal B 

 
Pontuação Actividade Força (kg) 

Pescoço 3 1 0,5 

Tronco 2 1 0,5 

Pernas 1 1 0,5 

Quadro 6.26 – RULA: operador 1; nível de acção 

Grupo Corporal Uso muscular Força Pontuações C e D Pontuação total Nível de acção 

A 
Direito 1 0 3 3 

2 Esquerdo 1 0 3 3 

B 1 0 3 - 
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Conclusão: Risco não relevante – sem necessidade de acções correctivas 

 

Operador 2 

Quanto ao operador 2, a avaliação ergonómica RULA relativa às posturas encontra-se no Quadro 6.27, no 

Quadro 6.28 e no Quadro 6.29. 

Quadro 6.27 – RULA: operador 2; grupo corporal A 

Grupo corporal A Pontuação Actividade Força (kg) 

Braço direito 3 1 0,5 

Antebraço direito 2 1 0,5 

Pulso direito 1 1 0,5 

Rotação pulso direito 1 1 0,5 

Braço esquerdo 3 1 0,5 

Antebraço esquerdo 2 1 0,5 

Pulso esquerdo 1 1 0,5 

Rotação pulso esquerdo 1 1 0,5 

 

Grupo corporal B 

Quadro 6.28 – RULA: operador 2; grupo corporal B 

Grupo corporal B Pontuação Actividade Força (kg) 

Pescoço 3 1 0,5 

Tronco 3 1 0,5 

Pernas 1 1 0,5 

Nível de acção 

Quadro 6.29 – RULA: operador 2; nível de acção 

Grupo Corporal Uso muscular Força Pontuações C e D Pontuação total Nível de acção 

A 
Direito 1 0 3 4 

2 Esquerdo 1 0 3 4 

B 1 0 4 - 

 

Conclusão: Risco não relevante – sem necessidade de acções correctivas 

Face aos resultados obtidos, conclui-se que o operador 1 se encontra no nível de risco aceitável (OCRA: 

nível 1 e RULA: nível 2), havendo uma completa aceitabilidade das condições examinadas sem necessidade 

de implementar quaisquer acções correctivas. 
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Quanto ao operador 2 também se conclui da não necessidade de implementar medidas, visto que a 

avaliações, segundo os métodos OCRA e RULA, se situam no nível 2 não havendo necessidade de acções 

correctivas. 

6.2.3 Avaliação geral de riscos de riscos profissionais 

Os métodos de avaliação de riscos, à semelhança dos métodos de avaliação ergonómica, têm inerente 

alguma subjectividade, como tal foi decidido proceder à aplicação de 2 métodos de avaliação de riscos, 

confrontá-los e proceder à implementação de acções correctivas. 

Os riscos mais característicos detectados por ambos os métodos foram o ruído, as vibrações e as poeiras, 

havendo diferentes classificações nos riscos avaliados. 

6.2.3.1 Método INSHT – NTP 330 

Este método de avaliação de riscos permite a análise dos aspectos relacionados com ergonomia, segurança e 

higiene laborais, não possibilitando uma análise que englobe os impactes ambientais. 

No anexo VII encontra-se a avaliação de riscos efectuada com o método INSHT – NTP 330. 

Os resultados obtidos com a aplicação deste método de avaliação encontram-se no subcapítulo 6.2.3.3, 

onde é feita a comparação com o outro método aplicado e no subcapítulo 6.2.4 onde são apresentadas as 

medidas correctivas propostas. 

6.2.3.2 Método integrado 

Aplicado o método NTP 330, o passo seguinte foi implementar, nas mesmas condições, um método 

inovador, de forma a adquirir uma base de comparação para os resultados obtidos, tendo sido escolhido 

para o efeito o método integrado de avaliação de riscos. 

No anexo VIII, encontra-se a avaliação de riscos laborais efectuada com este método. 

Os resultados obtidos com a aplicação deste método para os riscos laborais, encontram-se no subcapítulo 

6.2.3.3, onde é feita a comparação com o outro método anterior e no subcapítulo 6.2.4 onde são 

apresentadas as medidas correctivas propostas, em função da avaliação de riscos efectuada. 

6.2.3.3 Análise comparativa dos métodos 

Após aplicação dos métodos aplicados conclui-se que há diferenças na avaliação de todos os riscos 

considerados neste estudo e na classificação da maioria, principalmente dos relevantes. 
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Quanto à avaliação dos riscos, 91,8% dos riscos obtiveram uma avaliação superior aquando da aplicação do 

método INHST – NTP 330, sendo que destes 78,1% apresentam diferenças significativas (valores iguais ou 

superior a 30%) relativamente ao método integrado. Sendo que este último apresenta 1,4% de diferenças 

significativas relativamente ao avaliado pelo método INHST – NTP 330. 

Conforme indicado no sub-capítulo 3.3.5.1 as escalas de avaliação são diferentes, sendo que a escala do 

método INSHT – NTP 330 varia de 1 a 4000 e a escala do método integrado tem 2000 como classificação 

máxima. De forma a obviar o efeito da escala na comparação dos métodos, optou-se por reduzir a metade 

os valores obtidos pelo método INSHT – NTP 330 e comparar apenas os valores com diferenças iguais ou 

superiores a 30%. Obteve-se 37,0% de valores com avaliações significativamente mais elevadas por 

aplicação do método INSHT – NTP 330 e 23,3% por aplicação do método integrado. 

Se a análise for feita apenas considerando os valores das avaliações efectuadas concluí-se que com o método 

INSHT – NTP 330 se obtém um total de 6690 e com o método integrado se obtém 2014, diminuição de 

69,9%. Este valor desce para 39,8% caso se proceda à redução para metade dos valores obtidos pelo 

método INSHT – NTP 330. 

No que diz respeito à classificação dos riscos, pode constatar-se que o método INSHT – NTP 330 

apresenta uma maior sensibilidade, classificando os riscos nos seguintes níveis (conforme se pode verificar 

no Quadro 6.30): 

 Nível IV: 32 riscos; 

 Nível III: 25 riscos; 

 Nível II: 14 riscos; 

 Nível I: 2 riscos. 

Enquanto o método integrado atribuiu as seguintes prioridades: 

 Nível IV: 67 riscos; 

 Nível III: 5 riscos; 

 Nível II: 1 riscos; 

 Nível I: 0 riscos. 

Do conhecimento com que se ficou do processo não parecem exagerados os riscos classificados nos níveis I 

e II pelo método INSHT – NTP 330, visto o processo possuir vários agentes susceptíveis de causar 

acidentes e doenças profissionais. Por outro lado, a segurança dos trabalhadores tem que estar em primeiro 

lugar, pelo que a implementação contínua de medidas irá certamente diminuir a probabilidade de ocorrência 

de acidentes. Estes resultados estão em conformidade com os resultados de outros trabalhos de 

investigação, onde foram efectuados estudos comparativos destes dois métodos de avaliação de riscos 

profissionais [43], [44] e [45]. 
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Quadro 6.30 – Avaliação de riscos profissionais: análise comparativa 

 

(continua)  

Processo Tarefa Perigo Risco NTP 330

Médodo 

Integrado

Concentrações de 

gases de escape

Inalação de substâncias 

nocivas ou tóxicas 30 20

Circulação/manobra 

de veículos 
Atropelamento 

50 24

Trabalho no exterior

Stresse térmico 40 8

Concentrações de 

gases de escape

Inalação de substâncias 

nocivas ou tóxicas 30 20

Circulação/manobra 

de veículos 
Atropelamento 

50 24

Queda ao mesmo nível
20 12

Stresse térmico 40 8

Iluminação inadequada 20 16

Concentrações de 

gases de escape

Inalação de substâncias 

nocivas ou tóxicas 60 8

Queda de objectos 20 12

Projecção de objectos e 

partículas 20 12

Inalação de poeiras 40 16

Exposição ao ruído 40 48

Emagamento e 

entaladelas 25 24

Sobre-esforços 25 12

Posições inadequadas 10 12

Organização do local 

de trabalho Stresse térmico 40 8

Concentrações de 

gases de escape

Inalação de substâncias 

nocivas ou tóxicas 20 10

Organização do local 

de trabalho Stresse térmico 40 8

Circulação/manobra 

de veículos 
Atropelamento 

50 12

Acompanhament

o da descarga dos 

resíduos

Recepção do 

veículo 

carregado

Indicação do 

local de 

descarga

Organização do local 

de trabalho

Descarga dos 

resíduos

Descarga de RCD

Acondicionamento 

de RCD

Expedição do 

veículo 

descarregado
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Quadro 6.30 – Avaliação de riscos profissionais: análise comparativa (continuação) 

 

(continua) 

Processo Tarefa Perigo Risco NTP 330

Médodo 

Integrado

Verificação dos 

blocos Iluminação inadequada 10 8

Stresse térmico 20 8

Queda ao mesmo nível 20 12

Queda ao mesmo nível

50 12

Stresse térmico 20 8

Iluminação inadequada 10 8

Projecção de objectos e 

partículas 60 12

Choques, pancadas e 

embates 100 12

Esmagamento e 

entaladelas 240 8

Exposição ao ruído 200 108

Exposição a Vibrações 600 150

Inalação de poeiras 80 60

Posições Inadequadas 40 12

Electrocussão/electrizaç

ão 60 16

Exposição ao ruído 80 32

Queda de objectos e 

partículas 20 12

Colapso de estruturas 120 24

Posturas inadequadas 10 12

Inalação de poeiras 40 32

Exposição a vibrações 10 12

Stresse térmico 40 8

Concentrações de 

gases de escape

Inalação de substâncias 

nocivas ou tóxicas 10 8

Alimentação da 

britadora com a 

pá carregadora

Proceder à 

alimentação da 

britadora, com 

recurso à pá 

carregadora, 

sempre que 

necessário

Operação com a pá 

carregadora

Verificação dos 

blocos de RCD

Organização do local 

de trabalho

Redução dos 

blocos de 

dimensão superior 

a 75 cm

Organização do local 

de trabalho

Redução, com o 

auxílio de 

ferramentas 

apropriadas, 

dos blocos com 

dimensão 

superior a 75 

cm

Operação com 

martelo eléctrico
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Quadro 6.30 – Avaliação de riscos profissionais: análise comparativa (continuação) 

 

Processo Tarefa Perigo Risco NTP 330

Médodo 

Integrado

Quedas em altura 120 24

Queda ao mesmo nível
50 12

Iluminação inadequada 10 8

Stresse térmico 40 8

Exposição ao ruído 200 288

Inalação de poeiras 200 180

Exposição a Vibrações 1440 150

Manipulação dos 

RCD Tarefas repetitivas 20 8

Queda ao mesmo nível 20 8

Quedas em altura
50 8

Stresse térmico 20 8

Projecção de partículas 60 12

Choques, pancadas e 

embates 150 12

Esmagamento e 

entaladelas 360 8

Exposição ao ruído 200 108

Exposição a Vibrações 150 72

Inalação de poeiras 40 24

Posições Inadequadas 20 12

Electrocussão/electrizaç

ão 240 16

Iluminação inadequada 10 8

Queda ao mesmo nível 25 12

Quedas em altura 25 12

Iluminação inadequada 10 8

Stresse térmico 20 8

Exposição ao ruído 200 12

Inalação de poeiras 200 16

Exposição a Vibrações 200 8

Tarefas repetitivas 20 24

Posturas inadequadas 20 12

Triagem de 

objectos de 

resíduos após 

britagem

Verificação da 

qualidade dos 

resíduos 

produzidos e 

remoção dos 

contaminantes 

detectados

Organização do local 

de trabalho

Transporte dos 

resíduos na tela 

transportadora

Remoção dos 

contaminantes

Organização do local 

de trabalho

Transporte dos 

resíduos na temonha 

de alimentação

Verificação dos 

resíduos que 

alimentam a 

britadora

Britagem e 

desimpedimento 

da zona de 

alimentação da 

britadora

Organização do local 

de trabalho

Proceder à 

rectificação dos 

blocos que 

possam obstruir 

a alimentação 

da britadora
Operação com 

ferramentas várias 

(martelo eléctrico, 

rebarbadora, 

marreta, tesoura de 

corte, palanca e 

rodo)
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6.2.4 Medidas preventivas propostas 

Para que as avaliações de riscos façam sentido é indispensável a implementação de medidas preventivas, de 

forma a tentar tornar os riscos aceitáveis e diminuir a probabilidade de ocorrência de acidentes. 

Como foram apresentados dois métodos de avaliação de riscos, são apresentadas medidas para os ricos que 

se situem no nível amarelo num dos métodos em questão. 

De seguida, apresentam-se as medidas preventivas por processo. 

6.2.4.1 Acompanhamento da descarga dos resíduos 

Para reduzir o risco de inalação de poeiras e de exposição ao ruído, propõe-se a utilização dos EPI 

existentes em tempo integral e acções de sensibilização aos trabalhadores sobre os riscos a que estão 

sujeitos. 

Para minimizar o risco de inalação de gases de escape, propõe-se que o motor dos camiões seja desligado 

durante a tarefa de descarga dos resíduos. 

De forma a minimizar os efeitos das condições climatéricas adversas, propõe-se a aquisição de roupa de 

trabalho adequada e acções de sensibilização aos trabalhadores. 

Quanto aos riscos de atropelamento, propõe-se a marcação de vias distintas para máquinas e pessoas, a 

utilização de coletes reflectores e acções de sensibilização a operadores e condutores. 

6.2.4.2 Verificação e redução da dimensão dos resíduos 

Na tarefa de redução dos blocos de grandes dimensões, é aconselhável proceder à aquisição de acessórios 

para a pá carregadora que possibilitam a realização da tarefa sem a exposição do operador às vibrações, 

mantendo, ou aumentando, a qualidade do trabalho produzido. Com esta medida elimina-se o perigo de 

operação com o martelo eléctrico. O único risco que restará será a exposição ao ruído que pode ser 

minimizado com a utilização de EPI e acções de sensibilização. 

A fim de reduzir o risco de quedas ao mesmo nível, propõe-se que seja efectuada com frequência a limpeza 

da área de armazenamento de resíduos. 

6.2.4.3 Proceder à alimentação da britadora com recurso à pá carregadora 

Para a minimização dos riscos associados a esta tarefa, propõe-se a utilização dos EPI e implementação de 

acções de sensibilização (ruído e poeiras), a aquisição de roupa adequada às condições climatéricas e acções 

de sensibilização (stresse térmico) e organização do espaço de armazenagem (colapso de estruturas). 
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6.2.4.4 Britagem e desimpedimento da zona de alimentação da britadora 

O risco mais elevado prende-se com a exposição dos operadores da britadora a vibrações. Para a sua 

minimização é fundamental proceder à rotação no posto de trabalho com trabalhadores de outros sectores e 

estudar o equipamento de forma a implementar um sistema de amortecimento que consiga melhorar as 

condições dos trabalhadores nos postos de trabalho. 

Quanto aos restantes riscos, para as quedas em altura aconselha-se a colocação de guarda-corpos na 

totalidade do posto de trabalho, para as quedas ao mesmo nível sugere-se a limpeza frequente do posto de 

trabalho, para o stresse térmico a já aconselhada aquisição de roupas adequadas e formação. Relativamente 

aos riscos físicos (ruído, poeiras e partículas), o uso adequado dos EPI e formação, uma verificação 

sistemática do quadro eléctrico para minimizar o risco de electrização e para as vibrações causadas pela 

desobstrução da britadora recomenda-se o uso de luvas anti-vibração. 

6.2.4.5 Triagem de resíduos após britagem 

À semelhança do processo anterior, o risco mais elevado prende-se com a exposição dos operadores da 

britadora a vibrações. Assim, tal como anteriormente, para proceder à sua minimização é fundamental 

proceder à rotação no posto de trabalho com trabalhadores de outros sectores e estudar o equipamento de 

forma a implementar um sistema de amortecimento que consiga melhorar as condições dos trabalhadores 

nos postos de trabalho. 

Quanto aos riscos de exposição ao ruído e à inalação de poeiras, visto os colaboradores terem EPI 

atribuídos, torna-se fundamental que estes compreendam os riscos a que estão sujeitos e quanto os EPI os 

podem proteger, pelo que se propõem acções de formação de curta duração alusivas a esses riscos 

profissionais. 

Todas estas medidas se encontram no Quadro 6.31, onde estão ainda indicados os respectivos prazos de 

implementação e os responsáveis pelas mesmas. 
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Quadro 6.31 – Avaliação de riscos profissionais: medidas preventivas propostas 

 

(continua) 

 

 

 

 

Processo Tarefa Perigo Risco NTP 330

Médodo 

Integrado Medidas preventivas Responsável

Prazo de 

implementação

Circulação/manobra 

de veículos 
Atropelamento 

50 24

Traçar vias de circulação de veículos e 

de pessoas; utilização de colete 

reflector; formação e informação

Responsável pela 

manutenção 1 mês

Trabalho no exterior

Stresse térmico 40 8

Utilização de roupa de trabalho de 

acordo com as condições climatéricas; 

formação e informação Responsável pela HST 2 semanas

Circulação/manobra 

de veículos 
Atropelamento 

50 24

Traçar vias de circulação de veículos e 

de pessoas; utilização de colete 

reflector; formação e informação

Responsável pela 

manutenção 1 mês

Organização do local 

de trabalho
Stresse térmico 40 8

Utilização de roupa de trabalho de 

acordo com as condições climatéricas; 

formação e informação Responsável pela HST 2 semanas

Concentrações de 

gases de escape

Inalação de substâncias 

nocivas ou tóxicas 60 8 Desligar o motor durante a operação

Encarregado do 

sector Imediato

Descarga de RCD
Inalação de poeiras 40 16 Utilização de máscara apropriada Responsável pela HST 2 semanas

Exposição ao ruído 40 48 Utilização de protector auricular Responsável pela HST 2 semanas

Organização do local 

de trabalho Stresse térmico 40 8

Utilização de roupa de trabalho de 

acordo com as condições climatéricas; 

formação e informação Responsável pela HST 2 semanas

Organização do local 

de trabalho Stresse térmico 40 8

Utilização de roupa de trabalho de 

acordo com as condições climatéricas; 

formação e informação Responsável pela HST 2 semanas

Circulação/manobra 

de veículos 
Atropelamento 

50 12

Traçar vias de circulação de veículos e 

de pessoas; utilização de colete 

reflector; formação e informação

Responsável pela 

manutenção 1 mês

Organização do local 

de trabalho
Queda ao mesmo nível

50 12 Limpeza do local de trabalho

Encarregado do 

sector Imediato

Projecção de objectos e 

partículas 60 12 Utilização de protecção facial adequada Responsável pela HST 2 semanas

Choques, pancadas e 

embates 100 12 Formação e informação

Encarregado do 

sector 1 semana

Esmagamento e 

entaladelas 240 8 Formação e informação

Encarregado do 

sector 1 semana

Exposição ao ruído 200 108 Utilização de protector auricular Responsável pela HST 2 semanas

Exposição a Vibrações 600 150

Utilização de luvas amortecedoras de 

vibração; rotação no posto de trabalho Responsável pela HST

2 semanas; 

imediato

Inalação de poeiras 80 60 Utilização de máscara apropriada Responsável pela HST 2 semanas

Posições Inadequadas 40 12 Formação e informação

Encarregado do 

sector Imediato

Electrocussão/electrizaç

ão 60 16

Verificação periódica do quadro 

eléctrico

Encarregado do 

sector 1 semana

Exposição ao ruído 80 32 Utilização de protector auricular Responsável pela HST 2 semanas

Colapso de estruturas 120 24

Impor limites para a quantidade de 

material armazenado; Formação e 

informação

Encarregado do 

sector 1 mês

Inalação de poeiras 40 32 Utilização de máscara apropriada Responsável pela HST 2 semanas

Stresse térmico 40 8

Utilização de roupa de trabalho de 

acordo com as condições climatéricas; 

formação e informação Responsável pela HST 2 semanas

Redução dos 

blocos de 

dimensão superior 

a 75 cm

Redução, com o 

auxílio de 

ferramentas 

apropriadas, 

dos blocos com 

dimensão 

superior a 75 

cm Operação com 

martelo eléctrico

Alimentação da 

britadora com a 

pá carregadora

Proceder à 

alimentação da 

britadora, com 

recurso à pá 

carregadora, 

sempre que 

necessário

Operação com a pá 

carregadora

Acompanhament

o da descarga dos 

resíduos

Recepção do 

veículo 

carregado

Indicação do 

local de 

descarga

Descarga dos 

resíduos

Expedição do 

veículo 

descarregado
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Quadro 6.31 – Avaliação de riscos profissionais: medidas preventivas propostas (continuação) 

 

6.2.5 Avaliação de impactes ambientais 

O método integrado de análise de riscos permite ainda efectuar uma análise que engloba os impactes 

ambientais dos processos da unidade em questão. No Quadro 6.32, encontra-se a avaliação de impactes 

ambientais efectuada. 

Os processos com impactes ambientais mais elevados são “britagem e desimpedimento da zona de 

alimentação da britadora” (45) e “triagem de resíduos após britagem” (36), no entanto apresentam valores 

muito baixos, sendo classificados como não relevantes. 

Tendo as unidades de tratamento de RCD objectivos ambientais muito nobres, o facto dos processos 

inerentes ao tratamento dos RCD possuirem reduzidos impactes ambientais torna estas unidades e estes 

processos ainda mais capacitados para a missão que têm que desempenhar. 

Processo Tarefa Perigo Risco NTP 330

Médodo 

Integrado Medidas preventivas Responsável

Prazo de 

implementação

Quedas em altura 120 24

Implementação de guarda-corpos na 

totalidade do equipamento Responsável pela HST 1 mês

Queda ao mesmo nível
50 12 Limpeza do local de trabalho

Encarregado do 

sector Imediato

Stresse térmico 40 8

Utilização de roupa de trabalho de 

acordo com as condições climatéricas; 

formação e informação Responsável pela HST 2 semanas

Exposição ao ruído 200 288 Utilização de protector auricular Responsável pela HST 2 semanas

Inalação de poeiras 200 180 Utilização de máscara apropriada Responsável pela HST 2 semanas

Exposição a Vibrações 1440 150 Rotação no posto de trabalho

Encarregado do 

sector Imediato

Organização do local 

de trabalho
Quedas em altura

50 8

Implementação de guarda-corpos na 

totalidade do equipamento Responsável pela HST 1 mês

Projecção de partículas 60 12 Utilização de protecção facial adequada Responsável pela HST 2 semanas

Choques, pancadas e 

embates 150 12 Formação e informação

Encarregado do 

sector 1 semana

Esmagamento e 

entaladelas 360 8 Formação e informação

Encarregado do 

sector 1 semana

Exposição ao ruído 200 108 Utilização de protector auricular Responsável pela HST 2 semanas

Exposição a Vibrações 150 72

Utilização de luvas amortecedoras de 

vibração Responsável pela HST 2 semanas

Inalação de poeiras 40 24 Utilização de máscara apropriada Responsável pela HST 2 semanas

Electrocussão/electrizaç

ão 240 16

Verificação periódica do quadro 

eléctrico

Encarregado do 

sector 1 semana

Exposição ao ruído 200 12 Utilização de protector auricular Responsável pela HST 2 semanas

Inalação de poeiras 200 16 Utilização de máscara apropriada Responsável pela HST 2 semanas

Exposição a Vibrações 200 8

Utilização de luvas amortecedoras de 

vibração; rotação no posto de trabalho Responsável pela HST

2 semanas; 

imediato

Verificação dos 

resíduos que 

alimentam a 

britadora

Transporte dos 

resíduos na temonha 

de alimentação

Britagem e 

desimpedimento 

da zona de 

alimentação da 

britadora

Proceder à 

rectificação dos 

blocos que 

possam obstruir 

a alimentação 

da britadora

Operação com 

ferramentas várias 

(martelo eléctrico, 

rebarbadora, 

marreta, tesoura de 

corte, palanca e 

rodo)

Triagem de 

objectos de 

resíduos após 

britagem

Verificação da 

qualidade dos 

resíduos 

produzidos e 

remoção dos 

contaminantes 

detectados

Transporte dos 

resíduos na tela 

transportadora

Organização do local 

de trabalho
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Quadro 6.32 – Método integrado: avaliação de impactes ambientais 

 

6.3 Valorização dos resíduos de construção e demolição 

De seguida, apresentam-se e analisam-se os resultados das 3 campanhas experimentais. 

6.3.1 Propriedades dos agregados 

Nesta dissertação, realizaram-se diversos ensaios, de acordo com as mais recentes normas europeias, com o 

objectivo de caracterizar os agregados, pétreos (AP) e reciclados (AR), incluídos nos diversos betões 

produzidos. Serão descritos e analisados os resultados obtidos nos seguintes ensaios: análise granulométrica, 

massa volúmica e absorção de água, baridade e volume de vazios, resistência à fragmentação e índices de 

achatamento e de forma. 

N P A

Emissão de gases de 

escape X

Impacto na 

atmosfera 2 1 2 5 1 20

Desgaste de materiais e 

resíduos gerados

Consumiveis: pneus, 

suspensões, pastilhas e 

calços de travões, óleos, 

etc.

X
Impacto na fauna e 

na flora

5 1 1 1 3 15

Emissão de poeiras X

Impacto nos 

equipamentos e 

instalações

3 1 2 5 1 30

Incêndio Curto-circuito X

Impacto nos 

equipamentos e 

instalações. Impacto 

na atmosfera
3 1 1 2 3 18

Emissão de gases de 

escape X

Impacto na 

atmosfera 2 1 3 5 1 30

Desgaste de materiais e 

resíduos gerados

Consumiveis: pneus, 

suspensões, pastilhas e 

calços de travões, óleos, 

etc. X

Impacto na fauna e 

na flora

3 1 1 1 3 9

Emissão de poeiras X

Impacto nos 

equipamentos e 

instalações 2 1 3 5 1 30

Desgaste de materiais e 

resíduos gerados

Consumiveis: óleos, 

maxilas, tela 

transportadora, etc

X

Impacto na fauna e 

na flora

5 1 1 1 3 15

Emissão de poeiras X

Impacto nos 

equipamentos e 

instalações 3 1 3 5 1 45

Incêndio Curto-circuito X

Impacto nos 

equipamentos e 

instalações. Impacto 

na atmosfera
2 1 1 2 3 12

Emissão de poeiras X

Impacto nos 

equipamentos e 

instalações
2 1 2 5 1 20

Incêndio Curto-circuito X

Impacto nos 

equipamentos e 

instalações. Impacto 

na atmosfera
2 1 1 2 3 12

Triagem de 

objectos de 

resíduos após 

britagem

Verificação da qualidade 

dos resíduos produzidos 

e remoção dos 

contaminantes 

detectados

Produção de 

contaminantes não 

recicláveis nem 

reutilizáveis X

Impacto na fauna e 

na flora

4 1 3 1 3 36

Britagem e 

desimpedimento da 

zona de 

alimentação da 

britadora

Operação de 

equipamentos

Proceder à rectificação 

dos blocos que possam 

obstruir a alimentação da 

britadora

Descarga dos 

resíduos
Circulação de veículos

Redução dos 

blocos de dimensão 

superior a 75 cm

Redução, com o auxílio 

de ferramentas 

apropriadas, dos blocos 

com dimensão superior a 

75 cm

Alimentação da 

britadora com a pá 

carregadora

Movimentação de 

máquinas

condições de 

operação

Processo Tarefa Perigo Caracterização do perigo C IRRisco

Q 

(P+Q

) E EF PC
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6.3.1.1 Máxima dimensão do agregado 

A máxima dimensão dos agregados (Dmax) calculados encontram-se no Quadro 6.33. 

Quadro 6.33 – Máxima dimensão dos agregados 

Tipo de agregado Máxima dimensão (mm) 

Areia 2 

Brita 0,5 4 

Brita 1 10 

Brita 2 20 

Betão 20 

Cerâmico 20 

RCD Betão 20 

RCD Cerâmico 20 

Conforme referido anteriormente, estes valores irão ter um grande contributo no dimensionamento das 

amostras da maioria dos ensaios aos agregados. 

6.3.1.2 Análise granulométrica 

O ensaio da análise granulométrica foi realizado segundo a norma NP EN 933-1. Os agregados foram 

peneirados e separados por granulometrias, a fim de se reduzir a variabilidade nos betões produzidos. 

Este ensaio foi realizado com o intuito de caracterizar a distribuição granulométrica dos agregados naturais 

utilizados no fabrico dos betões. Serviu ainda para ajudar aquando da substituição dos agregados reciclados 

por naturais (por exemplo uma substituição de 50% de agregados foi executada substituindo 50% de 

agregados em cada peneiro, levando a que a substituição fosse feita ao longo de toda a gama dimensional do 

agregado grosso). As análises granulométricas aos agregados reciclados têm apenas por objectivo verificar a 

sua adequabilidade para a substituição e a elaboração das curvas características. No anexo IX encontram-se 

os valores obtidos em laboratório e com os quais foi possível elaborar as curvas granulométricas e as curvas 

características que a seguir se apresentam. 

Agregados finos (areia) 

No Quadro 6.34 pode-se observar a análise granulométrica da areia, bem como o módulo de finura deste 

agregado. 

Bago de arroz 

No Quadro 6.35 pode-se visualizar a análise granulométrica do bago de arroz, assim como o módulo de 

finura. 
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Quadro 6.34 – Análise granulométrica e módulo de finura da areia 

Peneiro (mm) 
Massa acumulada 

Retida (%) Passada (%) 

125 0,0 100,0 

63 0,0 100,0 

31,5 0,0 100,0 

25 0,0 100,0 

20 0,0 100,0 

16 0,0 100,0 

12,5 0,0 100,0 

10 0,0 100,0 

8 0,0 100,0 

6,3 0,0 100,0 

4 3,2 96,8 

2 19,7 80,3 

1 46,6 53,4 

0,5 73,8 26,2 

0,25 93,6 6,4 

0,125 99,0 1,0 

0,063 100,0 0,0 

   

Módulo de finura 4,36 

 

Quadro 6.35 – Análise granulométrica e módulo de finura do bago de arroz 

Peneiro (mm) 
Massa acumulada 

Retida (%) Passada (%) 

125 0,0 100,0 

63 0,0 100,0 

31,5 0,0 100,0 

25 0,0 100,0 

20 0,0 100,0 

16 0,0 100,0 

12,5 0,0 100,0 

10 0,0 100,0 

8 0,0 100,0 

6,3 4,9 95,1 

4 57,1 42,9 

2 92,0 8,8 

1 98,8 1,2 

0,5 99,9 0,2 

0,25 99,9 0,1 

0,125 100,0 0,0 

0,063 100,0 0,0 

   

Módulo de finura 6,52 
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Quadro 6.36 – Análise granulométrica e módulo de finura da brita 1 

Peneiro (mm) 
Massa acumulada 

Retida (%) Passada (%) 

125 0,0 100,0 

63 0,0 100,0 

31,5 0,0 100,0 

25 0,0 100,0 

20 0,0 100,0 

16 0,0 100,0 

12,5 0,0 100,0 

10 18,8 81,2 

8 59,9 40,1 

6,3 88,9 11,1 

4 98,9 1,1 

2 99,6 0,4 

1 99,8 0,2 

0,5 99,9 0,1 

0,25 99,9 0,1 

0,125 100,0 0,0 

0,063 100,0 0,0 

  

Módulo de finura 8,66 

 

Quadro 6.37 – Análise granulométrica e módulo de finura da brita 2 

Peneiro (mm) 
Massa acumulada 

Retida (%) Passada (%) 

125 0,0 100,0 

63 0,0 100,0 

31,5 0,0 100,0 

25 0,4 99,6 

20 13,5 86,5 

16 39,9 60,1 

12,5 73,2 26,8 

10 95,2 4,8 

8 97,6 2,4 

6,3 98,3 1,7 

4 98,5 1,5 

2 98,8 1,2 

1 99,1 0,9 

0,5 99,4 0,6 

0,25 99,7 0,3 

0,125 99,9 0,1 

0,063 100,0 0,0 

  

Módulo de finura 11,13 
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Brita 1 

A análise granulométrica e o módulo de finura, respeitantes à brita 1, podem ser observados no Quadro 

6.36. 

 

Brita 2 

Por fim, no que diz respeito aos agregados naturais (AP), pode-se observar, no Quadro 6.37, a análise 

granulométrica da brita 2 e o seu módulo de finura. 

Na Figura 6.6, estão representadas as curvas granulométricas dos agregados naturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betão 

No que diz respeito aos agregados de betão, pode-se observar, no Quadro 6.38, a sua análise 

granulométrica. 

 

Figura 6.6 – Curva granulométrica dos agregados naturais 
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Cerâmico 

Quanto aos agregados cerâmicos, pode-se observar no Quadro 6.39 a sua análise granulométrica. 

Quadro 6.38 – Análise granulométrica dos agregados de betão 

Peneiro (mm) 
Massa acumulada 

Retida (%) Passada (%) 

125 0,0 100,0 

63 0,0 100,0 

31,5 0,0 100,0 

25 5,1 94,9 

20 13,4 86,6 

16 29,2 70,8 

12,5 43,3 56,7 

10 54,1 45,9 

8 63,2 36,8 

6,3 72,5 27,5 

4 82,2 17,8 

2 89,3 10,7 

1 93,5 6,5 

0,5 96,1 3,9 

0,25 97,9 2,1 

0,125 99,0 1,0 

0,063 99,7 0,3 

 

Quadro 6.39 – Análise granulométrica dos agregados cerâmicos 

Peneiro (mm) 
Massa acumulada 

Retida (%) Passada (%) 

125 0,0 100,0 

63 0,0 100,0 

31,5 0,0 100,0 

25 2,4 97,6 

20 10,8 89,2 

16 23,2 76,8 

12,5 38,0 62,0 

10 48,8 51,2 

8 57,8 42,2 

6,3 64,9 35,1 

4 75,1 24,9 

2 84,1 15,9 

1 90,0 10,0 

0,5 93,4 6,6 

0,25 95,8 4,2 

0,125 97,4 2,6 

0,063 99,1 0,9 
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RCD Betão 

No que diz respeito aos agregados provenientes de RCD com predominância de betão, pode-se observar no 

Quadro 6.40 a sua análise granulométrica. 

Quadro 6.40 – Análise granulométrica dos agregados RCD betão 

Peneiro (mm) 
Massa acumulada 

Retida (%) Passada (%) 

125 0,0 100,0 

63 0,0 100,0 

31,5 0,0 100,0 

25 6,6 93,4 

20 23,4 76,6 

16 42,1 57,9 

12,5 54,5 45,5 

10 64,5 35,5 

8 71,0 29,0 

6,3 76,2 23,8 

4 82,8 17,2 

2 88,4 11,6 

1 92,7 7,3 

0,5 95,6 4,4 

0,25 97,7 2,3 

0,125 98,8 1,2 

0,063 99,5 0,5 

Quadro 6.41 – Análise granulométrica dos agregados RCD cerâmico 

Peneiro (mm) 
Massa acumulada 

Retida (%) Passada (%) 

125 0,0 100,0 

63 0,0 100,0 

31,5 0,0 100,0 

25 9,5 90,5 

20 25,7 74,3 

16 41,7 58,3 

12,5 58,6 41,4 

10 68,5 31,5 

8 75,0 25,0 

6,3 79,9 20,1 

4 85,0 15,0 

2 89,3 10,7 

1 92,4 7,6 

0,5 94,8 5,2 

0,25 96,4 3,6 

0,125 97,1 2,9 

0,063 97,7 2,3 
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RCD Cerâmico 

No que diz respeito aos agregados provenientes de RCD com predominância de cerâmicos, no Quadro 

6.41, encontra-se a sua análise granulométrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 6.7, estão representadas as curvas características dos agregados reciclados estudados. Da sua 

análise conclui-se da adequabilidade dos agregados reciclados para a realização da substituição pretendida. 

6.3.1.3 Índice de achatamento 

O ensaio, referente ao índice de achatamento, foi realizado segundo os procedimentos indicados na norma 

NP EN 933-3. De acordo com a norma referida, o ensaio deve realizar-se apenas para os agregados grossos. 

Os resultados obtidos com a realização deste ensaio podem ser observados no Quadro 6.42, tenho sido 

obtidos a partir dos valores presentes no anexo X. 

Os valores determinados sugerem que os AR são mais achatados que os AP, principalmente os de 

proveniência cerâmica de maior granulometria, que se apresentam lamelares. 

Quadro 6.42 – Índice de achatamento dos agregados 

Agregados Areia Bago de arroz Brita 1 Brita 2 Betão Cerâmico RCD Betão RCD Cerâmico 

Índice de achatamento (%) - 15,6 8,9 7,0 10,2 42,4 16,2 23,5 

Categoria - FI20 FI15 FI15 FI15 FI50 FI20 FI35 

Figura 6.7 – Curva granulométrica dos agregados reciclados 
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As categorias indicadas são as constantes na norma NP EN 12620. 

No que diz respeito ao achatamento também se conclui pela adequação dos agregados reciclados em 

substituírem os agregados pétreos nas granulometrias com maior representatividade, de mesma forma que 

Sobrerón [112]. 

6.3.1.4 Índice de forma 

O ensaio referente ao índice de forma, foi realizado segundo os procedimentos indicados na norma NP EN 

933-4. A norma referida preconiza que o ensaio deve realizar-se, apenas, para os agregados grossos. 

Os resultados foram obtidos com o tratamento dos valores do anexo XI e podem ser observados no 

Quadro 6.43. 

Os valores determinados sugerem que as categorias SI dos AR não diferem muito das dos AP, excepção 

feita para os agregados de origem cerâmica, devido à lamelação das granulometrias mais elevadas. 

 

Quadro 6.43 – Índice de forma dos agregados 

Agregados Areia Bago de arroz Brita 1 Brita 2 Betão Cerâmico RCD Betão RCD Cerâmico 

Índice de forma (%) - 16,6 18,0 14,4 16,8 39,7 19,1 28,0 

Categoria - SI20 SI20 SI15 SI20 SI40 SI20 SI40 

As categorias indicadas são as constantes na norma NP EN 12620. 

Conclui-se da adequação dos agregados reciclados para substituírem os agregados pétreos, no que diz 

respeito à forma apresentada, nas granulometrias com maior representatividade nas curvas granulométricas 

anteriormente elaboradas, tal como obtido por Sobrerón [112].  

6.3.1.5 Resistência à fragmentação 

O ensaio de resistência à fragmentação (Los Angeles) foi realizado segundo a metodologia e princípios 

descritos na Norma NP EN 1097-2. Refira-se que este ensaio apenas foi realizado para os agregados 

grossos, sendo que, devido às exigências do ensaio para os naturais, foi apenas realizada para a brita 2 

(anexo XII). 

Os valores obtidos neste ensaio são apresentados no Quadro 6.44. 

Quadro 6.44 – Desgaste de Los Angeles dos agregados 

Agregados Areia Bago de arroz Brita 1 Brita 2 Betão Cerâmico RCD Betão RCD Cerâmico 

Coeficiente Los Angeles (%) - - - 31,38 38,73 47,25 49,31 46,62 

Categoria - - - LA35 LA40 LA50 LA50 LA50 
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As categorias indicadas são as constantes na norma NP EN 12620. 

Constata-se que os agregados reciclados apresentam uma resistência física menor que os agregados pétreos, 

com especial destaque para a categoria LA50 apresentada pelos agregados cerâmicos e de RCD das 

diferentes origens. De entre os trabalhos analisados apenas a equipa integrada por Ravindrajah aplicou este 

ensaio, sem no entanto realizar ensaios ao betão [165]. 

6.3.1.6 Baridade e volume de vazios 

A baridade e o volume de vazios foram determinados segundo a norma NP EN 1097-3. Os resultados dos 

ensaios encontram-se no anexo XIII. 

Como era expectável, e tal como observado no que diz respeito à massa volúmica, também a baridade dos 

AR é inferior à determinada para os AP, como se pode observar no Quadro 6.45. Pode ainda constatar-se a 

percentagem de vazios obtida para cada tipo de agregado, não sendo possível estabelecer uma relação em 

função do tipo de agregado. Conclusões semelhantes às obtidas por Limbachiya [131]. 

Quadro 6.45 – Baridade e percentagem de vazios dos agregados 

Agregados Areia Bago de arroz Brita 1 Brita 2 Betão Cerâmico RCD Betão RCD Cerâmico 

Baridade (kg/dm3) 1,576 1,651 1,648 1,656 1,526 1,279 1,450 1,225 

Percentagem de vazios (%) 40,11 37,67 37,11 36,62 35,21 31,53 36,88 40,43 

6.3.1.7 Massa volúmica e absorção de água 

A determinação da massa volúmica e da absorção de água baseou-se na norma NP EN 1097-6. Foi ainda 

determinada a absorção de água para o tempo de amassadura – 5 minutos, pois o valor para as 24 horas 

apresenta valores muito elevados, principalmente para os agregados reciclados que não servem o propósito 

deste trabalho. 

Com este ensaio, determinou-se a massa volúmica impermeável (ρa), a massa volúmica das partículas secas 

em estufa (ρrd), a massa volúmica das partículas saturadas com superfície seca (ρssd) e a absorção de água dos 

agregados (5 minutos e 24 horas). Os resultados obtidos podem ser verificados no Quadro 6.46. 

Quadro 6.46 – Massa volúmica dos agregados 

Agregados Areia Bago de arroz Brita 1 Brita 2 Betão Cerâmico RCD Betão RCD Cerâmico 

ρa (kg/dm3) 2,65 2,71 2,71 2,70 2,65 2,37 2,62 2,52 

ρrd (kg/dm3) 2,63 2,65 2,62 2,61 2,35 1,87 2,30 2,06 

ρssd (kg/dm3) 2,64 2,67 2,65 2,65 2,47 2,08 2,42 2,24 

Pela observação do Quadro 6.46, pode-se verificar que o valor da massa volúmica obtido para os AR 

(principalmente os de proveniência cerâmica) é significativamente inferior ao valor da massa volúmica 

determinado para os AP, tal como expectável, com especial destaque para os agregados cerâmicos. 
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Quadro 6.47 – Absorção de água dos agregados 

Agregados Areia Bago de arroz Brita 1 Brita 2 Betão Cerâmico RCD Betão RCD Cerâmico 

Absorção de água (%) 
24 horas 

0,26 0,90 1,24 1,23 4,80 11,28 5,33 9,02 

Absorção de água (%) 
5 min 

- 0,67 0,92 1,01 4,08 9,44 4,65 5,55 

Quanto à absorção de água (Quadro 6.47), os agregados reciclados registam valores superiores aos 

apresentados pelos agregados pétreos. De destacar, ainda, as diferenças constatadas entre as 24 horas 

(período indicado na norma) e os 5 minutos (tempo de duração das amassaduras) para os agregados 

reciclados. Estas grandezas foram determinadas com recurso aos valores do anexo XIV. 

Os valores calculados, tanto para a massa volúmica como para a absorção de água, não apresentam 

diferenças significativas, face aos determinados por Sobrerón [112]. 

6.3.2 Dosagens do betão de referência 

O betão foi dimensionado, com base nas características dos agregados pétreos determinadas anteriormente, 

para se obter um betão de referência que, de acordo com a NP EN 206-1, apresente as seguintes 

características: 

 classe de consistência: S1 (30 ± 10 mm); 

 classe de exposição ambiental: XC3 (ambiente húmido sem gelo). 

 

Os materiais utilizados no seu fabrico foram: 

 cimento: CEM II/B-L 42.5R, da cimenteira do Outão, Portugal (Anexo XV); 

 Agregados grossos – rocha calcária proveniente da Serra de Atouguia, Portugal; 

 Agregados finos – areia média siliciosa proveniente de Torres Vedras, Portugal; 

 água: rede pública de Beja, Portugal 

 

Foi ainda necessário considerar outros parâmetros: 

 bom controlo de qualidade de produção; 

 vibração média, com agulha vibratória; 

 medição dos componentes em peso. 

No Quadro 6.48 encontram-se as quantidades em massa dos diversos componentes do betão de referência 

por m3. Os parâmetros que permitiram chegar a estes valores estão no anexo XVI. 
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Quadro 6.48 – Dosagens do betão de referência 

Material Dosagem (kg/m3) 

Cimento 402,9 

Agregado grosso 

25 a 31,5 mm 1,8 

20 a 25 mm 57,2 

16 a 20 mm 115,7 

14 a 16 mm 75,2 

12,5 a 14 mm 70,6 

10 a 12,5 mm 96,1 

8 a 10 mm 140,7 

6,3 a 8 mm 81,4 

4 a 6,3 mm 185,3 

2 a 4 mm 111,5 

Agregado fino 753,5 

Água 173,3 

As dosagens dos betões produzidos com agregados reciclados encontram-se no anexo XVII, tendo sido 

mantidas as dosagens de cimento e agregado fino. As dosagens de água variam pela absorção de água ser 

superior nos agregados reciclados e as massas dos agregados reciclados estão na proporcionalidade das suas 

massas volúmicas. 

A dosagem de cimento utilizada encontra-se entre os valores utilizados por Sobrerón (400 kg/m3) [112] e 

por Poon (410 kg/m3) [123]. 

6.3.3 Propriedades do betão no estado fresco 

Neste sub-capítulo, procede-se à análise dos valores obtidos para as propriedades dos betões no estado 

fresco, de acordo com as normas europeias para a sua caracterização (família EN 12350), assim procede-se 

à analise dos resultados dos ensaios de abaixamento, massa volúmica, grau de compactação e teor de ar 

ocluído. 

6.3.3.1 Abaixamento 

A trabalhabilidade dos betões no estado fresco foi determinada através do ensaio de abaixamento do cone 

de Abrams. Neste ensaio, seguiram-se os procedimentos da norma NP EN 12350-2, os resultados 

encontram-se no Quadro 6.49. 
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Quadro 6.49 – Trabalhabilidade dos diversos betões 

Betão 

2ª fase da campanha experimental 3ª fase da campanha experimental 

Abaixamento (mm) Classe Abaixamento Abaixamento (mm) 
Classe 

Abaixamento 

BR 45 S2 22 S1 

B25B 40 S1 33 S1 

B50B 25 S1 23 S1 

B100B 45 S2 24 S1 

B25C 47 S2 25 S1 

B50C 40 S1 27 S1 

B100C 50 S2 22 S1 

B25RCDB 23 S1 37 S1 

B50RCDB 42 S2 25 S1 

B100RCDB 34 S1 34 S1 

B25RCDC 22 S1 25 S1 

B50RCDC 19 S1 37 S1 

B100RCDC 42 S2 27 S1 

Como referido no capítulo anterior, este ensaio foi realizado numa 2ª fase com o objectivo de acertar a 

dosagem de água dos betões, e assim garantir-se uma trabalhabilidade com baixa variação em todos os 

betões produzidos na 3ª fase. 

Nesta dissertação, pelas razões mencionadas anteriormente, produziram-se betões com trabalhabilidades 

semelhantes, definindo-se como referência a classe S1 indicada na norma EN 206-1: 30 mm como o valor 

de abaixamento desejado com uma margem de tolerância de ± 10 mm. Este valor de trabalhabilidade foi 

também referência no trabalho da outra equipa de investigação de Yanagi [115]. 

Conclui-se que a 2ª fase da campanha experimental foi muito importante, pois permitiu regular a quantidade 

de água a adicionar na 3ª fase. 

6.3.3.2 Massa volúmica 

O ensaio de determinação da massa volúmica do betão, no estado fresco, seguiu a metodologia presente na 

norma NP EN 12350-6. 

Os resultados obtidos, com a realização deste ensaio na 2ª fase experimental, podem ser observados no 

Quadro 6.50. Estes resultados permitem concluir que a massa volúmica dos diversos betões é tanto menor 

quanto maior for a percentagem de substituição de AP por AR. 

Do mesmo modo, esta era uma situação previsível pois, tratando-se de betões com curvas granulométricas e 

trabalhabilidades semelhantes, a variação verificada nos valores das massas volúmicas assenta na diferença 

de massas volúmicas dos AP para os AR. 
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No Quadro 6.50, pode-se observar as massas volúmicas no estado fresco obtidas para cada tipo de betão, 

bem como a variação registada face ao BR. Assim, verifica-se que, com a inclusão de AR, obtém-se, no 

máximo, uma diminuição da massa volúmica de 4,8%. 

Quadro 6.50 – Variação da massa volúmica no estado fresco com a substituição de AP por AR 

Betão Massa volúmica no estado fresco (kg/dm3) Variação (%) 

BR 2,228 - 

B25B 2,211 -0,7 

B50B 2,190 -1,7 

B100B 2,151 -3,4 

B25C 2,197 -1,4 

B50C 2,160 -3,0 

B100C 2,120 -4,8 

B25RCDB 2,206 -1,0 

B50RCDB 2,176 -2,3 

B100RCDB 2,140 -3,9 

B25RCDC 2,200 -1,3 

B50RCDC 2,171 -2,5 

B100RCDC 2,135 -4,2 

Esta importante característica do betão fresco não foi explorada nos trabalhos analisados 

6.3.3.3 Grau de Compactabilidade 

O ensaio de determinação do grau de compactabilidade do betão no estado fresco seguiu a metodologia 

presente na norma NP EN 12350-4. 

Verifica-se uma grande homogeneidade, ao nível da compactablidade, nos betões produzidos (Quadro 

6.51). Os trabalhos científicos analisados não se debruçaram sobre esta propriedade. 

6.3.3.4 Teor de ar 

O ensaio de determinação do teor de ar ocluído do betão no estado fresco seguiu a metodologia presente na 

norma NP EN 12350-7. 

Os resultados obtidos, com a realização deste ensaio na 2ª fase experimental, podem ser observados no 

quadro 7.44. Verificou-se uma homogeneidade entre os vários betões produzidos. 

Os resultados obtidos, com a realização deste ensaio na 2ª fase experimental, podem ser observados no 

Quadro 6.52. Os valores obtidos variam entre 0,7 e 1,5%, estando na gama de valores expectável para o 

betão produzido. O teor de ar ocluído não foi analisado nos outros trabalhos estudados. 



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

242 

Quadro 6.51 – Variação do grau de compactabilidade no estado fresco com a substituição de AP por AR 

Betão Grau de compactabilidade Classe Compactabilidade 

BR 1,425 C3 

B25B 1,175 C3 

B50B 1,450 C3 

B100B 1,225 C3 

B25C 1,375 C3 

B50C 1,375 C3 

B100C 1,200 C3 

B25RCDB 1,150 C3 

B50RCDB 1,250 C3 

B100RCDB 1,125 C3 

B25RCDC 1,425 C3 

B50RCDC 1,250 C3 

B100RCDC 1,400 C3 

Quadro 6.52 – Variação do teor de ar no estado fresco com a substituição de AP por AR 

Betão Teor de ar (%) 

BR 1,2 

B25B 0,8 

B50B 1,5 

B100B 0,9 

B25C 0,7 

B50C 1,5 

B100C 1,3 

B25RCDB 0,9 

B50RCDB 1,0 

B100RCDB 1,1 

B25RCDC 1,0 

B50RCDC 1,2 

B100RCDC 1,2 

 

6.3.4 Propriedades do betão no estado endurecido 

Neste sub-capítulo, procede-se à descrição e análise das propriedades do betão no estado endurecido, de 

acordo com as normas europeias (família de normas EN 12390). Assim, vai proceder-se à análise dos 

resultados obtidos nos ensaios de resistência à compressão, à flexão e à compressão diametral, bem como à 

absorção de água sob pressão e à massa volúmica. 
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6.3.4.1 Resistência à compressão 

O ensaio da determinação da resistência à compressão, que consistiu na determinação da capacidade 

resistente dos diversos betões sob tensão uniforme de compressão, foi realizado segundo a norma NP EN 

12390-3. 

No Quadro 6.53 e no Quadro 6.54, podem ser observados os resultados obtidos nas 2ª e 3ª campanhas 

experimentais, respectivamente. Na 1ª campanha apenas se efectuaram ensaios de resistência à compressão 

aos 7 e aos 28 dias. Relativamente à 2ª campanha, efectuaram-se ensaios de resistência à compressão média 

aos 7, 14, 28 e 56 dias (fcm 7, fcm 14, fcm 28 e fcm 56, respectivamente). Nesses quadros, pode-se também 

verificar a variação relativa dos vários betões produzidos comparativamente ao BR. 

No Quadro 6.54, pode-se verificar que o valor da resistência à compressão diminui com o aumento da 

percentagem de substituição e com o tipo de agregados utilizados. As diminuições das resistências médias 

de compressão chegam a ultrapassar valores de 50%, para o betão B1100C. Os valores de todos os ensaios 

realizados encontram-se no anexo XVIII. 

 

Quadro 6.53 – Resistência à compressão aos 7 e 28 dias dos betões produzidos (2ª campanha experimental) 

Betão fcm 7 (MPa) fcm 28 (MPa) 

BR 32,4 35,4 

B25B 32,7 36,3 

B50B 30,3 32,6 

B100B 27,9 31,4 

B25C 26,2 29,2 

B50C 19,4 21,4 

B100C 15,4 17,2 

B25RCDB 29,6 33,4 

B50RCDB 27,4 30,4 

B100RCDB 25,2 27,9 

B25RCDC 28,3 32,3 

B50RCDC 26,9 28,6 

B100RCDC 19,9 22,1 

 

Concluiu-se, também, que o decréscimo de resistência dos BAP é mais acentuado no caso da substituição 

de agregados com elementos cerâmicos, e que a evolução da resistência ao longo do tempo ocorre, 

principalmente, até aos 28 dias de idade, sendo que continua a aumentar até aos 56 dias, mas com uma 

evolução menos acentuada. 
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Quadro 6.54 – Resistência à compressão aos 7, 14, 28 e 56 dias (3ª campanha experimental) 

Betão fcm 7 (MPa) 
Variação 

(%) 
fcm 14 

(MPa) 
Variação 

(%) 
fcm 28 (MPa) Variação (%) 

fcm 56 
(MPa) 

Variação (%) 

BR 33,6 - 35,8 - 37,6 - 40,3 - 

B25B 31,5 -6,3 33,7 -5,9 36,6 -2,7 37,8 -6,2 

B50B 29,7 -11,6 32,3 -9,8 33,2 -11,7 35,2 -12,7 

B100B 28,9 -14,0 30,2 -15,6 30,6 -18,6 33,5 -16,9 

B25C 26,9 -19,9 28,7 -19,8 32,1 -14,6 32,3 -19,9 

B50C 20,8 -38,1 23,3 -34,9 22,6 -39,9 25,9 -35,7 

B100C 16,8 -50,0 17,3 -51,7 17,9 -52,4 19 -52,9 

B25RCDB 29,1 -13,4 31,0 -13,4 32,9 -12,5 32,9 -18,4 

B50RCDB 28,7 -14,6 30,2 -15,6 30,9 -17,8 31,4 -22,1 

B100RCDB 25,3 -24,7 26,9 -24,9 28,0 -25,5 29,9 -25,8 

B25RCDC 28,4 -15,5 30,2 -15,6 31,3 -16,8 32,5 -19,4 

B50RCDC 26,4 -21,4 27,8 -22,3 29,4 -21,8 31,5 -21,8 

B100RCDC 20,6 -38,7 21,9 -38,8 23,5 -37,5 23,8 -40,9 

Como se pode verificar, aos 28 dias obtiveram-se valores de resistência à compressão superiores a 30MPa 

para a grande maioria dos betões, excepção para os betões com agregados com elementos cerâmicos, com 

percentagens de substituição de 50% ou mais (Figura 6.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores apresentados estão em conformidade com os obtidos por Xiao [118], Tadayoshi [116] Yanagi 

[115], Bairagi [120], Yamato [122], Ravindrarajah [124], Salem [126], Ikeda [129], Dillmann [119] e 

Limbachiya [131]. 
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Figura 6.8 – Resultados do ensaio de resistência à compressão (3ª campanha experimental) 
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6.3.4.2 Resistência à flexão 

O ensaio da determinação da resistência à flexão foi realizado segundo a norma NP EN 12390-5, através da 

aplicação das cargas num apoio superior e em dois apoios inferiores. 

No Quadro 6.55, podem ser observados os resultados obtidos na 2ª fase experimental aos 28 dias, bem 

como a variação relativa dos vários betões produzidos comparativamente ao BR, todos eles têm como base 

os valores do anexo XIX. 

Quadro 6.55 – Resistência à flexão 28 dias 

Betão Resistência flexão (MPa) Variação (%) 

BR 4,7 - 

B25B 4,4 -6,4 

B50B 4,6 -2,1 

B100B 4,2 -10,6 

B25C 4,1 -12,8 

B50C 3,6 -23,4 

B100C 3,2 -31,9 

B25RCDB 4,3 -8,5 

B50RCDB 4,1 -12,8 

B100RCDB 4,0 -14,9 

B25RCDC 4,3 -8,5 

B50RCDC 3,8 -19,1 

B100RCDC 3,6 -23,4 

No gráfico da Figura 6.9, podem ser visualizados os resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

As conclusões, quanto a este ensaio, estão em conformidade com as obtidas por Dillmann [119], Dhir  

[130], Dolara [51], Ravindrajah [124], Bairagi [120] e Limbachiya [131]. 
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Figura 6.9 – Resultados do ensaio de resistência à flexão 



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

246 

6.3.4.3 Resistência à compressão diametral 

O ensaio da determinação da resistência à compressão diametral, cujo objectivo consistiu na determinação 

da resistência à tracção, foi realizado segundo a norma NP EN 12390-6. 

No anexo XX, encontram-se todos os valores que deram origem aos resultados contantes do Quadro 6.56 - 

resultados obtidos na 2ª fase experimental aos 28 dias, bem como a variação relativa dos vários betões 

produzidos comparativamente ao BR. 

Quadro 6.56 – Resultados do ensaio de resistência à compressão diametral aos 28 dias 

Betão Resistência tracção (MPa) 
Variação 

(%) 

BR 2,4 - 

B25B 2,4 0,0 

B50B 2,3 -4,2 

B100B 2,3 -4,2 

B25C 2,1 -12,5 

B50C 1,9 -20,8 

B100C 1,5 -37,5 

B25RCDB 2,2 -8,3 

B50RCDB 2,2 -8,3 

B100RCDB 2,0 -16,7 

B25RCDC 2,2 -8,3 

B50RCDC 2,0 -16,7 

B100RCDC 1,7 -29,2 

No gráfico da Figura 6.10, podem ser visualizados os resultados obtidos. 
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Figura 6.10 – Resultados do ensaio de compressão diametral 
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6.3.4.4 Massa volúmica 

O ensaio de determinação da massa volúmica, que permitiu ainda calcular, de forma residual, a absorção de 

água por imersão, foi realizado segundo a norma NP EN 12390-7. 

No Quadro 6.57, podem ser observados os resultados obtidos na 2ª fase experimental aos 28 dias, bem 

como a variação relativa dos vários betões produzidos comparativamente ao BR, obtidos a partir dos 

valores do anexo XXI. 

Quadro 6.57 – Massa volúmica aos 28 dias 

Betão Massa volúmica (kg/dm3) Variação (%) Absorção por imersão (%) Variação (%) 

BR 2,227 - 11,6 - 

B25B 2,186 -1,8 12,5 7,8 

B50B 2,159 -2,2 12,5 7,8 

B100B 2,141 -3,9 13,0 12,1 

B25C 2,118 -4,9 14,0 20,7 

B50C 2,041 -8,4 18,1 56,0 

B100C 1,938 -13,0 20,2 74,1 

B25RCDB 2,156 -3,2 12,6 8,6 

B50RCDB 2,136 -4,1 13,5 16,4 

B100RCDB 2,089 -6,2 16,4 41,4 

B25RCDC 2,136 -4,1 12,8 10,3 

B50RCDC 2,104 -5,5 16,5 42,2 

B100RCDC 2,011 -9,7 19,2 65,5 

As massas volúmicas obtidas são semelhantes às obtidas por Xiao [118], Tadayoshi [116] e por Yanagi [115]. 

No gráfico da Figura 6.11, pode visualizar-se melhor a influência da substituição dos AR na massa volúmica 

do betão após 28 dias de cura. 
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Figura 6.11 – Resultados do ensaio de massa volúmica 
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6.3.4.5 Absorção de água sob pressão 

O ensaio da determinação da absorção de água sob pressão foi realizado segundo a norma NP EN 12390-8. 

Quadro 6.58 – Absorção de água sob pressão 

Betão Penetração de água (mm) Variação (%) 

BR 32,5 - 

B25B 34,0 4,6 

B50B 37,5 15,4 

B100B 39,0 20,0 

B25C 35,5 9,2 

B50C 42,0 29,2 

B100C 51,0 56,9 

B25RCDB 34,5 6,2 

B50RCDB 38,5 18,5 

B100RCDB 42,0 29,2 

B25RCDC 33,5 3,1 

B50RCDC 39,0 20,0 

B100RCDC 44,5 36,9 

No Quadro 6.58, podem ser observados os resultados obtidos a partir dos valores do anexo XXII, bem 

como a variação relativa dos vários betões produzidos comparativamente ao BR, estes resultados podem ser 

visualizados no gráfico da Figura 6.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os ensaios de absorção de água permitem averiguar o envelhecimento dos betões, uma vez que uma maior 

permeabilidade à água pressupõe uma maior permeabilidade a outros agentes químicos, tais como cloretos e 

carbonetos. 
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Figura 6.12 – Resultados do ensaio de absorção de água sob pressão 
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De entre os trabalhos analisados nenhum dos investigadores utilizou este ensaio. Em Portugal, o 

Laboratório de Materiais da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja é dos poucos, se não o único, 

que dispõe de condições para a sua realização. 

6.3.5 Coerência com outros projectos de investigação 

No que diz respeito à coerência com outros projectos de investigação analisados, conclui-se que os 

resultados obtidos neste projecto se enquadram perfeitamente, tal como indicado anteriormente. Nos 

subcapítulos seguintes reforça-se este propósito, pela análise da correlação de algumas das grandezas 

estudadas ao longo desta dissertação e por outras equipas de investigadores. 

6.3.5.1 Resistência à compressão versus massa volúmica 

Conforme foi referido, em pontos anteriores, resistência à compressão e a massa volúmica dos provetes são 

duas propriedades muito relevantes para o produto final, quer pela colocação em obra, quer pela relação de 

proporcionalidade que essas propriedades podem apresentar. No gráfico da Figura 6.13, encontram-se 

representados os resultados do presente estudo (   ) e de outros estudos analisados (ver 4.2.3.4.1). Os 

resultados obtidos possibilitam estabelecer uma relação entre ambas as características, tal como 

anteriormente foi mencionado. 

É notória uma coerência com os trabalhos desenvolvidos por Xiao () [118], Tadayoshi () [116] e por 

Yanagi () [115], conforme se pode observar na Figura 6.13, havendo ainda a manutenção da relação 

estabelecida por Gomez-Sobreron () [112], Roos () [114] e Mulberon () [117]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.13 – Relação entre a resistência à compressão e a massa volúmica 
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6.3.5.1.1 Resistência à tracção por compressão versus resistência à compressão 

Conforme foi referido no item 4.2.3.4.2, a resistência à tracção por compressão pode ser relacionada com a 

resistência à compressão. O gráfico da Figura 6.14 enquadra os resultados desta investigação com os 

resultados de outras investigações, podendo-se concluir da coerência deste trabalho face a outros realizados 

por outras equipas de investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores obtidos estão em sintonia com os obtidos por Bairagi () [120], Kawamura (–) [121], Yamato () 

[122], Poon (x) [123], Ravindrarajah () [124], Salem () [126], Tadayoshi () [128] e Ikeda () [129], 

seguindo a mesma correlação que estes e que os valores obtidos por Dillmann () [119], Gomez-Sobreron 

(×) [112]. Os resultados dos ensaios de Dolara (+) [51], Corinaldesi (×) [125], Di Niro (-) [127], Xiao () 

[118], apesar de se poderem considerar na mesma linha de tendência, apresentam valores bastante mais 

dispersos. 

6.3.5.1.2 Resistência à flexão versus resistência à compressão 

Quanto à relação entre as resistências à flexão e à compressão, a Figura 6.15 resume o enquadramento que 

este trabalho possui relativamente a outros trabalhos realizados por outras equipas, sendo notável a maior 

gama de resultados obtidos, que originou um maior leque de escolhas de tipos de resíduos utilizados como 

agregados. 

Os resultados deste trabalho estão em conformidade com os obtidos por Dillmann () [119], Dhir () 

[130], Dolara () [51], Kawamura (-) [121], Ravindrajah () [124], Bairagi () [120] e Limbachiya () [131] 

nas investigações por eles efectuadas. O gráfico da Figura 6.15 permite visualizar uma maior 

heterogeneidade nos resultados apresentados por Di Niro (+) [127], Mandal () [132], Salem (x) [126] e 

Xiao () [118]. 

Figura 6.14 – Relação entre a resistência à tracção por compressão e a resistência à compressão 
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6.3.6 Resultados finais 

Um dos objectivos deste trabalho era a obtenção de um ábaco que relacionasse as características principais 

dos agregados com as propriedades do betão em função da percentagem de substituição que se podem 

obter, de modo a utilizá-lo em obra de forma simples e eficaz. A proposta ábaco encontra-se no Quadro 

6.59. 

Quadro 6.59 – Ábaco características agregados/betão obtido 

Agregados Betão 

Densidade 

kg/dm3 

Absorção 

água (%) 
LA 

% substituição 

0 25 50 100 

fcm 

MPa 

Densidade 

kg/dm3 

fcm 

MPa 

Densidade 

kg/dm3 

fcm 

MPa 

Densidade 

kg/dm3 

fcm 

MPa 

Densidade 

kg/dm3 

AP 2,71 1,24 35 37,6 2,227 37,6 2,227 37,6 2,227 37,6 2,227 

AR 

2,65 4,80 40 37,6 2,227 36,6 2,186 33,2 2,159 30,6 2,141 

2,62 5,33 50 37,6 2,227 32,9 2,156 30,9 2,136 28,0 2,089 

2,52 9,02 50 37,6 2,227 31,3 2,136 29,4 2,104 23,5 2,011 

2,37 11,28 50 37,6 2,227 32,1 2,118 22,6 2,041 17,9 1,938 

A forma de usar é muito simples, em primeiro lugar, seleccionam-se as características do agregado reciclado 

que se possui, de seguida, em função das características do betão que se pretende produzir, escolhe-se a 

percentagem de substituição de AP por AR. 

Figura 6.15 – Relação entre a resistência à flexão e a resistência à compressão 
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É uma forma prática e simples de promover a utilização de agregados reciclados na produção de betão com 

elevado desempenho, sem ser necessário recorrer a cálculos complexos nem a ensaios laboratoriais muitas 

vezes inacessíveis em obra. 
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7. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Os objectivos propostos no início deste trabalho foram todos atingidos, de notar ainda que no decorrer 

desta dissertação utilizaram-se ferramentas que permitem concluir acerca da viabilidade da utilização dos 

resíduos de construção e demolição desde a recolha até à colocação em obra, da segurança e higiene do 

trabalho, como ao nível dos novos materiais produzidos e do impacte ambiental das actividades inerentes. 

É um recurso que a sociedade muitas vezes menospreza, mas que tem enormes potencialidades como 

material de construção tendo associados riscos relativamente baixos, para os trabalhadores e para o meio 

ambiente, caso seja devidamente tratado. 

7.1 Condições de segurança e saúde laboral 

A análise ao processo de recolha e tratamento dos RCD permitiu averiguar in loco os principais riscos 

associados através da aplicação de dois métodos distintos, por um lado um método simplificado, proposto 

pelo Centro Nacional de Condiciones de Trabajo em Espanha presente na Nota Técnica de Prevención NTP 330 e um 

segundo método mais inovador que permite avaliar os riscos profissionais, de todos os aspectos ambientais 

e a avaliação dos seus impactes, pelo recurso a 5 variáveis – o método integrado. 

Pode concluir-se que o método NTP 330 apresenta uma maior sensibilidade pelos seus 5 níveis de 

classificação, relativamente aos quatro mais restritivos do método integrado, sendo ainda determinados 

riscos classificados em níveis de actuação mais críticos. O risco mais problemático detectado são as 

vibrações. 

Através da aplicação de ambos os métodos foi possível propor um conjunto alargado de medidas 

preventivas que poderão permitir a obtenção de um processo produtivo com maior robustez no que à 

segurança laboral diz respeito, tornando este tipo de tratamentos bastante viável, no que diz respeito à 

integridade física dos trabalhadores. 

As medidas a implementar em cada sector apresentam-se de seguida. 

7.1.1 Acompanhamento da descarga dos resíduos 

Para minimização do risco de inalação de poeiras e de exposição ao ruído, propõe-se a utilização dos EPI 

existentes em tempo integral e a realização de acções de sensibilização aos trabalhadores sobre os riscos a 

que estão sujeitos. 

Quanto ao risco de inalação de gases de escape, propõe-se que o motor dos camiões seja desligado durante 

a tarefa de descarga dos resíduos. 
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De forma a minimizar os efeitos das condições climatéricas adversas, propõe-se a atribuição de roupa de 

trabalho adequada e a realização de acções de sensibilização aos trabalhadores. 

Para diminuir os riscos de atropelamento, propõe-se a marcação de vias distintas para máquinas e pessoas, a 

utilização de coletes reflectores e acções de sensibilização a operadores e condutores. 

7.1.2 Verificação e redução da dimensão dos resíduos 

Na tarefa de redução dos blocos de grandes dimensões sugere-se a aquisição de acessórios para a pá 

carregadora que possibilitam a realização da tarefa sem a exposição do operador às vibrações, mantendo, ou 

aumentando, a qualidade do trabalho produzido. Com esta medida elimina-se o perigo de operação com o 

martelo eléctrico. O único risco que restará será a exposição ao ruído que pode ser minimizado com a 

utilização de EPI e acções de sensibilização. 

Para controlar o risco de quedas, ao mesmo nível, propõe-se que seja efectuada com frequência a limpeza 

da área de armazenamento de resíduos. 

7.1.3 Proceder à alimentação da britadora com recurso à pá carregadora 

Para a minimização dos riscos associados à alimentação da britadora, propõe-se a utilização dos EPI e 

implementação de acções de sensibilização (ruído e poeiras), a aquisição de roupa adequada às condições 

climatéricas e acções de sensibilização (stresse térmico) e organização do espaço de armazenagem (colapso 

de estruturas). 

7.1.4 Britagem e desimpedimento da zona de alimentação da britadora 

Conforme anteriormente referido, a melhor forma de tratamento deste tipo de resíduos é a redução da sua 

dimensão com recurso a britadoras de maxilas, que produzem elevados valores de vibrações aos 

trabalhadores, pelo que para a sua minimização é fundamental proceder à rotação no posto de trabalho com 

trabalhadores de outros sectores e estudar o equipamento de forma a implementar um sistema de 

amortecimento que consiga melhorar as condições dos trabalhadores nos postos de trabalho. 

Quanto aos restantes riscos, para as quedas em altura, aconselha-se a colocação de guarda-corpos na 

totalidade do posto de trabalho, para as quedas ao mesmo nível, sugere-se a limpeza frequente do posto de 

trabalho, para o stresse térmico a já aconselhada aquisição de roupas adequadas e formação, quanto aos 

riscos físicos (ruído, poeiras e partículas), o uso adequado dos EPI e formação, uma verificação sistemática 

do quadro eléctrico para minimizar o risco de electrização e para as vibrações causadas pela desobstrução da 

britadora recomenda-se o uso de luvas anti-vibração. 
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7.1.5 Triagem de resíduos após britagem 

À semelhança do processo anterior, o risco mais elevado prende-se com a exposição dos operadores da 

britadora a vibrações. Para proceder à sua minimização é fundamental proceder à rotação no posto de 

trabalho com trabalhadores de outros sectores e estudar o equipamento de forma a implementar um sistema 

de amortecimento que consiga melhorar as condições dos trabalhadores nos postos de trabalho. 

Quanto aos riscos de exposição ao ruído e a inalação de poeiras, visto os colaboradores terem EPI 

atribuídos, torna-se fundamental que estes compreendam os riscos a que estão sujeitos e quanto os EPI os 

podem proteger, pelo que se propõem acções de formação de curta duração alusivas a esses riscos 

profissionais. 

Após todas as medidas correctivas serem implementadas deverão voltar a aplicar-se os métodos de 

avaliação de riscos, de forma a se poder averiguar da eficácia das medidas e detectar outras medidas que 

possam tornar o processo produtivo mais robusto. 

7.2 Impactes ambientais 

A aplicação do método integrado ao processo de tratamento dos RCD permitiu aferir o baixo impacte que 

o mesmo tem para o ambiente. 

A reciclagem de RCD tem efeitos bastante positivos ao nível ambiental, uma vez que implica a redução de 

colocação deste tipo de resíduos em aterros, legais ou ilegais, ou o seu envio para incineração. 

Por outro lado, a utilização de RCD como agregados para o betão, devidamente tratados e com baixos 

teores de contaminantes, permite uma substituição eficaz dos agregados pétreos, com impactes 

extremamente positivos para o ambiente e para a economia. 

É imperativo criar uma estrutura de recolha, tratamento e comercialização de agregados provenientes de 

RCD com elevada qualidade que possibilitem a sua valorização como material de construção, quer do ponto 

de vista económico como do ponto de vista técnico. 

7.3 Materiais de Construção 

O desenvolvimento da campanha experimental permitiu a avaliação das propriedades dos agregados e dos 

betões produzidos, tanto no estado fresco como no endurecido, ao nível da durabilidade. Por fim, são 

apresentadas, de forma sucinta, as conclusões finais decorrentes da análise dos resultados obtidos em cada 

ensaio realizado. 
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7.3.1 Propriedades dos agregados 

Ao longo deste trabalho foram encontradas algumas diferenças entre as propriedades dos AP e dos AR. 

Nesta investigação, a massa volúmica obtida para os AR foi bastante inferior à determinada para os AP. Em 

relação à absorção de água, refira-se que se obtiveram valores para os AR bastantes superiores aos 

apresentados pelos AP, principalmente às 24 horas. 

Relativamente à baridade, os agregados com elementos cerâmicos apresentam valores substancialmente 

mais baixos que os restantes agregados. 

Conclui-se também que os AP, quando submetidos ao ensaio de desgaste de Los Angeles, apresentam um 

melhor desempenho comparativamente aos AR estudados. 

Os resultados obtidos com os ensaios dos índices de forma e de achatamento indicaram que os AR, que 

passam pelo peneiro de 10 mm, apresentam valores semelhantes aos dos AP. Os AR que apresentam 

elementos cerâmicos de maiores dimensões (passam pelo peneiro 31,5 mm e ficam retidos no peneiro de 10 

mm) apresentam muitas partículas lamelares, facto que é causado pelas principais aplicações dos materiais 

cerâmicos de barro vermelho (telhas e tijolos). 

7.3.2 Propriedades do betão no estado fresco 

De forma a poder-se estabelecer um referencial comum a todos os betões produzidos, foi estabelecido que 

as trabalhabilidades deveriam ser similares, definindo-se 30 mm como o valor de abaixamento desejado e 

uma margem de tolerância de ±10 mm.  

De modo a atingir este objectivo foi decidido, ainda, proceder à realização de duas campanhas 

experimentais. A primeira campanha teve como objectivo acertar a dosagem de água para se atingir o 

abaixamento desejado. A segunda campanha teve como objectivo produzir os diferentes betões com a 

composição afinada, a fim de ensaiar e analisar as diferentes características. Os valores de abaixamento dos 

betões produzidos na segunda campanha estavam todos de acordo com a situação ideal. 

Em relação à massa volúmica, constata-se que esta diminui com o aumento da percentagem de substituição 

de AP por AR, o que era expectável, face aos resultados obtidos das massas volúmicas dos AP e dos AR 

determinados. 

No que diz respeito à compactabilidade, verificou-se que todos os betões produzidos se encontram na 

mesma classe, o que significa que a vibração, desde que seja efectuada de forma similar em todos os betões, 

não é uma fonte de variabilidade entre os betões produzidos. 
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Esta conclusão sai reforçada com os resultados do teor de ar ocluído, uma vez que se atestou da existência 

de valores de teor de ar bastante semelhantes em todos os betões produzidos. Não se tendo detectado 

qualquer relação entre o teor de ar e alguma das variáveis em questão (tipo de agregado ou percentagem de 

substituição). 

 

7.3.3 Propriedades do betão no estado endurecido 

Com os resultados obtidos, neste projecto, conclui-se que o valor da resistência à compressão diminui com 

o aumento da percentagem de substituição e com o tipo de agregados utilizados. O betão B1100C foi 

aquele que apresentou resultados mais desfavoráveis (inferior a 50% face ao betão de referência). Concluiu-

se ainda que a evolução da resistência ao longo do tempo ocorre, principalmente, até aos 28 dias de idade, 

sendo que continua a aumentar até aos 56 dias, mas com uma evolução menos acentuada. Conclui-se ainda 

da existência de uma relação entre a massa volúmica do betão endurecido e a resistência à compressão. 

No que diz respeito à resistência à flexão, também se averigua a existência de uma diminuição com o 

aumento da percentagem de substituição dos AP por AR, sendo essa diminuição mais acentuada em 

agregados com elementos cerâmicos. Verifica-se a existência de uma relação entre os valores da resistência à 

flexão e da resistência à compressão. 

Quanto à resistência à tracção (pela compressão diametral), pode concluir-se da existência de uma 

proporcionalidade de variação com a resistência à compressão dos betões fabricados. Os valores da 

resistência à tracção obtidos, diminuem de forma proporcional ao aumento da percentagem de substituição 

dos AP por AR. 

Conclui-se ainda que o aumento da taxa de substituição de AP por AR provoca um aumento da absorção 

de água por imersão dos betões. Este aumento foi provocado pela maior quantidade de água dos BAR, bem 

como pela maior porosidade dos AR, e consequente elevada absorção de água. Verificou-se ainda que a 

variação da absorção de água por imersão dos BAP, relativamente ao BR, em função da taxa de substituição 

dos AP por AR, ocorreu de forma aproximadamente linear. 

Finalmente quanto à absorção de água sob pressão, observa-se um aumento dos valores apresentados com 

o aumento da percentagem de substituição dos AP por AR, ultrapassando mesmo os 50% de aumento no 

betão B100C, mostrando ainda assim um desempenho razoável. 

Propõe-se ainda a implementação de uma ferramenta de simples execução que facilite a introdução dos 

agregados reciclados no fabrico do betão, promovendo a valorização deste resíduo tantas vezes depreciado 

ou mesmo desprezado. 
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7.4 Trabalhos futuros 

Como linhas de trabalho futuras propõe-se: 

 O estudo dos dois métodos semi-quantitativos aplicados a outras empresas deste sector de 

actividade, durante um período de tempo mais alargado, a fim de se poderem obter conclusões 

mais consolidadas; 

 A aplicação de todos os métodos apresentados no sub-capítulo 3.3.5.1 a empresas de outros 

sectores, de forma a determinar, de modo abrangente e coerente, quais os métodos semi-

quantitativos que melhor se adequam a cada sector de actividade; 

 A realização de outros trabalhos de investigação no estudo de betões que permitam tornar o ábaco 

proposto mais completo. As linhas que se sugerem são: outras dosagens de água e cimento, adição 

de adjuvantes, estabelecimento de outros valores de abaixamento. 

 A utilização da metodologia apresentada no estudo de substituição de agregados grossos por 

resíduos provenientes de outras origens, nomeadamente pneus, vidros, gesso cartonado, polímeros, 

aglomerados de madeira, aglomerados de cortiça, etc.; 

 A aplicação da metodologia apresentada no estudo de substituição de agregados pétreos finos por 

agregados reciclados finos, uma vez que a produção de agregados reciclados grossos tem como 

sub-produto agregados reciclados finos que também poderão ter um aproveitamento como 

agregado para o betão, com todas as condicionantes que essa substituição pode acarretar; 

 O alargamento do estudo realizado do sector aos processos de demolição, tendo como objectivos 

optimizar os processos de demolição selectiva do ponto de vista económico, de segurança e higiene 

no trabalho e de impactes ambientais. Assim, será possível fechar o ciclo que foi estudado ao longo 

deste trabalho e contribuir de forma muito efectiva para uma construção mais sustentada e 

sustentável; 

 A investigação das metodologias aplicadas ao longo desta dissertação noutros ciclos de vida de 

produtos, de forma a contribuir para o aumento das condições de segurança, ambiente e qualidade. 
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8. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Los objetivos propuestos en el inicio de este trabajo fueron alcanzados en su totalidad. Cabe indicar que en 

el transcurso de esta disertación se utilizaron herramientas que permitieron concluir acerca de la viabilidad 

de la utilización de los residuos de construcción y demolición desde la recogida hasta la colocación en obra, 

al nivel de seguridad e higiene en el trabajo, de los nuevos materiales producidos y del impacto ambiental de 

las actividades inherentes. 

Se trata de un recurso que la sociedad muchas veces infravalora, pero que presenta un enorme potencial 

como material de construcción teniendo asociados riesgos relativamente bajos, para los trabajadores y para 

el medio ambiente, en el caso de que sea debidamente tratado. 

8.1 Condiciones de seguridad y salud laboral 

El análisis del proceso de recogida y tratamiento de los RCD permitió examinar in situ los principales 

riesgos asociados a través de la aplicación de dos métodos distintos, por un lado un método simplificado, el 

propuesto por el Centro Nacional de Condiciones del Trabajo en España presente en la Nota Técnica de 

Prevención NTP 330 y un segundo método más innovador que permite evaluar los riesgos laborales de 

todos los aspectos ambientales y la evaluación de sus impactos, con recurso a cinco variables – el método 

integrado. 

Se puede concluir que el método NTP 330 presenta una mayor sensibilidad por sus 5 niveles de 

clasificación en lugar de los cuatro del método integrado y más restrictivo, ya que clasifica determinados 

riesgos en niveles de actuación más críticos. El riesgo más problemático detectado son las vibraciones. 

A través de la aplicación de ambos métodos fue posible proponer un extenso conjunto de medidas 

preventivas que podrán permitir la obtención de un proceso productivo con mayor robustez con respecto a 

la seguridad y salud laboral, convirtiendo en viables este tipo de tratamientos, en relación con la integridad 

física de los trabajadores. 

Las medidas a implementar en cada sector se presentan en los siguientes puntos. 

8.1.1 Seguimiento de la descarga de los residuos 

Para minimizar el riesgo de inhalación de polvo y exposición al ruido, se propone la utilización de los EPI 

existentes durante el proceso y la realización de acciones de sensibilización a los trabajadores sobre los 

riesgos a los que están sujetos. 

En cuanto al riesgo de inhalación de gases de escape, se propone que el motor de los camiones sea 

desconectado durante la tarea de descarga de los residuos. 
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Para minimizar los efectos de las condiciones atmosféricas adversas se propone la utilización de ropa de 

trabajo adecuada y la realización de acciones de sensibilización en los trabajadores. 

Para disminuir los riesgos de atropello se propone el marcado de vías distintas para máquinas y personas, la 

utilización de chalecos reflectantes y acciones de sensibilización a operadores y conductores. 

8.1.2 Verificación y reducción de la dimensión de los residuos 

En la tarea de reducción de bloques de grandes dimensiones se sugiere la adquisición de accesorios para la 

pala cargadora que posibiliten la realización de la tarea sin la exposición del operador a las vibraciones, 

manteniendo, o aumentando, la calidad del trabajo realizado. Con esta medida se elimina el peligro de 

operación con martillo eléctrico. El único riesgo que permanecerá será la exposición al ruido que puede ser 

minimizado con la utilización de EPI y acciones de sensibilización. 

Para controlar el riesgo de caídas al mismo nivel se propone que sea efectuada con frecuencia la limpieza del 

área de almacenamiento de residuos. 

8.1.3 Procedimiento para la alimentación de la trituradora mediante pala cargadora 

Para minimizar los riesgos asociados a la alimentación de la trituradora se propone la utilización de EPI e 

implementación de acciones de sensibilización (ruido y polvo), la adquisición de ropa adecuada a las 

condiciones atmosféricas y acciones de sensibilización (estrés térmico) y organización del espacio de 

almacenamiento (colapso de estructuras). 

8.1.4 Triturado y despejado de la zona de alimentación de la trituradora 

Según lo anteriormente referido, la mejor forma de tratamiento de este tipo de residuos es la reducción de 

su dimensión mediante trituradoras de mandíbula, que producen elevados valores de vibraciones a los 

trabajadores, por lo que para su disminución es fundamental proceder a la rotación en el puesto de trabajo 

con personal de otros sectores y estudiar el equipamiento de forma que se pueda implementar un sistema de 

amortiguación que consiga mejorar las condiciones de los trabajadores en estos puestos de trabajo. 

En cuanto a los restantes riesgos, para las caídas en altura se aconseja la colocación de barandillas en la 

totalidad del puesto de trabajo; para las caídas al mismo nivel se sugiere la limpieza frecuente del puesto de 

trabajo; para el estrés térmico la anteriormente aconsejada adquisición de ropa adecuada y formación; en 

cuanto a los riesgos físicos (ruidos, polvo y partículas) el uso adecuado de los EPI y formación, una 

verificación sistemática del cuadro eléctrico para minimizar el riesgo de electrocución y para las vibraciones 

causadas por el desatascado de la trituradora se recomienda el uso de guantes antivibración. 
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8.1.5 Separación de residuos posterior al triturado 

A semejanza del proceso anterior, el riesgo más elevado está relacionado con la exposición a vibraciones de 

los operadores de la trituradora. Para proceder a su disminución es fundamental proceder a la rotación en el 

puesto de trabajo con trabajadores de otros sectores y estudiar el equipamiento de forma que se pueda 

implementar un sistema de amortiguación que consiga mejorar las condiciones de los trabajadores en cada 

puesto de trabajo. 

En cuanto a los riesgos de exposición al ruido y la inhalación de polvo, ya que los colaboradores tienen EPI 

atribuidos, es fundamental que estos comprendan los riesgos a los que están sujetos y en qué medida los 

EPI les pueden proteger, por lo que se proponen acciones de formación de corta duración alusivas a estos 

riesgos profesionales 

 

Después de que todas las medidas fuesen implantadas deberán volver a aplicarse los métodos de evaluación 

de riesgos, de forma que sea posible averiguar la eficacia de las medidas y detectar otras medidas que puedan 

conseguir un proceso productivo más robusto. 

8.2 Impacto ambiental 

La aplicación del método integrado al proceso de tratamiento de los RCD permitió contrastar el bajo 

impacto que tiene para el ambiente. 

El reciclaje de RCD tiene efectos bastante positivos a nivel ambiental, dado que implica la reducción del 

vertido de este tipo de residuos en escombreras, legales o no, o su envío para incineración. 

Por otro lado, la utilización de RCD como agregados para el hormigón, debidamente tratados y con bajo 

contenido en contaminantes, permite una sustitución eficaz de los agregados pétreos, con impactos 

extremadamente positivos para el ambiente y la economía. 

Es imperativo crear una estructura de recogida, tratamiento y comercialización de agregados provenientes 

de RCD con elevada calidad que posibiliten su valoración como material de construcción, tanto desde del 

punto de vista económico como del punto de vista técnico. 

8.3 Materiales de Construcción 

El desarrollo de la campaña experimental permitió la evaluación de las propiedades de los agregados y de los 

hormigones producidos, tanto en estado fresco como endurecido, a nivel de durabilidad. Finalmente, son 

presentadas, de manera resumida, las conclusiones finales derivadas del análisis de los resultados obtenidos 

en cada ensayo realizado. 
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8.3.1 Propiedades de los agregados 

A lo largo de este trabajo fueron encontradas algunas diferencias entre las propiedades de los AP y los AR. 

En esta investigación, la densidad absoluta obtenida para los AR fue bastante inferior a la determinada para 

los AP. En relación a la absorción de agua, se puede destacar que se obtuvieron valores para los AR 

bastante superiores a los presentados por los AP, principalmente a las 24 horas. 

Con relación a la densidad aparente, los agregados con elementos cerámicos presentan valores 

sustancialmente más bajos que los restantes agregados. 

Se concluye también que los AP, al ser sometidos al ensayo de desgaste de Los Ángeles, presentan un mejor 

comportamiento en comparación con los AR estudiados. 

Los resultados obtenidos con los ensayos de los índices de forma y de aplanamiento indicaron que los AR, 

que pasan por la criba de 10 mm, presentan valores semejantes a los de los AP. Los AR que presentan 

elementos cerámicos de mayores dimensiones (pasan por la criba de 31,5 mm y quedan retenidos en la de 

10 mm) presentan muchas partículas laminares, hecho que es causado por las principales aplicaciones de los 

materiales cerámicos de barro rojo (tejas y ladrillos). 

8.3.2 Propiedades del hormigón en estado fresco 

Para poder establecer una referencia común a todos los hormigones producidos, fue establecido que las 

trabajabilidades deberían ser similares, definiendose 30 mm como el valor de asentamiento deseado y un 

margen de tolerancia de ±10 mm. 

Para alcanzar este objetivo se decidió proceder a la realización de dos campañas experimentales. La primera 

tuvo como objetivo hallar la dosis de agua para alcanzarse el revenimiento deseado. La segunda tuvo como 

objetivo producir los diferentes hormigones con la composición más refinada, a fin de ensayar y analizar las 

diferentes características. Los valores de asentamiento de los hormigones producidos en la segunda 

campaña estaban todos de acuerdo con la situación ideal. 

En relación a la densidad absoluta, se constata que disminuye con el aumento del porcentaje de sustitución 

de AP por AR, lo que era esperable, de acuerdo con los resultados obtenidos en las densidades absolutas de 

los AP y AR determinadas. 

Con respecto a la compactabilidad, se verificó que todos los hormigones producidos se encuentran en la 

misma clase, lo que significa que la vibración, siendo efectuada de forma similar en todos los casos, no es 

una fuente de variabilidad entre los hormigones producidos. 
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Esta conclusión sale reforzada con los resultados del contenido de aire retenido, ya que se constató la 

existencia de valores de aire bastante semejantes en todos los hormigones producidos. No habiéndose 

detectado ninguna relación entre el contenido de aire y alguna de las variables en cuestión (tipo de agregado 

o porcentaje de sustitución). 

8.3.3 Propiedades del hormigón en estado endurecido 

Con los resultados obtenidos en este proyecto se concluye que el valor de la resistencia a la compresión 

disminuye con el aumento del porcentaje de sustitución y con el tipo de agregados utilizados. Siendo el 

hormigón B1100C el que presentó resultados más desfavorables (inferior a 50% respecto al hormigón de 

referencia). Se concluyó también que la evolución de la resistencia a lo largo del tiempo ocurre, 

principalmente, hasta la edad de 28 días, y sigue aumentando hasta los 56 días, aunque con una evolución 

menos acentuada. Se constata también la existencia de una relación entre la densidad absoluta del hormigón 

endurecido y la resistencia a la compresión. 

Respecto a la resistencia a la flexión, también se establece la existencia de una disminución con el aumento 

del porcentaje de sustitución de los AP por AR, siendo esta disminución más acentuada en agregados con 

elementos cerámicos. Se verifica la existencia de una relación entre los valores de la resistencia a la flexión y 

de la resistencia a la compresión. 

En cuanto a la resistencia a la tracción (por la compresión diametral), se puede llegar a la conclusión de la 

existencia de una proporcionalidad de variación con la resistencia a la compresión de los hormigones 

fabricados. Los valores de la resistencia a la tracción obtenidos disminuyen de forma proporcional al 

aumento del porcentaje de sustitución de los AP por AR. 

Se concluye, además, que el aumento de la tasa de sustitución de AP por AR provoca un aumento de la 

absorción de agua por inmersión de los hormigones. Este aumento fue provocado por la mayor cantidad de 

agua de los BAR, así como por la mayor porosidad de los AR, y consiguiente elevada absorción de agua. Se 

verificó también que la variación de la absorción de agua por inmersión de los BAP, en relación al BR, en 

función de la tasa de sustitución de los AP por AR, se produjo de forma aproximadamente lineal. 

Finalmente, en cuanto a la absorción de agua bajo presión se observa un aumento de los valores 

presentados con el aumento del porcentaje de sustitución de los AP por AR, sobrepasando el 50% de 

aumento en el hormigón B100C, presentando también así un comportamiento razonable. 

Se propone además la implementación de una herramienta de simple ejecución que facilite la introducción 

de los agregados reciclados en la fabricación del hormigón. La herramienta comprende un ábaco cuyas 

variables de entrada son las características de los agregados y el porcentaje de sustitución por agregados 

simples por reciclados, los valores de salida de las características de hormigón producidas. Con este abaco se 

pretende promover la utilización e la valorización de este residuo tantas veces despreciado. 
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8.4 Trabajos futuros 

Como líneas de trabajo futuras se proponen: 

 El estudio de los dos métodos semi-cuantitativos aplicados a otras empresas de este sector de 

actividad, durante un periodo de tiempo más alargado, a fin de que se pudieran obtener 

conclusiones más sustentadas; 

 La aplicación de todos los métodos presentados en el subapartado 3.2.6 a empresas de otros 

sectores, para determinar, de manera global y coherente, cuál de los métodos semi-cuantitativos es 

que mejor se adecúa a cada sector de actividad; 

 La realización de otros trabajos de investigación en el estudio de hormigones que permitan 

conseguir que el ábaco propuesto sea más completo. La líneas sugeridas son: otras dosis de agua y 

cemento, adición de aditivos, establecimiento de otros valores de asentamiento; 

 La utilización de la metodología presentada en el estudio de sustitución de agregados gruesos por 

residuos provenientes de otros orígenes, principalmente neumáticos, vidrios, placas de yeso 

laminado, polímeros, aglomerados de madera, corcho, etc.; 

 La aplicación de la metodología presentada en el estudio de sustitución de agregados pétreos finos 

por agregados reciclados finos, una vez que la producción de agregados reciclados gruesos tienen 

como subproducto agregados reciclados finos que también podrán tener un aprovechamiento 

como agregado para el hormigón, con todos los condicionantes que esa sustitución puede acarrear; 

 La ampliación del estudio realizado del sector a los procesos de demolición, teniendo como 

objetivos optimizar los procesos de demolición selectiva desde el punto de vista económico, de 

seguridad e higiene en el trabajo y de impacto ambiental. Así será posible cerrar el ciclo que fue 

estudiado a lo largo de este trabajo y contribuir de forma muy efectiva a una construcción más 

sostenida y sostenible; 

 La investigación de las metodologías aplicadas a lo largo de esta disertación en otros ciclos de vida 

de productos, de forma que contribuya al aumento de las condiciones de seguridad, ambiente y 

calidad. 
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O método OCRA avalia e quantifica os factores de risco presentes na actividade de trabalho e estabelece 

um índice de exposição, que é o resultado do rácio entre o número de acções técnicas observadas durante o 

turno de trabalho e o número de acções técnicas especificamente recomendado [134]. 

O procedimento para avaliar o risco passa por assinalar as tarefas repetitivas em ciclos com duração 

significativa, encontrar a sequência de acções técnicas em cada ciclo representativo de cada tarefa, descrever 

e classificar os factores de risco em cada ciclo, reunir os dados respeitantes aos ciclos em cada tarefa durante 

todo o turno de trabalho, considerando a duração e sequência das diferentes tarefas e dos períodos de 

recuperação. 

O índice de exposição do método OCRA é o resultado da divisão da quantidade de Acções Técnicas 

Observadas (ATO) durante o turno de trabalho, pela quantidade de Acções Técnicas Recomendadas (ATR). 

O resultado é comparado com os valores referência de classificação de risco do método OCRA, 

determinando-se assim a acção a prosseguir. 

As ATO podem ser calculadas por análise organizacional (o número de acções por ciclo e número de 

acções por minuto, com este último multiplicado pelo tempo de duração da tarefa) enquanto o cálculo das 

ATR obedece a uma fórmula, sendo tidos em conta diversos factores (força, postura, factores adicionais, 

que podem ser vibrações, trabalhos de precisão, compressões mecânicas localizadas, exposição ao calor ou 

ao frio, uso de luvas, superfícies escorregadias, movimentos bruscos ou esticões, movimentos rápidos, etc., 

factor períodos de recuperação e duração do trabalho), assim como os respectivos multiplicadores. 

As ATO podem ser calculadas por análise organizacional (o número de acções por ciclo e número de 

acções por minuto com este último multiplicado pelo tempo de duração da tarefa) enquanto o cálculo das 

ATR é obtido pela Equação 5.8. 

Procedimento para determinar o número de ATR num turno de trabalho:  

 Para cada tarefa repetitiva iniciar com um CF de 30 acções/min.  

 Para cada tarefa a frequência constante deve ser corrigida para cada um dos seguintes factores 

de risco: força, postura e factores adicionais.  

 Multiplicar a frequência de cada tarefa pelo número de minutos de cada tarefa repetitiva.  

 Somar os valores obtidos para as diferentes tarefas.  

 O valor resultante é multiplicado pelo factor multiplicador para os períodos de recuperação.  

 Aplicar o último factor multiplicador que considera o tempo total passado em tarefas 

repetitivas. 

 O valor obtido representa o número total de acções recomendadas (ATR) no turno de trabalho 

De seguida explicam-se resumidamente os critérios e procedimentos necessários para a determinação das 

variáveis para o cálculo do índice OCRA, de acordo com o seguinte:  

 A constante de frequência de acção técnica (CF) 

De acordo com as pesquisas dos autores a referência para a frequência de acções técnicas foi fixada em 30 

acções por minuto. 

 

 O factor força (Ff) 

A força reflecte a importância da biomecânica, necessária para levar a cabo as acções técnicas.  
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Dada a dificuldade em quantificar a força em ambientes reais de trabalho o método OCRA utiliza a escala 

de Borg que é um método de quantificação subjectiva de força. A pontuação para a força é obtida pela 

classificação feita pelos operadores no que respeita à própria força aplicada nas actividades, utilizando uma 

escala progressiva de 0,5 a 10. Após a soma dos valores parciais obtidos, calcula-se a média ponderada do 

esforço ao longo do tempo obtida pela multiplicação da pontuação da escala de Borg pela sua percentagem 

de duração no ciclo.  

O resultado obtido é comparado com os valores do Quadro I.1, para se determinar o multiplicador para a 

força. 

 

Adaptado de: [134] 

 

 O factor postura (Fp)  

A avaliação das posturas deve ser efectuada em ciclos representativos para cada uma das tarefas repetitivas 

examinadas, por via da descrição da duração das posturas e/ou movimentos dos principais segmentos 

anatómicos; ombro, cotovelo pulso e mão (lados direito e esquerdo).  

Para efeitos de classificação é suficiente verificar que, na execução de cada acção, a articulação envolvida 

tem um alcance superior a 50% da amplitude da articulação, durante pelo menos um terço do ciclo do 

tempo. Quanto maior o tempo maior a pontuação. 

A presença de movimentos repetitivos pode ser assinalada pela observação das acções técnicas que se 

repetem pelo menos durante 50% do tempo de ciclo ou por uma muita curta duração do ciclo (menos de 15 

seg). A presença de movimentos repetidos aumenta as pontuações das articulações envolvidas. Todos estes 

elementos juntos levam à identificação dos valores do factor multiplicador para a postura. 

Quadro I.2 – Método OCRA: determinação do multiplicador para a postura 

 

Adaptado de: [134] 

 O factor complementar (Fc)  

Apesar de serem definidos como adicionais estes factores são de igual importância, tal deve-se ao facto de 

eles poderem estar presentes ou não nos contextos examinados. Estes factores podem ser vibrações, 

trabalhos de precisão, compressões mecânicas localizadas, exposição ao calor ou ao frio, o uso de luvas, 

superfícies escorregadias, movimentos bruscos ou esticões, movimentos rápidos, impactos repetidos (uso de 

martelo em superfícies duras, por exemplo), etc.  

Outros factores como os psicossociais não podem ser incluídos no método por serem de natureza 

individual enquanto os organizacionais devem ser levados em consideração.   

Quadro I.1 – Método OCRA: multiplicador para a força 
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À semelhança dos anteriores factores, o OCRA estabelece um multiplicador para os factores 

complementares. 

A cada factor adicional identificado na tarefa é atribuída uma pontuação, dependendo da duração das tarefas 

repetitivas: 4 quando a exposição é um terço do ciclo, 8 quando é de dois terços e 12 quando a exposição é 

em todo o ciclo. No caso das vibrações será 8, 12 e 16 respectivamente. Para a pontuação final são somadas 

todas as pontuações atribuídas aos factores adicionais utilizando-se depois o multiplicador correspondente 

na tabela de determinação do multiplicador para os factores adicionais. 

 

Quadro I.3 – Método OCRA: determinação do multiplicador para os factores adicionais 

 

Adaptado de: [134] 

 O factor períodos de recuperação (Fr)  

Período de recuperação é o período durante o qual um ou mais grupos de músculos/tendões estão em 

repouso. Intervalos, incluindo o período do almoço, tarefas de controlo visual, períodos do ciclo em que os 

músculos ficam em repouso total pelo menos 10 segundos após alguns minutos de trabalho. 

Utilizando como ponto de partida a literatura existente, os autores definiram como ideal um período de 

recuperação a cada 60 minutos de trabalho, no caso de tarefas repetitivas, durante o turno de trabalho. Com 

base nisto é possível definir critérios para avaliar a presença de risco numa situação concreta. Por cada hora 

sem período de recuperação há um correspondente multiplicador, conforme a tabela a seguir:  

Quadro I.4 – Método OCRA: determinação do multiplicador para o factor “períodos de recuperação” 

 

Adaptado de: [134] 

 O factor duração (Fd)  

Num turno de trabalho a duração total das tarefas que envolvem movimentos repetitivos e/ou forçados dos 

membros superiores é importante para determinar a exposição total do trabalhador aos riscos de LMERT. 

O cálculo do índice do método baseia-se em cenários de trabalho onde as tarefas repetitivas manuais se 

prolongam por uma grande parte do tempo (6 a 8 horas) no turno.  

O OCRA estabelece também a utilização de um factor multiplicador tendo em conta a duração total, em 

minutos, utilizado na execução das tarefas repetitivas, conforme a tabela a seguir:  
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Quadro I.5 – Método OCRA: determinação do multiplicador para o factor “duração” 

 

Adaptado de: [134] 

Analisados os factores anteriores é agora possível proceder à classificação do risco e adopção das 

consequentes acções preventivas, segundo o método OCRA. Valores inferiores a 1, 5 indicam a total 

aceitação das condições examinadas (área verde), os valores entre 1,6 e 2,2 significa a inexistência de risco 

relevante para ocorrência de LMERT, constituindo a designada área verde/amarelo.  

Na área amarela/vermelha situam-se os índices entre 2.3 e 3.5 onde já se verifica uma exposição ao risco 

mas não severa. Nestes casos já será conveniente introduzir alguma vigilância, educação para a saúde e 

melhoria das condições de trabalho.  

A área vermelha, para valores acima de 3.5 significa a existência de um nível significante de exposição ao 

risco. Nesta área um índice até 9 significa um nível médio de risco enquanto daí para cima estamos perante 

um elevado nível de risco. O posto de trabalho deve ser totalmente redefinido, e desencadeadas acções de 

monitorização apertadas em todos os aspectos. 

Quadro I.6 – Método OCRA: classificação dos níveis de risco do índice OCRA 

 

Adaptado de: [134] 
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II. ANEXO – Rapid Upper Limb Assessment (RULA) 
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O método RULA foi desenvolvido por E. Nigel Corlett e Lynn McAtamney (University of Nottingham’s, 

Institute for Occupational Ergonomics) com o objectivo de investigar a exposição dos trabalhadores aos 

factores de risco associado aos membros superiores [134]. 

O RULA é utilizado para avaliar a postura, força e movimentos associados a tarefas sedentárias, tais como a 

utilização de computadores, manufactura ou outras onde o trabalhador se encontra sentado ou de pé sem 

andar, devendo, então, ser utilizado como uma primeira análise para a avaliação do nível de exposição dos 

membros superiores a factores de risco como a postura, contracção muscular estática, repetição e força e 

para determinar os factores que mais contribuem para o risco associado à tarefa.  

Este método estabelece, para cada zona, intervalos de postura, e descreve uma pontuação de acordo com o 

nível de sobrecarga. De igual modo, valora-se o trabalho estático (posturas mantidas por mais de um 

minuto) ou repetitivo (frequência de movimentos dos segmentos ≥ a 4 por minuto), e os requisitos de força 

ou carga.   

A aplicação do método consiste no registo das diferentes posturas de trabalho observadas, classificadas 

através de um sistema de pontuação, utilizando-se diagramas de posturas do corpo e tabelas que avaliam o 

risco de exposição a factores de carga externos. Desta forma é possível identificar o esforço muscular que 

está associado à postura de trabalho, força exercida, actividade estática ou repetitiva. Deve ser registada a 

postura de trabalho nos planos sagital, frontal e, se possível, no transversal, analisando-se depois a postura 

dividindo-se o corpo em 2 grupos (A e B): 

 Grupo A: braço, antebraço, pulso e rotação do pulso.  

 Grupo B: pescoço, tronco e membros inferiores.   

Os valores de pontuação para os 2 grupos situam-se entre 1 e 9, sendo que 1 corresponde ao menor risco 

de lesão possível e o 9 representa o maior risco de lesão possível.  

Devem ser observados vários ciclos do operador e depois seleccionar a postura que ocorre com mais 

frequência, onde ocorre o maior valor de carga ou, alternativamente, avaliar as diferentes posturas. 

Posteriormente deverá classificar-se a carga ou força utilizada, a utilização dos músculos, calcular a 

pontuação parcial e depois a pontuação final.  

Os factores de risco considerados são: 

 a postura; 

 os membros superiores e inferiores; 

 o pescoço e o tronco; 

 a contracção muscular estática; 

 a repetição, 

 a força. 

Na Figura II.1 são registadas todas as pontuações obtidas na avaliação efectuada com recurso às diversas 

tabelas que fazem parte do método e no  

Quadro II.1 são apresentados os níveis de acção do RULA. 
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Figura II.1 – Método RULA: ficha de registo das pontuações 

Adaptado de: [134] 

 

Quadro II.1 – Método RULA: níveis de acção 

 

Adaptado de: [134] 

Na Figura II.2 são apresentadas as pontuações para os segmentos do grupo A, respeitante aos membros 

superiores (braço, antebraço, pulso e rotação do pulso). 
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Figura II.2 – Método RULA: pontuações do grupo A; membros superiores 

Adaptado de: [134] 

Na Figura II.2 e na Figura II.3 são apresentadas as pontuações para os segmentos do grupo B, respeitante o 

pescoço, tronco e membros inferiores (pernas). 

 

 

Figura II.3 – Método RULA: Pontuações do grupo B; pescoço, tronco e membros inferiores 

Adaptado de: [134] 
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Após a pontuação de cada membro de cada grupo, mediante a utilização das tabelas A e B, para os grupos 

A e B respectivamente, calcula-se a pontuação parcial de cada grupo, à qual se acrescenta a pontuação para 

os casos em que exista trabalho muscular (acrescenta-se 1 se a postura for essencialmente estática ou 

repetida mais de quatro vezes por minuto e nos outros casos será 0) e força ou carga (acrescenta-se 1 no 

caso de cargas ou forças intermitentes entre 2 e 10 Kg, 2 em cargas estáticas ou cargas e forças repetidas 

entre 2 e 10 Kg, 3 quando a carga estática ou as cargas ou forças repetidas são superiores a 10 Kg ou 

quando há choques ou forças instantâneas e, quando não há resistência ou cargas ou forças intermitentes, o 

valor será 0), originando a pontuação total de cada um dos grupos (A e B).   

Calculadas as pontuações dos grupos A e B acrescenta-se a pontuação para a actividade muscular e carga ou 

força para cada um dos grupos, o que resulta nas pontuações C e D. Depois disso recorre-se à tabela C para 

obter o resultado final do RULA. 

Seguidamente apresentam-se as tabelas A, B e C, referidas ao longo do texto e que são necessárias para o 

cálculo do RULA, assim como as tabelas para a pontuação da força e actividade muscular. 

 

Quadro II.2 – Método RULA: tabela A; pontuação do grupo A - membros superiores 

 

Adaptado de: [134] 
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Quadro II.3 – Método RULA: tabela B; pontuação do grupo B - pescoço, tronco e membros inferiores 

 

Adaptado de: [134] 

Quadro II.4 – Método RULA; tabela C: pontuação RULA 

 

Adaptado de: [134] 

 

O valor obtido na tabela C é depois comparado com os valores da tabela de classificação de níveis de 

intervenção determinando-se assim a prioridade de acção. Os níveis de acção são quatro sendo que ao nível 

1 corresponde a pontuação 1 a 2, onde o risco é aceitável e o nível 4 que se encontra no outro extremo, 

com pontuação de 7 ou mais, significando que são necessárias investigações e modificações imediatamente 

 

Quadro II.5 – Método RULA; pontuação para actividade 

 

Adaptado de: [134] 
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Quadro II.6 – Método RULA; pontuação para força/carga 

 

Adaptado de: [134] 
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III. ANEXO – Resultados das medições de ruído 
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Quadro III.1 – Medições de ruído: acompanhamento da descarga dos resíduos 

Processo: Acompanhamento da descarga dos resíduos 

Tarefa: Acompanhamento da descarga dos resíduos 

Equipamento: Camião 

Trabalhadores afectados: Encarregado 

Dia Medição 
Tempo de 
medição 

(minutos) 

Nível contínuo 
equivalente 

(dB(A)) 

Nível pico 
dB(C)) 

1 1 5 78,6 100,4 

1 2 5 79,4 102,5 

1 3 5 80,5 102,2 

2 1 5 80,0 102,3 

2 2 5 79,1 101,0 

2 3 5 79,5 101,9 

3 1 5 79,7 102,2 

3 2 5 79,8 102,1 

3 3 5 78,4 102,3 

1 Média 79,57 
 

2 Média 79,55 
 

3 Média 79,35 
  

Quadro III.2 – Medições de ruído: redução dos blocos de dimensão superior a 75 cm 

Processo: Redução dos blocos de dimensão superior a 75 cm 

Tarefa: Redução, com o auxílio de ferramentas apropriadas, dos blocos 
com dimensão superior a 75 cm 

Equipamento: Martelo eléctrico 

Trabalhadores afectados: Operador 1 

Dia Medição 
Tempo de 
medição 
(minutos) 

Nível contínuo 
equivalente 

(dB(A)) 

Nível pico 
dB(C)) 

1 1 5 95,3 111,9 

1 2 5 95,4 111,1 

1 3 5 95,4 110,2 

2 1 5 94,9 113,7 

2 2 5 95 113,1 

2 3 5 96 112,4 

3 1 5 95,3 112,2 

3 2 5 95,5 111,5 

3 3 5 95,7 109,3 

1 Média 95,37 
 

2 Média 95,33 
 

3 Média 95,50 
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Quadro III.3 – Medições de ruído: alimentação da britadora com a pá carregadora 

Processo: Alimentação da britadora com a pá carregadora 

Tarefa: Proceder à alimentação da britadora, com recurso à pá carregadora, 
sempre que necessário 

Equipamento: Pá carregadora 

Trabalhadores afectados: Encarregado 

Dia Medição 
Tempo de 
medição 
(minutos) 

Nível contínuo 
equivalente 

(dB(A)) 

Nível pico 
dB(C)) 

1 1 5 80,2 104 

1 2 5 79,8 103,5 

1 3 5 80,5 102,3 

2 1 5 80,3 104,5 

2 2 5 80,5 101,6 

2 3 5 80,2 101,9 

3 1 5 79,9 103,3 

3 2 5 81,1 104,7 

3 3 5 80,1 102,3 

1 Média 80,18 
 

2 Média 80,34 
 

3 Média 80,40 
  

Quadro III.4 – Medições de ruído: desimpedimento da zona de alimentação da britadora 

Processo: Desimpedimento da zona de alimentação da britadora 

Tarefa: Verificação dos resíduos que alimentam a britadora 

Equipamento: Britadora 

Trabalhadores afectados: Operador 1 

Dia Medição 
Tempo de 
medição 
(minutos) 

Nível contínuo 
equivalente 

(dB(A)) 

Nível pico 
dB(C)) 

1 1 5 99,7 125,4 

1 2 5 100,2 121,0 

1 3 5 99,3 129,5 

2 1 5 100,1 126,8 

2 2 5 100,5 129,6 

2 3 5 99,2 120,9 

3 1 5 100,6 126,4 

3 2 5 99,9 125,1 

3 3 5 100,3 129,4 

1 Média 99,75 
 

2 Média 99,97 
 

3 Média 100,28 
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Quadro III.5 – Medições de ruído: desimpedimento da zona de alimentação da britadora 

Processo: Desimpedimento da zona de alimentação da britadora 

Tarefa: Proceder à rectificação dos blocos que possam obstruir a 
alimentação da britadora 

Equipamento: martelo eléctrico 

Trabalhadores afectados: Operador 1 

Dia Medição 
Tempo de 
medição 
(minutos) 

Nível contínuo 
equivalente 

(dB(A)) 

Nível pico 
dB(C)) 

1 1 5 94,3 100,4 

1 2 5 94,0 101,3 

1 3 5 94,2 99,8 

2 1 5 94,9 102,8 

2 2 5 94,3 102,2 

2 3 5 94,0 103,3 

3 1 5 93,9 102,4 

3 2 5 94,9 101,3 

3 3 5 94,1 103,3 

1 Média 94,17 
 

2 Média 94,42 
 

3 Média 94,32 
  

Quadro III.6 – Medições de ruído: desimpedimento da zona de alimentação da britadora 

Processo: Desimpedimento da zona de alimentação da britadora 

Tarefa: Proceder à rectificação dos blocos que possam obstruir a 
alimentação da britadora 

Equipamento: rebarbadora 

Trabalhadores afectados: Operador 1 

Dia Medição 
Tempo de 
medição 
(minutos) 

Nível contínuo 
equivalente 

(dB(A)) 

Nível pico 
dB(C)) 

1 1 5 92,8 115,3 

1 2 5 92,5 112,3 

1 3 5 91,6 111,0 

2 1 5 92,1 110,8 

2 2 5 92,4 112,2 

2 3 5 92,2 110,0 

3 1 5 92,3 114,5 

3 2 5 92,4 115,2 

3 3 5 92,3 113,0 

1 Média 92,33 
 

2 Média 92,24 
 

3 Média 92,33 
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Quadro III.7 – Medições de ruído: desimpedimento da zona de alimentação da britadora 

Processo: Desimpedimento da zona de alimentação da britadora 

Tarefa: Proceder à rectificação dos blocos que possam obstruir a 
alimentação da britadora 

Equipamento: marreta 

Trabalhadores afectados: Operador 1 

Dia Medição 
Tempo de 
medição 
(minutos) 

Nível contínuo 
equivalente 

(dB(A)) 

Nível pico 
dB(C)) 

1 1 5 86,9 125,7 

1 2 5 86,2 129,3 

1 3 5 85,9 130,0 

2 1 5 86,3 126,8 

2 2 5 86,5 129,3 

2 3 5 86,1 131,1 

3 1 5 86,0 126,4 

3 2 5 86,4 120,3 

3 3 5 86,4 130,3 

1 Média 86,35 
 

2 Média 86,30 
 

3 Média 86,27 
  

Quadro III.8 – Medições de ruído: desimpedimento da zona de alimentação da britadora 

Processo: Desimpedimento da zona de alimentação da britadora 

Tarefa: Proceder à rectificação dos blocos que possam obstruir a 
alimentação da britadora 

Equipamento: tesoura de corte 

Trabalhadores afectados: Operador 1 

Dia Medição 
Tempo de 
medição 
(minutos) 

Nível contínuo 
equivalente 

(dB(A)) 

Nível pico 
dB(C)) 

1 1 5 77,2 93,3 

1 2 5 77,3 90,3 

1 3 5 77,4 89,4 

2 1 5 77,4 90,2 

2 2 5 77,2 88,5 

2 3 5 77,2 92,2 

3 1 5 77,0 93,2 

3 2 5 77,4 89,0 

3 3 5 77,5 98,0 

1 Média 77,30 
 

2 Média 77,27 
 

3 Média 77,31 
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Quadro III.9 – Medições de ruído: desimpedimento da zona de alimentação da britadora 

Processo: Desimpedimento da zona de alimentação da britadora 

Tarefa: Proceder à rectificação dos blocos que possam obstruir a 
alimentação da britadora 

Equipamento: palanca 

Trabalhadores afectados: Operador 1 

Dia Medição 
Tempo de 
medição 
(minutos) 

Nível contínuo 
equivalente 

(dB(A)) 

Nível pico 
dB(C)) 

1 1 5 72,2 89,0 

1 2 5 72,5 87,7 

1 3 5 72,7 90,1 

2 1 5 72,6 91,2 

2 2 5 72,5 89,7 

2 3 5 72,4 88,9 

3 1 5 72,7 89,3 

3 2 5 72,4 91,1 

3 3 5 72,5 87,9 

1 Média 72,47 
 

2 Média 72,50 
 

3 Média 72,54 
  

Quadro III.10 – Medições de ruído: Desimpedimento da zona de alimentação da britadora 

Processo: Desimpedimento da zona de alimentação da britadora 

Tarefa: Proceder à rectificação dos blocos que possam obstruir a 
alimentação da britadora 

Equipamento: rodo 

Trabalhadores afectados: Operador 1 

Dia Medição 
Tempo de 
medição 
(minutos) 

Nível contínuo 
equivalente 

(dB(A)) 

Nível pico 
dB(C)) 

1 1 5 73,7 87,0 

1 2 5 74,4 90,3 

1 3 5 73,9 90,0 

2 1 5 74,5 88,2 

2 2 5 74,4 87,6 

2 3 5 74,2 89,9 

3 1 5 75,0 90,2 

3 2 5 74,3 87,7 

3 3 5 74,1 90,4 

1 Média 74,01 
 

2 Média 74,37 
 

3 Média 74,48 
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Quadro III.11 – Medições de ruído: triagem de objectos de resíduos após britagem 

Processo: Triagem de objectos de resíduos após britagem 

Tarefa: Verificação da qualidade dos resíduos produzidos e remoção dos 
contaminantes detectados 

Equipamento: Britadora 

Trabalhadores afectados: Operador 2 

Dia Medição 
Tempo de 
medição 
(minutos) 

Nível contínuo 
equivalente 

(dB(A)) 

Nível pico 
dB(C)) 

1 1 5 97,2 115,4 

1 2 5 97,5 111,3 

1 3 5 97,5 112,0 

2 1 5 98,1 116,8 

2 2 5 97,5 112,2 

2 3 5 97,2 110,0 

3 1 5 97,1 116,4 

3 2 5 98,0 115,3 

3 3 5 97,3 113,3 

1 Média 97,40 
 

2 Média 97,62 
 

3 Média 97,48 
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IV. ANEXO – Resultados das medições de vibrações 
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Quadro IV.1 – Medições de vibrações: redução dos blocos de dimensão superior a 75 cm 

Processo: Redução dos blocos de dimensão superior a 75 cm 

Tarefa: Redução, com o auxílio de ferramentas apropriadas, dos blocos com dimensão 
superior a 75 cm 

Equipamento: Martelo eléctrico 

Trabalhadores afectados: Operador 1 

Sistema afectado: Mão-braço 

Dia Medição 
Tempo de 
medição 
(minutos) 

RMS 1.1 
(m/s2) 

RMS 2.1 
(m/s2) 

RMS 3.1 
(m/s2) 

1 1 5 6,98 7,09 12,41 

1 2 5 5,76 5,31 13,95 

1 3 5 5,00 5,65 12,43 

2 1 5 5,99 5,07 14,77 

2 2 5 6,27 5,70 12,61 

2 3 5 5,45 6,60 14,28 

3 1 5 6,72 5,62 12,21 

3 2 5 5,71 5,89 13,36 

3 3 5 6,12 6,89 15,74 

1 Média 5,91 6,02 12,93 

2 Média 5,90 5,79 13,89 

3 Média 6,18 6,13 13,77 

 

Quadro IV.2 – Medições de vibrações: alimentação da britadora com a pá carregadora 

Processo: Alimentação da britadora com a pá carregadora 

Tarefa: Operação com a pá carregadora 

Equipamento: Pá carregadora 

Trabalhadores afectados: Encarregado 

Sistema afectado: Corpo inteiro 

Dia Medição 
Tempo de 
medição 
(minutos) 

RMS 1.1 
(m/s2) 

RMS 2.1 
(m/s2) 

RMS 3.1 
(m/s2) 

1 1 5 0,45 0,39 0,50 

1 2 5 0,41 0,32 0,61 

1 3 5 0,52 0,49 0,62 

2 1 5 0,43 0,54 0,60 

2 2 5 0,44 0,36 0,61 

2 3 5 0,41 0,51 0,52 

3 1 5 0,45 0,31 0,56 

3 2 5 0,50 0,43 0,48 

3 3 5 0,46 0,30 0,47 

1 Média 0,46 0,40 0,58 

2 Média 0,42 0,47 0,58 

3 Média 0,47 0,35 0,51 

 

  



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN ANEXO – Resultados das medições de vibrações 

 

304 
 

Quadro IV.3 – Medições de vibrações: triagem de objectos de resíduos após britagem 

Processo: Triagem de objectos de resíduos após britagem 

Tarefa: Verificação da qualidade dos resíduos produzidos e remoção dos contaminantes 
detectados 

Equipamento: Britadora 

Trabalhadores afectados: Operador 2 

Sistema afectado: Corpo inteiro 

Dia Medição 
Tempo de 
medição 
(minutos) 

RMS 1.1 
(m/s2) 

RMS 2.1 
(m/s2) 

RMS 3.1 
(m/s2) 

1 1 5 2,58 2,03 4,26 

1 2 5 2,52 3,12 4,31 

1 3 5 2,62 2,99 4,79 

2 1 5 2,50 2,58 4,31 

2 2 5 2,44 2,62 4,20 

2 3 5 2,54 2,80 4,98 

3 1 5 2,52 2,58 4,81 

3 2 5 2,63 2,03 4,62 

3 3 5 2,69 2,09 4,70 

1 Média 2,57 2,71 4,45 

2 Média 2,49 2,67 4,50 

3 Média 2,61 2,23 4,71 

 

Quadro IV.4 – Medições de vibrações: desimpedimento da zona de alimentação da britadora 

Processo: Desimpedimento da zona de alimentação da britadora 

Tarefa: Verificação dos resíduos que alimentam a britadora 

Equipamento: Britadora 

Trabalhadores afectados: Operador 1 

Sistema afectado: Corpo inteiro 

Dia Medição 
Tempo de 
medição 
(minutos) 

RMS 1.1 
(m/s2) 

RMS 2.1 
(m/s2) 

RMS 3.1 
(m/s2) 

1 1 5 3,19 3,65 11,43 

1 2 5 3,37 3,46 11,46 

1 3 5 3,24 3,35 11,35 

2 1 5 3,82 3,31 11,41 

2 2 5 3,55 4,13 11,32 

2 3 5 3,31 3,68 11,33 

3 1 5 3,31 3,91 11,35 

3 2 5 2,22 3,32 11,38 

3 3 5 3,19 3,91 11,40 

1 Média 3,27 3,49 11,41 

2 Média 3,56 3,71 11,35 

3 Média 2,91 3,71 11,38 
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Quadro IV.5 – Medições de vibrações: desimpedimento da zona de alimentação da britadora 

Processo: Desimpedimento da zona de alimentação da britadora 

Tarefa: Proceder à rectificação dos blocos que possam obstruir a alimentação da britadora 

Equipamento: Martelo eléctrico 

Trabalhadores afectados: Operador 1 

Sistema afectado: Mão-braço 

Dia Medição 
Tempo de 
medição 
(minutos) 

RMS 1.1 
(m/s2) 

RMS 2.1 
(m/s2) 

RMS 3.1 
(m/s2) 

1 1 5 6,99 6,05 11,27 

1 2 5 7,01 5,89 11,21 

1 3 5 7,19 6,18 11,23 

2 1 5 7,36 6,03 11,35 

2 2 5 6,73 6,11 11,25 

2 3 5 7,36 6,00 11,03 

3 1 5 6,79 6,03 11,11 

3 2 5 7,38 6,11 11,35 

3 3 5 7,17 6,02 11,26 

1 Média 7,06 6,04 11,24 

2 Média 7,15 6,05 11,21 

3 Média 7,11 6,06 11,24 

 

Quadro IV.6 – Medições de vibrações: desimpedimento da zona de alimentação da britadora 

Processo: Desimpedimento da zona de alimentação da britadora 

Tarefa: Proceder à rectificação dos blocos que possam obstruir a alimentação da britadora 

Equipamento: Rebarbadora 

Trabalhadores afectados: Operador 1 

Sistema afectado: Mão-braço 

Dia Medição 
Tempo de 
medição 
(minutos) 

RMS 1.1 
(m/s2) 

RMS 2.1 
(m/s2) 

RMS 3.1 
(m/s2) 

1 1 5 2,36 5,11 5,27 

1 2 5 2,57 5,10 5,52 

1 3 5 2,40 5,06 5,32 

2 1 5 2,94 5,14 5,28 

2 2 5 2,59 5,01 5,28 

2 3 5 2,78 4,84 5,34 

3 1 5 2,53 5,18 5,24 

3 2 5 2,43 5,03 5,29 

3 3 5 2,85 5,24 5,42 

1 Média 2,44 5,09 5,37 

2 Média 2,77 5,00 5,30 

3 Média 2,60 5,15 5,32 
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V. ANEXO – Resultados das medições de gases de combustão 
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Quadro V.1 – Medições de gases de combustão: acompanhamento da descarga dos resíduos 

Processo: Acompanhamento da descarga dos resíduos 

Tarefa: Recepção do veículo carregado 

Equipamento: Camião 

Trabalhadores afectados: Encarregado 

Dia Medição 
Tempo de 

medição (minutos) 
O2% H2S ppm CO ppm 

1 1 5 23,00 1,00 3,00 

1 2 5 23,00 0,90 3,00 

1 3 5 23,00 1,00 2,00 

2 1 5 22,00 1,00 3,00 

2 2 5 23,00 1,00 2,50 

2 3 5 23,00 0,80 3,00 

3 1 5 23,00 1,00 2,00 

3 2 5 23,00 1,00 3,00 

3 3 5 23,00 1,00 3,00 

1 Média 23,00 0,97 2,67 

2 Média 22,67 0,93 2,83 

3 Média 23,00 1,00 2,67 

 

Quadro V.2 – Medições de gases de combustão: acompanhamento da descarga dos resíduos 

Processo: Acompanhamento da descarga dos resíduos 

Tarefa: Indicação do local de descarga 

Equipamento: Camião 

Trabalhadores afectados: Encarregado 

Dia Medição 
Tempo de 

medição (minutos) 
O2% H2S ppm CO ppm 

1 1 5 23,00 0,90 3,00 

1 2 5 22,00 1,00 4,00 

1 3 5 23,00 1,00 4,00 

2 1 5 23,00 1,00 4,00 

2 2 5 23,00 1,00 3,00 

2 3 5 23,00 1,00 4,00 

3 1 5 22,50 1,00 4,00 

3 2 5 23,00 1,00 4,00 

3 3 5 23,00 0,80 4,00 

1 Média 22,67 0,97 3,67 

2 Média 23,00 1,00 3,67 

3 Média 22,83 0,93 4,00 
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Quadro V.3 – Medições de gases de combustão: acompanhamento da descarga dos resíduos 

Processo: Acompanhamento da descarga dos resíduos 

Tarefa: Acompanhamento da descarga dos resíduos 

Equipamento: Camião 

Trabalhadores afectados: Encarregado 

Dia Medição 
Tempo de 
medição 

(minutos) 
O2% H2S ppm CO ppm 

1 1 5 23,00 10,00 11,00 

1 2 5 22,00 9,00 11,00 

1 3 5 22,00 9,00 12,00 

2 1 5 22,00 8,00 11,00 

2 2 5 22,00 9,00 11,00 

2 3 5 22,00 9,00 10,00 

3 1 5 22,00 9,00 11,00 

3 2 5 22,00 9,00 11,00 

3 3 5 23,00 9,00 11,00 

1 Média 22,33 9,33 11,33 

2 Média 22,00 8,67 10,67 

3 Média 22,33 9,00 11,00 

 

Quadro V.4 – Medições de gases de combustão: acompanhamento da descarga dos resíduos 

Processo: Acompanhamento da descarga dos resíduos 

Tarefa: Expedição do veículo descarregado 

Equipamento: Camião 

Trabalhadores afectados: Encarregado 

Dia Medição 
Tempo de 
medição 

(minutos) 
O2% H2S ppm CO ppm 

1 1 5 23,00 9,00 4,00 

1 2 5 23,00 9,00 4,00 

1 3 5 23,00 8,00 2,00 

2 1 5 22,00 9,00 4,00 

2 2 5 23,00 9,00 4,00 

2 3 5 23,00 9,00 3,00 

3 1 5 23,00 9,00 4,00 

3 2 5 23,00 10,00 4,00 

3 3 5 22,00 9,00 4,00 

1 Média 23,00 8,67 3,33 

2 Média 22,67 9,00 3,67 

3 Média 22,67 9,33 4,00 
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Quadro V.5 – Medições de gases de combustão: alimentação da britadora com a pá carregadora 

Processo: Alimentação da britadora com a pá carregadora 

Tarefa: Proceder à alimentação da britadora, com recurso à pá carregadora, sempre que 
necessário 

Equipamento: Pá carregadora 

Trabalhadores afectados: Encarregado 

Dia Medição 
Tempo de 

medição (minutos) 
O2% H2S ppm CO ppm 

1 1 5 23,00 1,00 3,00 

1 2 5 22,00 1,00 3,00 

1 3 5 23,00 1,00 2,00 

2 1 5 22,00 1,00 3,00 

2 2 5 23,00 1,00 3,00 

2 3 5 22,00 1,00 3,00 

3 1 5 22,00 1,00 2,00 

3 2 5 23,00 1,00 3,00 

3 3 5 23,00 1,00 3,00 

1 Média 22,67 1,00 2,67 

2 Média 22,33 1,00 3,00 

3 Média 22,67 1,00 2,67 
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VI. ANEXO – Resultados das medições de iluminância 
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Quadro VI.1 – Medições de iluminância: acompanhamento da descarga dos resíduos 

Processo: Acompanhamento da descarga 
dos resíduos 

Tarefa: Indicação do local de descarga 

Equipamento: Camião 

Trabalhadores afectados: Encarregado 

Medição 
Tempo de 
medição 
(minutos) 

Nível 
iluminância 

(lux) 

1 10 592,6 

2 10 617,3 

3 10 689,1 

4 10 769,2 

5 10 889,8 

Média 711,6 

 

Quadro VI.2 – Medições de iluminância: redução dos blocos de dimensão superior a 75 cm 

Processo: Redução dos blocos de dimensão 
superior a 75 cm 

Tarefa: Verificação dos blocos de RCD 

Equipamento: - 

Trabalhadores afectados: Operador 1 

Medição 
Tempo de 
medição 
(minutos) 

Nível 
iluminância 

(lux) 

1 10 870,4 

2 10 856,5 

3 10 741,9 

4 10 627,4 

5 10 614,8 

Média 742,2 

 

Quadro VI.3 – Medições de iluminância: redução dos blocos de dimensão superior a 75 cm 

Processo: Redução dos blocos de dimensão 
superior a 75 cm 

Tarefa: Redução, com o auxílio de 
ferramentas apropriadas, dos blocos com 

dimensão superior a 75 cm 

Equipamento: Martelo eléctrico 

Trabalhadores afectados: Operador 1 

Medição 
Tempo de 
medição 
(minutos) 

Nível 
iluminância 

(lux) 

1 10 923,1 

2 10 915,9 

3 10 772,1 

4 10 669,2 

5 10 634,7 

Média 783,0 
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Quadro VI.4 – Medições de iluminância: desimpedimento da zona de alimentação da britadora 

Processo: Desimpedimento da zona de 
alimentação da britadora 

Tarefa: Verificação dos resíduos que 
alimentam a britadora 

Equipamento: - 

Trabalhadores afectados: Operador 1 

Medição 
Tempo de 
medição 
(minutos) 

Nível 
iluminância 

(lux) 

1 10 376,3 

2 10 378,2 

3 10 473,8 

4 10 765,4 

5 10 698,2 

Média 538,4 

 

Quadro VI.5 – Medições de iluminância: triagem de objectos de resíduos após britagem 

Processo: Triagem de objectos de resíduos 
após britagem 

Tarefa: Verificação da qualidade dos 
resíduos produzidos pela britadora 

Equipamento: Britadora 

Trabalhadores afectados: Operador 2 

Medição 
Tempo de 
medição 
(minutos) 

Nível 
iluminância 

(lux) 

1 10 1015,6 

2 10 1108,4 

3 10 973,6 

4 10 841,4 

5 10 799,0 

Média 947,6 

 

Quadro VI.6 – Medições de iluminância: triagem de objectos de resíduos após britagem 

Processo: Triagem de objectos de resíduos 
após britagem 

Tarefa: Verificação dos resíduos que 
alimentam a britadora 

Equipamento: - 

Trabalhadores afectados: Operador 2 

Medição 
Tempo de 
medição 
(minutos) 

Nível 
iluminância 

(lux) 

1 10 815,2 

2 10 1154,2 

3 10 972,0 

4 10 795,6 

5 10 1071,1 

Média 961,6 
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VII. ANEXO – Avaliação de Riscos: Método INSHT – NTP 330 
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Quadro VII.1 – Método INSHT: avaliação de riscos profissionais 

 

(continua)  

Processo Tarefa Perigo Risco

Nível de 

deficiência

Nível de 

exposição

Nível de 

probabilidade

Nível de 

consequência

Magnitude do 

risco

Concentrações de 

gases de escape

Inalação de 

substâncias 

nocivas ou 

tóxicas 1 3 3 10 30

Circulação/manobra 

de veículos 
Atropelamento 

2 1 2 25 50

Trabalho no exterior

Stresse térmico 2 2 4 10 40

Concentrações de 

gases de escape

Inalação de 

substâncias 

nocivas ou 

tóxicas 1 3 3 10 30

Circulação/manobra 

de veículos 
Atropelamento 

2 1 2 25 50

Queda ao mesmo 

nível 2 1 2 10 20

Stresse térmico 2 2 4 10 40

Iluminação 

inadequada 2 1 2 10 20

Concentrações de 

gases de escape

Inalação de 

substâncias 

nocivas ou 

tóxicas 2 3 6 10 60

Queda de 

objectos 2 1 2 10 20

Projecção de 

objectos e 

partículas 2 1 2 10 20

Inalação de 

poeiras 2 2 4 10 40

Exposição ao 

ruído 2 2 4 10 40

Emagamento e 

entaladelas 2 1 1 25 25

Sobre-esforços 1 1 1 25 25

Posições 

inadequadas 1 1 1 10 10

Organização do local 

de trabalho Stresse térmico 2 2 4 10 40

Concentrações de 

gases de escape

Inalação de 

substâncias 

nocivas ou 

tóxicas 1 2 2 10 20

Organização do local 

de trabalho Stresse térmico 2 2 4 10 40

Circulação/manobra 

de veículos 
Atropelamento 

2 1 2 25 50

Acompanhamento 

da descarga dos 

resíduos

Recepção do veículo 

carregado

Indicação do local de 

descarga

Descarga dos resíduos

Descarga de RCD

Acondicionamento 

de RCD

Organização do local 

de trabalho

Expedição do veículo 

descarregado
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Quadro VII.1 – Método INSHT: avaliação de riscos profissionais (continuação) 

 

(continua)

Processo Tarefa Perigo Risco

Nível de 

deficiência

Nível de 

exposição

Nível de 

probabilidade

Nível de 

consequência

Magnitude do 

risco

Verificação dos 

blocos

Iluminação 

inadequada 1 1 1 10 10

Stresse térmico 1 2 2 10 20

Queda ao mesmo 

nível 2 1 2 10 20

Queda ao mesmo 

nível

2 1 2 25 50

Stresse térmico 1 2 2 10 20

Iluminação 

inadequada 1 1 1 10 10

Projecção de 

objectos e 

partículas 2 3 6 10 60

Choques, 

pancadas e 

embates 2 2 4 25 100

Esmagamento e 

entaladelas 2 2 4 60 240

Exposição ao 

ruído 2 4 8 25 200

Exposição a 

Vibrações 6 4 24 25 600

Inalação de 

poeiras 2 4 8 10 80

Posições 

Inadequadas 2 2 4 10 40

Electrocussão/ele

ctrização 1 1 1 60 60

Exposição ao 

ruído 2 4 8 10 80

Queda de 

objectos e 

partículas 2 1 2 10 20

Colapso de 

estruturas 2 1 2 60 120

Posturas 

inadequadas 1 1 1 10 10

Inalação de 

poeiras 2 2 4 10 40

Exposição a 

vibrações 1 1 1 10 10

Stresse térmico 2 2 4 10 40

Concentrações de 

gases de escape

Inalação de 

substâncias 

nocivas ou 

tóxicas 1 1 1 10 10

Verificação dos blocos de 

RCD
Organização do local 

de trabalho

Redução dos blocos 

de dimensão 

superior a 75 cm

Alimentação da 

britadora com a pá 

carregadora

Redução, com o auxílio de 

ferramentas apropriadas, 

dos blocos com dimensão 

superior a 75 cm

Organização do local 

de trabalho

Operação com 

martelo eléctrico

Proceder à alimentação da 

britadora, com recurso à 

pá carregadora, sempre 

que necessário

Operação com a pá 

carregadora



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN ANEXO – Avaliação de Riscos: Método INSHT – NTP 330  

 ___________________________________________________________________________________________  
 

321 
 

Quadro VII.1 – Método INSHT: avaliação de riscos profissionais (continuação) 

  

Processo Tarefa Perigo Risco

Nível de 

deficiência

Nível de 

exposição

Nível de 

probabilidade

Nível de 

consequência

Magnitude do 

risco

Quedas em altura 2 1 2 60 120

Queda ao mesmo 

nível 2 1 2 25 50

Iluminação 

inadequada 1 1 1 10 10

Stresse térmico 2 2 4 10 40

Exposição ao 

ruído 2 4 8 25 200

Inalação de 

poeiras 2 4 8 25 200

Exposição a 

Vibrações 6 4 24 60 1440

Manipulação dos 

RCD

Tarefas 

repetitivas 1 2 2 10 20

Queda ao mesmo 

nível

1 2 2 10 20

Quedas em altura 2 1 2 25 50

Stresse térmico 2 1 2 10 20

Projecção de 

partículas 2 3 6 10 60

Choques, 

pancadas e 

embates 2 3 6 25 150

Esmagamento e 

entaladelas 2 3 6 60 360

Exposição ao 

ruído 2 4 8 25 200

Exposição a 

Vibrações 2 3 6 25 150

Inalação de 

poeiras 2 2 4 10 40

Posições 

Inadequadas 2 1 2 10 20

Electrocussão/ele

ctrização 2 2 4 60 240

Iluminação 

inadequada 1 1 1 10 10

Queda ao mesmo 

nível

1 1 1 25 25

Quedas em altura 1 1 1 25 25

Iluminação 

inadequada 1 1 1 10 10

Stresse térmico 2 1 2 10 20

Exposição ao 

ruído 2 4 8 25 200

Inalação de 

poeiras 2 4 8 25 200

Exposição a 

Vibrações 2 4 8 25 200

Tarefas 

repetitivas 2 2 2 10 20

Posturas 

inadequadas 1 1 2 10 20

Organização do local 

de trabalho

Operação com 

ferramentas várias 

(martelo eléctrico, 

rebarbadora, 

marreta, tesoura de 

corte, palanca e 

rodo)

Britagem e 

desimpedimento da 

zona de alimentação 

da britadora

Triagem de objectos 

de resíduos após 

britagem

Remoção dos 

contaminantes

Transporte dos 

resíduos na tela 

transportadora

Organização do local 

de trabalho

Verificação da qualidade 

dos resíduos produzidos e 

remoção dos 

contaminantes detectados

Verificação dos resíduos 

que alimentam a britadora

Proceder à rectificação 

dos blocos que possam 

obstruir a alimentação da 

britadora

Organização do local 

de trabalho

Transporte dos 

resíduos na temonha 

de alimentação
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VIII. ANEXO – Avaliação de Riscos: Método integrado 
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Quadro VIII.1 – Método integrado: avaliação de riscos profissionais 

 

(continua) 

  

N P A

Concentrações de 

gases de escape X

Inalação de 

substâncias 

nocivas ou 

tóxicas 1 2 2 5 1 20

Circulação/manobr

a de veículos 
X

Atropelame

nto 2 2 1 2 3 24

Trabalho no 

exterior
X

Stresse 

térmico 1 2 1 2 2 8

Concentrações de 

gases de escape X

Inalação de 

substâncias 

nocivas ou 

tóxicas 1 2 2 5 1 20

Circulação/manobr

a de veículos 
X

Atropelame

nto 2 2 1 2 3 24

X

Queda ao 

mesmo nível
1 2 1 2 3 12

X Stresse 1 2 1 2 2 8

X

Iluminação 

inadequada 1 2 2 2 2 16

Concentrações de 

gases de escape X

Inalação de 

substâncias 

nocivas ou 

tóxicas 1 2 2 2 1 8

X

Queda de 

objectos 1 2 1 2 3 12

X

Projecção 

de objectos 

e partículas 1 2 1 2 3 12

X

Inalação de 

poeiras 2 2 1 2 2 16

X

Exposição 

ao ruído 2 2 2 2 3 48

X

Emagament

o e 

entaladelas 2 2 1 2 3 24

X

Sobre-

esforços 1 2 1 2 3 12

X

Posições 

inadequadas 1 2 1 2 3 12

Organização do 

local de trabalho X

Stresse 

térmico 1 2 1 2 2 8

Concentrações de 

gases de escape X

Inalação de 

substâncias 

nocivas ou 

tóxicas 1 2 1 5 1 10

Organização do 

local de trabalho X

Stresse 

térmico 1 2 1 2 2 8

Circulação/manobr

a de veículos 
X

Atropelame

nto 1 2 1 2 3 12

Acompanhamento 

da descarga dos 

resíduos

Recepção do veículo 

carregado

Indicação do local de 

descarga

Organização do 

local de trabalho

Descarga de RCD

Acondicionamento 

de RCD

Descarga dos resíduos

Expedição do veículo 

descarregado

C IRRisco

Q 

(P+Q E EF PC

condiçõe

Processo Tarefa Perigo
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Quadro VIII.1 – Método integrado: avaliação de riscos profissionais (continuação) 

 

(continua)

N P A

Verificação dos 

blocos X

Iluminação 

inadequada 1 2 1 2 2 8

X

Stresse 

térmico 1 2 1 2 2 8

X

Queda ao 

mesmo nível
1 2 1 2 3 12

X

Queda ao 

mesmo nível

1 2 1 2 3 12

X

Stresse 

térmico 1 2 1 2 2 8

X

Iluminação 

inadequada 1 2 1 2 2 8

X

Projecção 

de objectos 

e partículas 1 2 1 2 3 12

X

Choques, 

pancadas e 

embates 1 2 1 2 3 12

X

Esmagamen

to e 

entaladelas 1 2 1 2 2 8

X

Exposição 

ao ruído 3 3 3 2 2 108

X

Exposição a 

Vibrações 5 2 3 5 1 150

X

Inalação de 

poeiras 2 2 3 5 1 60

X

Posições 

Inadequadas 1 2 1 2 3 12

X

Electrocussã

o/electrizaç

ão 2 2 1 2 2 16

X

Exposição 

ao ruído 2 2 2 2 2 32

X

Queda de 

objectos e 

partículas 1 2 1 2 3 12

X

Colapso de 

estruturas 2 2 1 2 3 24

X

Posturas 

inadequadas 1 2 1 2 3 12

X

Inalação de 

poeiras 2 2 2 2 2 32

X

Exposição a 

vibrações 1 2 1 2 3 12

X

Stresse 

térmico 1 2 1 2 2 8

Concentrações de 

gases de escape X

Inalação de 

substâncias 

nocivas ou 

tóxicas 1 2 1 2 2 8

IR

Redução dos blocos 

de dimensão 

superior a 75 cm

Alimentação da 

britadora com a pá 

carregadora

Verificação dos blocos de 

RCD
Organização do 

local de trabalho

Redução, com o auxílio de 

ferramentas apropriadas, 

dos blocos com dimensão 

superior a 75 cm

Organização do 

local de trabalho

Q 

(P+Q E EF PC CProcesso Tarefa Perigo Risco

condiçõe

Operação com 

martelo eléctrico

Operação com a pá 

carregadoraProceder à alimentação da 

britadora, com recurso à 

pá carregadora, sempre 

que necessário
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Quadro VIII.1 – Método integrado: avaliação de riscos profissionais (continuação) 

 

N P A

X

Quedas em 

altura 2 2 1 2 3 24

X

Queda ao 

mesmo nível
1 2 1 2 3 12

X

Iluminação 

inadequada 1 2 1 2 2 8

X

Stresse 

térmico 1 2 1 2 2 8

X

Exposição 

ao ruído 3 4 3 4 2 288

X

Inalação de 

poeiras 3 2 3 5 2 180

X

Exposição a 

Vibrações 5 2 3 5 1 150

Manipulação dos 

RCD X

Tarefas 

repetitivas 1 2 1 2 2 8

X

Queda ao 

mesmo nível

1 2 1 2 2 8

X

Quedas em 

altura 1 2 1 2 2 8

X

Stresse 

térmico 1 2 1 2 2 8

X

Projecção 

de partículas 1 2 1 2 3 12

X

Choques, 

pancadas e 

embates 1 2 1 2 3 12

X

Esmagamen

to e 

entaladelas 1 2 1 2 2 8

X

Exposição 

ao ruído 3 3 2 3 2 108

X

Exposição a 

Vibrações 3 2 2 3 2 72

X

Inalação de 

poeiras 1 2 2 3 2 24

X

Posições 

Inadequadas 1 2 1 2 3 12

X

Electrocussã

o/electrizaç

ão 2 2 1 2 2 16

X

Iluminação 

inadequada 1 2 1 2 2 8

X

Queda ao 

mesmo nível

1 2 1 2 3 12

Quedas em 

altura 1 2 1 2 3 12

X

Iluminação 

inadequada 1 2 1 2 2 8

X

Stresse 

térmico 1 2 1 2 2 8

X

Exposição 

ao ruído 1 2 1 2 3 12

X

Inalação de 

poeiras 1 2 2 2 2 16

X

Exposição a 

Vibrações 1 2 1 2 2 8

X

Tarefas 

repetitivas 1 2 2 2 3 24

X

Posturas 

inadequadas 1 2 1 2 3 12

Verificação dos resíduos 

que alimentam a britadora

Organização do 

local de trabalho

Transporte dos 

resíduos na 

temonha de 

alimentação

Organização do 

local de trabalho

Proceder à rectificação 

dos blocos que possam 

obstruir a alimentação da 

britadora
Operação com 

ferramentas várias 

(martelo eléctrico, 

rebarbadora, 

marreta, tesoura de 

corte, palanca e 

rodo)

Triagem de objectos 

de resíduos após 

britagem

Verificação da qualidade 

dos resíduos produzidos e 

remoção dos 

contaminantes detectados

Remoção dos 

contaminantes

Transporte dos 

resíduos na tela 

transportadora

Organização do 

local de trabalho

Britagem e 

desimpedimento da 

zona de alimentação 

da britadora

Processo Tarefa Perigo Risco

Q 

(P+Q E EF PC C IR

condiçõe
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IX. ANEXO – Resultados dos ensaios de análise granulométrica 
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Quadro IX.1 – Análise granulométrica: valores obtidos 

Material Areia Bago arroz Brita 1 Brita 2 Betão Cerâmico 
RCD 
Betão 

RCD 
Cerâmico 

Peneiro 
(mm) 

Massa 
retida (kg) 

Massa 
retida (kg) 

Massa 
retida (kg) 

Massa 
retida (kg) 

Massa retida 
(kg) 

Massa retida 
(kg) 

Massa 
retida (kg) 

Massa 
retida (kg) 

31,5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2248 

25 0,0000 0,0000 0,0000 0,0500 0,6950 0,3325 0,8990 1,1928 

20 0,0000 0,0000 0,0000 1,7630 1,1530 1,1455 2,2880 2,0360 

16 0,0000 0,0000 0,0000 3,5620 2,1630 1,6895 2,5395 2,0192 

12,5 0,0000 0,0000 0,0000 4,4890 1,9410 2,0210 1,6825 2,1336 

10 0,0000 0,0000 1,0280 2,9605 1,4880 1,4695 1,3595 1,2376 

8 0,0000 0,0000 2,2376 0,3225 1,2495 1,2265 0,8770 0,8160 

6,3 0,0000 0,2656 1,5856 0,0930 1,2775 0,9735 0,7090 0,6168 

4 0,1291 2,8560 0,5464 0,0290 1,3300 1,3875 0,9035 0,6512 

2 0,6611 1,9128 0,0360 0,0350 0,9780 1,2365 0,7640 0,5352 

1 1,0848 0,3712 0,0096 0,0395 0,5890 0,8035 0,5835 0,3960 

0,5 1,0924 0,0528 0,0048 0,0410 0,3565 0,4710 0,3940 0,2968 

0,25 0,7946 0,0064 0,0040 0,0440 0,2475 0,3195 0,2810 0,1976 

0,125 0,2187 0,0024 0,0024 0,0270 0,1475 0,2260 0,1490 0,0952 

0,063 0,0391 0,0024 0,0016 0,0135 0,0945 0,2210 0,1020 0,0688 

fundo 0,0200 0,0008 0,0000 0,0010 0,0410 0,1285 0,0630 0,0688 

total 4,0398 5,4704 5,4560 13,4700 13,7510 13,6515 13,5945 12,5864 
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X. ANEXO – Resultados dos ensaios de índice de achatamento 
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Quadro X.1 – Índice de achatamento: bago de arroz 

Material: Bago arroz 

Peneiro 
(mm) 

Massa retida 
(kg) 

Peneiro 
barra (mm) 

Massa 
passada (kg) 

FI 

31,5/40 0,0000 20,0 0,0000 - 

25/31,5 0,0000 16,0 0,0000 - 

20/25 0,0000 12,5 0,0000 - 

16/20 0,0000 10,0 0,0000 - 

12,5/16 0,0000 8,0 0,0000 - 

10/12,5 0,0000 6,3 0,0000 - 

8/10 0,0000 5,0 0,0000 - 

6,3/8 0,0996 4,0 0,0204 20 

5/6,3 0,5196 3,2 0,0795 15 

4/5 0,5514 2,5 0,0825 15 

M1 1,1706 M2 0,1824 16 

 

Quadro X.2 – Índice de achatamento: brita 1 

Material: Brita 1 

Peneiro 
(mm) 

Massa retida 
(kg) 

Peneiro 
barra (mm) 

Massa 
passada (kg) 

FI 

31,5/40 0,0000 20,0 0,0000 - 

25/31,5 0,0000 16,0 0,0000 - 

20/25 0,0000 12,5 0,0000 - 

16/20 0,0000 10,0 0,0000 - 

12,5/16 0,0000 8,0 0,0000 - 

10/12,5 0,5140 6,3 0,0272 5 

8/10 1,1188 5,0 0,1196 11 

6,3/8 0,7928 4,0 0,0700 9 

5/6,3 0,2292 3,2 0,0204 9 

4/5 0,0440 2,5 0,0032 7 

M1 2,6988 M2 0,2404 9 
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Quadro X.3 – Índice de achatamento: brita 2 

Material: Brita 2 

Peneiro 
(mm) 

Massa retida 
(kg) 

Peneiro 
barra (mm) 

Massa 
passada (kg) 

FI 

31,5/40 0,0000 20,0 0,0000 - 

25/31,5 0,0000 16,0 0,0000 - 

20/25 1,7630 12,5 0,2555 14 

16/20 3,5620 10,0 0,1400 4 

12,5/16 4,4890 8,0 0,3785 8 

10/12,5 2,9605 6,3 0,1260 4 

8/10 0,3225 5,0 0,0115 4 

6,3/8 0,0930 4,0 0,0105 11 

5/6,3 0,0235 3,2 0,0025 11 

4/5 0,0055 2,5 0,0015 27 

M1 13,2190 M2 0,9260 7 

 

Quadro X.4 – Índice de achatamento: betão 

Material: Betão 

Peneiro 
(mm) 

Massa retida 
(kg) 

Peneiro 
barra (mm) 

Massa 
passada (kg) 

FI 

31,5/40 0,0000 20,0 0,0000 - 

25/31,5 0,6950 16,0 0,0525 8 

20/25 1,1530 12,5 0,1585 14 

16/20 2,1630 10,0 0,1180 5 

12,5/16 1,9410 8,0 0,1320 7 

10/12,5 1,4880 6,3 0,1795 12 

8/10 1,2495 5,0 0,1580 13 

6,3/8 1,2775 4,0 0,1395 11 

5/6,3 0,7560 3,2 0,1185 16 

4/5 0,5740 2,5 0,0910 16 

M1 11,2970 M2 1,1475 10 
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Quadro X.5 – Índice de achatamento: cerâmico 

Material: Cerâmico 

Peneiro 
(mm) 

Massa retida 
(kg) 

Peneiro 
barra (mm) 

Massa 
passada (kg) 

FI 

31,5/40 0,0000 20,0 0,0000 - 

25/31,5 0,3325 16,0 0,3325 100 

20/25 1,1455 12,5 1,0105 88 

16/20 1,6895 10,0 1,1280 67 

12,5/16 2,0210 8,0 0,9450 47 

10/12,5 1,4695 6,3 0,4155 28 

8/10 1,2265 5,0 0,1315 11 

6,3/8 0,9735 4,0 0,1355 14 

5/6,3 0,7750 3,2 0,1230 16 

4/5 0,6125 2,5 0,1190 19 

M1 10,2455 M2 4,3405 42 

 

Quadro X.6 – Índice de achatamento: RCD betão 

Material: RCD Betão 

Peneiro 
(mm) 

Massa retida 
(kg) 

Peneiro 
barra (mm) 

Massa 
passada (kg) 

FI 

31,5/40 0,0000 20,0 0,0000 - 

25/31,5 0,8990 16,0 0,0965 11 

20/25 2,2880 12,5 0,3380 15 

16/20 2,5395 10,0 0,4675 18 

12,5/16 1,6825 8,0 0,1885 11 

10/12,5 1,3595 6,3 0,2255 17 

8/10 0,8770 5,0 0,1700 19 

6,3/8 0,7090 4,0 0,1360 19 

5/6,3 0,4985 3,2 0,1150 23 

4/5 0,4050 2,5 0,0880 22 

M1 11,2580 M2 1,8250 16 
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Quadro X.7 – Índice de achatamento: RCD cerâmico 

Material: RCD Cerâmico 

Peneiro 
(mm) 

Massa retida 
(kg) 

Peneiro 
barra (mm) 

Massa 
passada (kg) 

FI 

31,5/40 0,2248 20,0 0,2248 100 

25/31,5 1,1928 16,0 0,5088 43 

20/25 2,0360 12,5 0,7840 39 

16/20 2,0192 10,0 0,4608 23 

12,5/16 2,1336 8,0 0,1440 7 

10/12,5 1,2376 6,3 0,1768 14 

8/10 0,8160 5,0 0,0728 9 

6,3/8 0,6168 4,0 0,0784 13 

5/6,3 0,3520 3,2 0,0600 17 

4/5 0,2992 2,5 0,0592 20 

M1 10,9280 M2 2,5696 24 
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XI. ANEXO – Resultados dos ensaios de índice de forma 
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Quadro XI.1 – Índice de forma: bago de arroz 

Material: Bago arroz 

Peneiro (mm) M1i (kg) M2i (kg) Vi (%) 

31,5/40 0,0000 0,0000 0 

25/31,5 0,0000 0,0000 0 

20/25 0,0000 0,0000 0 

16/20 0,0000 0,0000 0 

12,5/16 0,0000 0,0000 0 

10/12,5 0,0000 0,0000 0 

8/10 0,0000 0,0000 0 

6,3/8 0,0101 0,0011 9 

5/6,3 0,0509 0,0083 45 

4/5 0,0532 0,0096 47 

M0 0,1142 SI 16 

 

Quadro XI.2 – Índice de forma: brita 1 

Material: Brita 1 

Peneiro (mm) M1i (kg) M2i (kg) Vi (%) 

31,5/40 0,0000 0,0000 0 

25/31,5 0,0000 0,0000 0 

20/25 0,0000 0,0000 0 

16/20 0,0000 0,0000 0 

12,5/16 0,0000 0,0000 0 

10/12,5 0,1944 0,0217 19 

8/10 0,4260 0,0845 42 

6,3/8 0,3058 0,0650 30 

5/6,3 0,0807 0,0108 8 

4/5 0,0164 0,0017 2 

M0 1,0233 SI 18 

 

Quadro XI.3 – Índice de forma: brita 2 

Material: Brita 2 

Peneiro (mm) M1i (kg) M2i (kg) Vi (%) 

31,5/40 0,0000 0,0000 0 

25/31,5 0,0000 0,0000 0 

20/25 0,8129 0,0244 14 

16/20 1,6222 0,1479 27 

12,5/16 2,0344 0,5414 34 

10/12,5 1,3283 0,1311 22 

8/10 0,1418 0,0105 2 

6,3/8 0,0524 0,0065 1 

5/6,3 0,0107 0,0023 0 

4/5 0,0025 0,0000 0 

M0 6,0052 SI 14 
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Quadro XI.4 – Índice de forma: betão 

Material: Betão 

Peneiro (mm) M1i (kg) M2i (kg) Vi (%) 

31,5/40 0,0000 0,0000 0 

25/31,5 0,3980 0,0082 7 

20/25 0,6203 0,0554 10 

16/20 1,1605 0,3509 19 

12,5/16 1,0417 0,3880 17 

10/12,5 0,7879 0,0911 13 

8/10 0,6703 0,0416 11 

6,3/8 0,6853 0,0553 11 

5/6,3 0,4057 0,0223 7 

4/5 0,3081 0,0081 5 

M0 6,0778 SI 17 

 

Quadro XI.5 – Índice de forma: cerâmico 

Material: Cerâmico 

Peneiro (mm) M1i (kg) M2i (kg) Vi (%) 

31,5/40 0,0000 0,0000 0 

25/31,5 0,1935 0,1935 3 

20/25 0,6837 0,6033 11 

16/20 1,0104 0,9844 16 

12,5/16 1,2403 0,4379 20 

10/12,5 0,8780 0,0891 14 

8/10 0,7431 0,0516 12 

6,3/8 0,5814 0,0453 9 

5/6,3 0,4628 0,0223 8 

4/5 0,3450 0,0119 6 

M0 6,1382 SI 40 

 

Quadro XI.6 – Índice de forma: RCD betão 

Material: RCD Betão 

Peneiro (mm) M1i (kg) M2i (kg) Vi (%) 

31,5/40 0,0000 0,0000 0 

25/31,5 0,4808 0,0884 8 

20/25 1,2201 0,3652 20 

16/20 1,5432 0,3750 25 

12,5/16 0,8633 0,1389 14 

10/12,5 0,7248 0,0911 12 

8/10 0,4672 0,0416 8 

6,3/8 0,3729 0,0353 6 

5/6,3 0,2658 0,0223 4 

4/5 0,2201 0,0181 4 

M0 6,1582 SI 19 
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Quadro XI.7 – Índice de forma: RCD cerâmico 

Material: RCD Cerâmico 

Peneiro (mm) M1i (kg) M2i (kg) Vi (%) 

31,5/40 0,1253 0,1253 2 

25/31,5 0,6671 0,4546 11 

20/25 1,1378 0,4133 19 

16/20 1,1247 0,3244 18 

12,5/16 1,1892 0,2079 20 

10/12,5 0,6900 0,0791 11 

8/10 0,4546 0,0416 7 

6,3/8 0,3431 0,0353 6 

5/6,3 0,1964 0,0123 3 

4/5 0,1669 0,0119 3 

M0 6,0951 SI 28 
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XII. ANEXO – Resultados dos ensaios de resistência à fragmentação 
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Quadro XII.1 – Resistência à fragmentação: valores obtidos 

Material Brita 2 Betão Cerâmico RCD Betão RCD Cerâmico 

M (12,5/14) (kg) 1,9998 2,0001 1,9998 2,0006 2,0003 

M (10/12,5) (kg) 3,0000 3,0037 3,0000 3,0007 3,0002 

m (kg) 3,4311 3,0635 3,4311 2,5347 2,6688 

LA 31,4 38,7 31,4 49,3 46,6 
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XIII. ANEXO – Resultados dos ensaios de baridade e volume de vazios 
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Quadro XIII.1 – Baridade e volume de vazios: valores obtidos 

Material Areia Bago arroz Brita 1 Brita 2 Betão Cerâmico RCD Betão RCD Cerâmico 

volume (dm3) 0,001 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

m1 (kg) 0,0018 0,0069 0,0069 0,0069 0,0069 0,0069 0,0069 0,0069 

m2,1 (kg) 0,0034 0,0151 0,0151 0,0159 0,0145 0,0133 0,0143 0,0129 

m2,2 (kg) 0,0034 0,0151 0,0151 0,0148 0,0146 0,0132 0,0138 0,0130 

m2,3 (kg) 0,0034 0,0152 0,0151 0,0147 0,0145 0,0133 0,0143 0,0131 

m2 (kg) 0,0034 0,0151 0,0151 0,0152 0,0145 0,0133 0,0141 0,0130 

Baridade (kg/dm3) 1,5761 1,6512 1,6475 1,6564 1,5256 1,2789 1,4498 1,2247 

Volume vazios (%) 40,11 37,67 37,11 36,62 35,21 31,75 36,88 40,43 

 

  



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓNANEXO – Resultados dos ensaios de baridade e volume de vazios 

 

352 
 

  



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓNANEXO – Resultados dos ensaios de massa volúmica dos agregados  

 ___________________________________________________________________________________________  
 

353 
 

 

XIV. ANEXO – Resultados dos ensaios de massa volúmica dos agregados 
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Quadro XIV.1 – Massa volúmica agregados: valores obtidos 

Material Areia Bago arroz Brita 1 Brita 2 Betão Cerâmico RCD Betão RCD Cerâmico 

M1 (kg) 1,0448 2,1244 2,3692 2,5123 2,1319 2,2643 2,3964 2,3964 

M2 (kg) 2,2121 8,0318 8,1868 8,2645 7,9787 7,8859 8,1171 8,1171 

M3 (kg) 1,5630 6,7016 6,7105 6,7011 6,7104 6,7104 6,7105 6,7105 

M4 (kg) 1,0421 2,1055 2,3402 2,4818 2,0343 2,0348 2,2752 2,2752 

 água (kg/dm3) 0,9992 0,9992 0,9995 0,9992 0,9996 0,9995 0,9992 0,9992 
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XV. ANEXO – Ficha técnica cimento II/B-L 42,5R 
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XVI. ANEXO – Cálculo das dosagens do betão de referência 
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Quadro XVI.1 – Método de Faury: parâmetros calculados 

Parâmetro Valor 

Dmax 20 mm 

A/C 0,43 

Vv 20 dm3 

Iv 323,2 dm3/m3 

A 173,2 dm3/m3 

C 402,9 kg/m3 

A (Faury) 30 

B (Faury) 2 

Ponto 1 (curva de referência de Faury) 0,0063 mm; 0,0 % 

Ponto 2 (curva de referência de Faury) 10,0 mm; 68,9 % 

Ponto 3 (curva de referência de Faury) 20,0 mm; 100,0 % 

Vs 796,8 dm3/m3 

c 16,5 % 

m 63,6 dm3/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro XVI.2 - Correcção das percentagens de agregados a incorporar 

Agregado 

Inicial Acerto 

MF I% 
     

   
 I’% 

      

   
 

Areia 4,36 40 1,74 45 1,96 

Bago de arroz 6,52 11 0,72 17 1,11 

Brita 1 8,66 18 1,56 13 1,13 

Brita 2 11,13 31 3,45 25 2,78 

∑ 7,47 ∑ 6,98 

 

 

 

Figura XVI.1 – Curva de referência de Faury e curvas granulométricas dos agregados 
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Quadro XVI.3 – Método de Faury: dosagens de agregados 

Agregado % relativa Volume (dm3/m3) Massa (kg/m3) 

Areia 45 286,3 753,6 

Bago de arroz 17 108,2 286,5 

Brita 1 13 82,7 216,7 

Brita 2 25 165,4 432,3 
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XVII. ANEXO – Dosagens dos betões com agregados reciclados 
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Quadro XVII.1 – Dosagens B25B 

Material Dosagem (kg/m3) 

Agregado grosso 

Reciclado 

25 a 31,5 mm 0,4 

20 a 25 mm 12,8 

16 a 20 mm 25,9 

14 a 16 mm 16,8 

12,5 a 14 mm 15,8 

10 a 12,5 mm 21,5 

8 a 10 mm 31,5 

6,3 a 8 mm 18,2 

4 a 6,3 mm 41,5 

2 a 4 mm 25,0 

Agregado grosso 

Pétreo 

25 a 31,5 mm 1,3 

20 a 25 mm 43,0 

16 a 20 mm 86,7 

14 a 16 mm 56,4 

12,5 a 14 mm 52,9 

10 a 12,5 mm 72,1 

8 a 10 mm 105,5 

6,3 a 8 mm 61,0 

4 a 6,3 mm 139,0 

2 a 4 mm 83,6 

Água 177,3 
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Quadro XVII.2 – Dosagens B25C 

Material Dosagem (kg/m3) 

Agregado grosso 

Reciclado 

25 a 31,5 mm 0,3 

20 a 25 mm 10,2 

16 a 20 mm 20,6 

14 a 16 mm 13,4 

12,5 a 14 mm 12,5 

10 a 12,5 mm 17,1 

8 a 10 mm 25,0 

6,3 a 8 mm 14,5 

4 a 6,3 mm 32,9 

2 a 4 mm 19,8 

Agregado grosso 

Pétreo 

25 a 31,5 mm 1,3 

20 a 25 mm 43,0 

16 a 20 mm 86,7 

14 a 16 mm 56,4 

12,5 a 14 mm 52,9 

10 a 12,5 mm 72,1 

8 a 10 mm 105,5 

6,3 a 8 mm 61,0 

4 a 6,3 mm 139,0 

2 a 4 mm 83,6 

Água 181,4 
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Quadro XVII.3 – Dosagens B25RCDB 

Material Dosagem (kg/m3) 

Agregado grosso 

Reciclado 

25 a 31,5 mm 0,4 

20 a 25 mm 12,5 

16 a 20 mm 25,3 

14 a 16 mm 16,4 

12,5 a 14 mm 15,4 

10 a 12,5 mm 21,0 

8 a 10 mm 30,7 

6,3 a 8 mm 17,8 

4 a 6,3 mm 40,5 

2 a 4 mm 24,4 

Agregado grosso 

Pétreo 

25 a 31,5 mm 1,3 

20 a 25 mm 43,0 

16 a 20 mm 86,7 

14 a 16 mm 56,4 

12,5 a 14 mm 52,9 

10 a 12,5 mm 72,1 

8 a 10 mm 105,5 

6,3 a 8 mm 61,0 

4 a 6,3 mm 139,0 

2 a 4 mm 83,6 

Água 179,3 
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Quadro XVII.4 – Dosagens B25RCDC 

Material Dosagem (kg/m3) 

Agregado grosso 

Reciclado 

25 a 31,5 mm 0,4 

20 a 25 mm 11,2 

16 a 20 mm 22,6 

14 a 16 mm 14,7 

12,5 a 14 mm 13,8 

10 a 12,5 mm 18,8 

8 a 10 mm 27,5 

6,3 a 8 mm 15,9 

4 a 6,3 mm 36,3 

2 a 4 mm 21,8 

Agregado grosso 

Pétreo 

25 a 31,5 mm 1,3 

20 a 25 mm 43,0 

16 a 20 mm 86,7 

14 a 16 mm 56,4 

12,5 a 14 mm 52,9 

10 a 12,5 mm 72,1 

8 a 10 mm 105,5 

6,3 a 8 mm 61,0 

4 a 6,3 mm 139,0 

2 a 4 mm 83,6 

Água 181,4 
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Quadro XVII.5 – Dosagens B50B 

Material Dosagem (kg/m3) 

Agregado grosso 

Reciclado 

25 a 31,5 mm 0,8 

20 a 25 mm 25,7 

16 a 20 mm 51,8 

14 a 16 mm 33,7 

12,5 a 14 mm 31,6 

10 a 12,5 mm 43,1 

8 a 10 mm 63,0 

6,3 a 8 mm 36,5 

4 a 6,3 mm 36,5 

2 a 4 mm 50,0 

Agregado grosso 

Pétreo 

25 a 31,5 mm 0,9 

20 a 25 mm 28,6 

16 a 20 mm 57,8 

14 a 16 mm 37,6 

12,5 a 14 mm 35,3 

10 a 12,5 mm 48,1 

8 a 10 mm 70,3 

6,3 a 8 mm 40,7 

4 a 6,3 mm 92,7 

2 a 4 mm 55,7 

Água 185,4 
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Quadro XVII.6 – Dosagens B50C 

Material Dosagem (kg/m3) 

Agregado grosso 

Reciclado 

25 a 31,5 mm 0,6 

20 a 25 mm 20,4 

16 a 20 mm 41,1 

14 a 16 mm 26,7 

12,5 a 14 mm 25,1 

10 a 12,5 mm 34,2 

8 a 10 mm 50,0 

6,3 a 8 mm 28,9 

4 a 6,3 mm 65,9 

2 a 4 mm 39,6 

Agregado grosso 

Pétreo 

25 a 31,5 mm 0,9 

20 a 25 mm 28,6 

16 a 20 mm 57,8 

14 a 16 mm 37,6 

12,5 a 14 mm 35,3 

10 a 12,5 mm 48,1 

8 a 10 mm 70,3 

6,3 a 8 mm 40,7 

4 a 6,3 mm 92,7 

2 a 4 mm 55,7 

Água 189,4 
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Quadro XVII.7 – Dosagens B50RCDB 

Material Dosagem (kg/m3) 

Agregado grosso 

Reciclado 

25 a 31,5 mm 0,8 

20 a 25 mm 25,0 

16 a 20 mm 50,6 

14 a 16 mm 32,9 

12,5 a 14 mm 30,9 

10 a 12,5 mm 42,0 

8 a 10 mm 61,5 

6,3 a 8 mm 35,6 

4 a 6,3 mm 81,0 

2 a 4 mm 48,7 

Agregado grosso 

Pétreo 

25 a 31,5 mm 0,9 

20 a 25 mm 28,6 

16 a 20 mm 57,8 

14 a 16 mm 37,6 

12,5 a 14 mm 35,3 

10 a 12,5 mm 48,1 

8 a 10 mm 70,3 

6,3 a 8 mm 40,7 

4 a 6,3 mm 92,7 

2 a 4 mm 55,7 

Água 185,4 
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Quadro XVII.8 – Dosagens B50RCDC 

Material Dosagem (kg/m3) 

Agregado grosso 

Reciclado 

25 a 31,5 mm 0,7 

20 a 25 mm 22,4 

16 a 20 mm 45,3 

14 a 16 mm 29,4 

12,5 a 14 mm 27,6 

10 a 12,5 mm 37,6 

8 a 10 mm 55,1 

6,3 a 8 mm 31,8 

4 a 6,3 mm 72,5 

2 a 4 mm 43,6 

Agregado grosso 

Pétreo 

25 a 31,5 mm 0,9 

20 a 25 mm 28,6 

16 a 20 mm 57,8 

14 a 16 mm 37,6 

12,5 a 14 mm 35,3 

10 a 12,5 mm 48,1 

8 a 10 mm 70,3 

6,3 a 8 mm 40,7 

4 a 6,3 mm 92,7 

2 a 4 mm 55,7 

Água 187,4 
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Quadro XVII.9 – Dosagens B100B 

Material Dosagem (kg/m3) 

Agregado grosso 

Reciclado 

25 a 31,5 mm 1,6 

20 a 25 mm 51,3 

16 a 20 mm 103,7 

14 a 16 mm 67,4 

12,5 a 14 mm 63,3 

10 a 12,5 mm 86,1 

8 a 10 mm 126,1 

6,3 a 8 mm 72,9 

4 a 6,3 mm 166,1 

2 a 4 mm 99,9 

Água 185,4 

 

Quadro XVII.10 – Dosagens B100C 

Material Dosagem (kg/m3) 

Agregado grosso 

Reciclado 

25 a 31,5 mm 1,3 

20 a 25 mm 40,7 

16 a 20 mm 82,2 

14 a 16 mm 53,5 

12,5 a 14 mm 50,2 

10 a 12,5 mm 68,3 

8 a 10 mm 100,0 

6,3 a 8 mm 57,9 

4 a 6,3 mm 131,8 

2 a 4 mm 79,3 

Água 201,5 
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Quadro XVII.11 – Dosagens B100RCDB 

Material Dosagem (kg/m3) 

Agregado grosso 

Reciclado 

25 a 31,5 mm 1,6 

20 a 25 mm 50,0 

16 a 20 mm 101,1 

14 a 16 mm 65,7 

12,5 a 14 mm 61,7 

10 a 12,5 mm 84,0 

8 a 10 mm 123,0 

6,3 a 8 mm 71,1 

4 a 6,3 mm 162,0 

2 a 4 mm 97,5 

Água 195,5 

 

Quadro XVII.12 – Dosagens B100RCDC 

Material Dosagem (kg/m3) 

Agregado grosso 

Reciclado 

25 a 31,5 mm 1,4 

20 a 25 mm 44,8 

16 a 20 mm 90,5 

14 a 16 mm 58,8 

12,5 a 14 mm 55,2 

10 a 12,5 mm 75,2 

8 a 10 mm 110,1 

6,3 a 8 mm 63,7 

4 a 6,3 mm 145,0 

2 a 4 mm 87,2 

Água 199,5 
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XVIII. ANEXO – Resultados dos ensaios de resistência à compressão 
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Quadro XVIII.1 – Resistência à compressão: BR 

Material: BR 

Campanha idade amostra massa (kg) 
massa 

volúmica 
(kg/dm3) 

força (kN) 
tensão 
(MPa) 

Média (MPa) 

2ª 

7 dias 
1 7125,4 2,1 720,0 32,0 

32,4 
2 7341,1 2,2 738,9 32,8 

28 dias 
1 7565,0 2,3 771,1 34,3 

35,4 
2 7712,2 2,3 821,9 36,5 

3ª 

7 dias 
1 7222,5 2,2 738,0 32,8 

33,6 
2 7458,8 2,2 771,8 34,3 

14 dias 
1 7627,5 2,3 801,0 35,6 

35,8 
2 7425,0 2,2 810,0 36,0 

28 dias 

1 7863,8 2,3 983,3 43,7 

37,6 
2 7485,4 2,2 819,0 36,4 

3 7239,4 2,2 740,2 32,9 

4 7479,7 2,2 839,3 37,3 

56 dias 
1 7896,8 2,4 892,0 39,6 

40,3 
2 7972,8 2,4 922,7 41,0 

 

Quadro XVIII.2 – Resistência à compressão: B25B 

Material: B25B 

Campanha idade amostra massa (kg) 
massa 

volúmica 
(kg/dm3) 

força (kN) 
tensão 
(MPa) 

Média (MPa) 

2ª 

7 dias 
1 7137,4 2,1 751,4 33,4 

32,7 
2 7324,2 2,2 720,9 32,0 

28 dias 
1 7438,4 2,2 826,0 36,7 

36,3 
2 7718,4 2,3 807,0 35,9 

3ª 

7 dias 
1 7397,8 2,2 717,7 31,9 

31,5 
2 7221,0 2,1 699,9 31,1 

14 dias 
1 7243,1 2,1 756,7 33,6 

33,7 
2 7375,4 2,2 758,9 33,7 

28 dias 

1 7261,2 2,1 736,9 32,8 

36,6 
2 7458,1 2,2 846,7 37,6 

3 7294,8 2,2 800,5 35,6 

4 7538,2 2,2 909,4 40,4 

56 dias 
1 7580,9 2,2 842,5 37,4 

37,8 
2 7528,7 2,2 858,7 38,2 
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Quadro XVIII.3 – Resistência à compressão: B50B 

Material: B50B 

Campanha idade amostra massa (kg) 
massa 

volúmica 
(kg/dm3) 

força (kN) 
tensão 
(MPa) 

Média (MPa) 

2ª 

7 dias 
1 7219 2,1 686,9 30,5 

30,3 
2 7184,9 2,1 676,5 30,1 

28 dias 
1 7215,7 2,1 705,6 31,4 

32,6 
2 7374,9 2,1 760,8 33,8 

3ª 

7 dias 
1 7146,7 2,1 664,1 29,5 

29,7 
2 7155,2 2,1 672,3 29,9 

14 dias 
1 7212,1 2,1 723,7 32,2 

32,3 
2 7301,9 2,1 727,9 32,4 

28 dias 

1 7287,1 2,1 729,7 32,4 

33,2 
2 7324,2 2,1 746,4 33,2 

3 7350,1 2,1 761,5 33,8 

4 7343,8 2,1 746,7 33,2 

56 dias 
1 7321,1 2,1 806,1 35,8 

35,2 
2 7478,1 2,2 776,8 34,5 

 

Quadro XVIII.4 – Resistência à compressão: B100B 

Material: B100B 

Campanha idade amostra massa (kg) 
massa 

volúmica 
(kg/dm3) 

força (kN) 
tensão 
(MPa) 

Média (MPa) 

2ª 

7 dias 
1 7220,9 2,1 632,3 28,1 

27,9 
2 7194,0 2,1 621,8 27,6 

28 dias 
1 7236,2 2,1 699,9 31,1 

31,3 
2 7366,8 2,2 710,5 31,6 

3ª 

7 dias 
1 7130,2 2,1 658,6 29,3 

28,9 
2 7229,0 2,1 640,8 28,5 

14 dias 
1 7112,9 2,1 633,2 28,1 

30,2 
2 7367,1 2,2 727,9 32,4 

28 dias 

1 7282,3 2,2 710,8 31,6 

30,6 
2 7372,5 2,2 716,4 31,8 

3 7147,9 2,1 632,7 28,1 

4 7206,8 2,1 695,9 30,9 

56 dias 
1 7201,4 2,1 766,3 34,1 

33,5 
2 7303,4 2,2 739,7 32,9 
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Quadro XVIII.5 – Resistência à compressão: B25C 

Material: B25C 

Campanha idade amostra massa (kg) 
massa 

volúmica 
(kg/dm3) 

força (kN) 
tensão 
(MPa) 

Média (MPa) 

2ª 

7 dias 
1 7280,4 2,1 599,8 26,7 

26,2 
2 7146,9 2,1 577,1 25,6 

28 dias 
1 7437,0 2,2 721,5 32,1 

29,2 
2 7231,6 2,1 593,3 26,4 

3ª 

7 dias 
1 7212,4 2,1 615,9 27,4 

26,9 
2 7167,2 2,1 594,6 26,4 

14 dias 
1 7132,8 2,1 634,1 28,2 

28,7 
2 7123,1 2,1 658,3 29,3 

28 dias 

1 7138,4 2,1 692,4 30,8 

32,1 
2 7463,6 2,2 839,5 37,3 

3 7114,8 2,1 691,2 30,7 

4 7072,1 2,1 670,1 29,8 

56 dias 
1 7319,0 2,2 701,1 31,2 

32,3 
2 7245,1 2,1 753,2 33,5 

 

Quadro XVIII.6 – Resistência à compressão: B50C 

Material: B50C 

Campanha idade amostra massa (kg) 
massa 

volúmica 
(kg/dm3) 

força (kN) 
tensão 
(MPa) 

Média (MPa) 

2ª 

7 dias 
1 6943,3 2,0 446,0 19,8 

19,4 
2 6800,1 2,0 426,0 18,9 

28 dias 
1 6832,6 2,0 461,1 20,5 

21,4 
2 6893,2 2,0 502,6 22,3 

3ª 

7 dias 
1 6934,4 2,0 450,3 20,0 

20,8 
2 6894,3 2,0 487,9 21,7 

14 dias 
1 6821,9 2,0 539,2 24,0 

23,3 
2 6812,1 2,0 509,0 22,6 

28 dias 

1 7132,1 2,1 534,2 23,7 

22,6 
2 6972,3 2,0 474,9 21,1 

3 6994,8 2,0 502,6 22,3 

4 6931,3 2,0 522,1 23,2 

56 dias 
1 7032,5 2,0 585,4 26,0 

25,9 
2 6991,2 2,0 578,1 25,7 
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Quadro XVIII.7 – Resistência à compressão: B100C 

Material: B100C 

Campanha idade amostra massa (kg) 
massa 

volúmica 
(kg/dm3) 

força (kN) 
tensão 
(MPa) 

Média (MPa) 

2ª 

7 dias 
1 6656,6 1,9 353,6 15,7 

15,4 
2 6651,0 1,9 341,3 15,2 

28 dias 
1 6679,2 1,9 390,1 17,3 

17,2 
2 6702,4 1,9 384,9 17,1 

3ª 

7 dias 
1 6523,9 1,9 384,4 17,1 

16,8 
2 6618,2 1,9 369,6 16,4 

14 dias 
1 6555,3 1,9 369,9 16,4 

17,3 
2 6666,6 1,9 410,1 18,2 

28 dias 

1 6595,3 1,9 405,8 18,0 

17,9 
2 6766,4 1,9 427,2 19,0 

3 6630,6 1,9 377,5 16,8 

4 6733,9 1,9 396,7 17,6 

56 dias 
1 6671,0 1,9 434,2 19,3 

19,0 
2 6712,0 1,9 421,8 18,7 

 

Quadro XVIII.8 – Resistência à compressão: B25RCDB 

Material: B25RCDB 

Campanha idade amostra massa (kg) 
massa 

volúmica 
(kg/dm3) 

força (kN) 
tensão 
(MPa) 

Média (MPa) 

2ª 

7 dias 
1 7210,9 2,1 633,1 28,1 

29,6 
2 7386,5 2,1 699,0 31,1 

28 dias 
1 7388,7 2,1 742,7 33,0 

33,4 
2 7489,6 2,2 758,8 33,7 

3ª 

7 dias 
1 7322,1 2,1 631,3 28,1 

29,1 
2 7499,2 2,2 680,2 30,2 

14 dias 
1 7342,9 2,1 673,5 29,9 

31,0 
2 7412,0 2,1 720,9 32,0 

28 dias 

1 7412,7 2,1 718,3 31,9 

32,9 
2 7624,0 2,2 802,2 35,7 

3 7432,9 2,1 701,6 31,2 

4 7501,2 2,2 735,2 32,7 

56 dias 
1 7342,0 2,1 736,6 32,7 

33,2 
2 7681,9 2,2 759,5 33,8 
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Quadro XVIII.9 – Resistência à cmpressão: B50RCDB 

Material: B50RCDB 

Campanha idade amostra massa (kg) 
massa 

volumica 
(kg/dm3) 

força (kN) 
tensão 
(MPa) 

Média (MPa) 

2ª 

7 dias 
1 7215,3 2,1 641,3 28,5 

27,4 
2 7117,0 2,1 593,7 26,4 

28 dias 
1 7186,1 2,1 708,7 31,5 

30,4 
2 7289,6 2,2 659,9 29,3 

3ª 

7 dias 
1 7257,2 2,1 663,3 29,5 

28,6 
2 7187,5 2,1 624,2 27,7 

14 dias 
1 7241,8 2,1 698,4 31,0 

30,2 
2 7213,3 2,1 660,5 29,4 

28 dias 

1 7153,6 2,1 710,3 31,6 

30,9 
2 7222,2 2,1 693,6 30,8 

3 7312,7 2,2 735,1 32,7 

4 7107,9 2,1 642,1 28,5 

56 dias 
1 7312,0 2,2 679,2 30,2 

31,4 
2 7376,1 2,2 735,3 32,7 

 

Quadro XVIII.10 – Resistência à compressão: B100RCDB 

Material: B100RCDB 

Campanha idade amostra massa (kg) 
massa 

volúmica 
(kg/dm3) 

força (kN) 
tensão 
(MPa) 

Média (MPa) 

2ª 

7 dias 
1 7656,6 2,2 583,6 25,9 

25,2 
2 7651,0 2,2 551,3 24,5 

28 dias 
1 7679,2 2,2 650,1 28,9 

27,9 
2 7702,4 2,2 604,9 26,9 

3ª 

7 dias 
1 7198,2 2,1 562,4 25,0 

25,3 
2 7230,1 2,1 574,1 25,5 

14 dias 
1 7198,6 2,1 599,8 26,7 

26,9 
2 7234,6 2,1 608,7 27,1 

28 dias 

1 7298,1 2,1 655,9 29,2 

28,0 
2 7291,7 2,1 647,1 28,8 

3 7234,4 2,1 624,5 27,8 

4 7199,2 2,1 595,3 26,5 

56 dias 
1 7234,1 2,1 654,8 29,1 

29,9 
2 7261,8 2,1 691,9 30,8 
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Quadro XVIII.11 – Resistência à compressão: B25RCDC 

Material: B25RCDC 

Campanha idade amostra massa (kg) 
massa 

volúmica 
(kg/dm3) 

força (kN) 
tensão 
(MPa) 

Média (MPa) 

2ª 

7 dias 
1 7210,9 2,1 633,1 28,1 

28,3 
2 7386,5 2,2 639,0 28,4 

28 dias 
1 7388,7 2,2 728,7 32,4 

32,3 
2 7489,6 2,2 725,8 32,3 

3ª 

7 dias 
1 7322,1 2,2 631,3 28,1 

28,4 
2 7499,2 2,2 648,2 28,8 

14 dias 
1 7342,9 2,2 673,5 29,9 

30,2 
2 7412,0 2,2 686,9 30,5 

28 dias 

1 7312,7 2,2 749,3 33,3 

31,3 
2 7224,0 2,1 678,1 30,1 

3 7232,9 2,1 701,6 31,2 

4 7201,2 2,1 688,7 30,6 

56 dias 
1 7342,0 2,2 736,6 32,7 

32,5 
2 7681,9 2,3 725,5 32,2 

 

Quadro XVIII.12 – Resistência à compressão: B50RCDC 

Material: B50RCDC 

Campanha idade amostra massa (kg) 
massa 

volúmica 
(kg/dm3) 

força (kN) 
tensão 
(MPa) 

Média (MPa) 

2ª 

7 dias 
1 7151,2 2,1 614,0 27,3 

26,9 
2 7106,7 2,1 597,4 26,6 

28 dias 
1 7161,6 2,1 630,3 28,0 

28,6 
2 7290,5 2,2 657,3 29,2 

3ª 

7 dias 
1 7057,2 2,1 591,7 26,3 

26,4 
2 7157,5 2,1 594,3 26,4 

14 dias 
1 7141,8 2,1 624,6 27,8 

27,8 
2 7213,3 2,1 627,3 27,9 

28 dias 

1 7133,6 2,1 663,9 29,5 

29,4 
2 7142,2 2,1 678,1 30,1 

3 7112,7 2,1 657,5 29,2 

4 7107,9 2,1 642,1 28,5 

56 dias 
1 7112,0 2,1 696,9 31,0 

31,5 
2 7276,1 2,2 718,8 31,9 
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Quadro XVIII.13 – Resistência à compressão: B100RCDC 

Material: B100RCDC 

Campanha idade amostra massa (kg) 
massa 

volúmica 
(kg/dm3) 

força (kN) 
tensão 
(MPa) 

Média (MPa) 

2ª 

7 dias 
1 7656,6 2,3 433,6 19,3 

19,9 
2 7651 2,3 461,3 20,5 

28 dias 
1 7679,2 2,3 490,1 21,8 

22,1 
2 7702,4 2,3 504,9 22,4 

3ª 

7 dias 
1 6723,9 2,0 469,7 20,9 

20,6 
2 6798,2 2,0 456,0 20,3 

14 dias 
1 6734,8 2,0 500,7 22,3 

21,9 
2 6863,1 2,0 486,4 21,6 

28 dias 

1 6798,1 2,0 520,7 23,1 

23,5 
2 6770,6 2,0 521,8 23,2 

3 6912,5 2,0 536,2 23,8 

4 6812,0 2,0 537,9 23,9 

56 dias 
1 6825,4 2,0 547,2 24,3 

23,8 
2 6923,4 2,0 522,3 23,2 
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XIX. ANEXO – Resultados dos ensaios de resistência à flexão 
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Quadro XIX.1 – Resistência à flexão: valores obtidos 

Betão amostra massa (kg) força (kN) 
tensão 
(MPa) 

d1 (mm) d2 (mm) l (mm) 

BR 
1 31615 33,9 4,5 150 150 451 

2 30260 36,9 4,9 151 150 450 

B25B 
1 29475 32,5 4,3 150 150 450 

2 30551 33,1 4,4 151 150 450 

B50B 
1 28938 35,6 4,7 150 151 450 

2 29848 33,5 4,5 150 150 450 

B100B 
1 28078 30,3 4,0 150 150 450 

2 30318 33,1 4,4 149 150 450 

B25C 
1 29854 30,2 4,0 150 150 450 

2 28459 31,1 4,1 150 150 450 

B50C 
1 27979 28,2 3,8 150 150 450 

2 27725 25,7 3,4 151 150 450 

B100C 
1 26381 22,5 3,0 150 150 450 

2 27066 25,9 3,4 151 150 450 

B25RCDB 
1 29732 32,4 4,3 151 150 450 

2 30005 31,8 4,2 151 150 450 

B50RCDB 
1 28614 30,4 4,1 150 150 450 

2 28432 30,8 4,1 151 150 450 

B100RCDB 
1 29167 30,2 4,0 150 150 450 

2 28938 30,1 4,0 150 150 450 

B25RCDC 
1 28932 31,9 4,2 150 150 450 

2 29251 32,2 4,3 151 150 450 

B50RCDC 
1 28451 28,7 3,8 150 150 450 

2 28432 27,9 3,7 151 150 450 

B100RCDC 
1 27248 26,2 3,5 150 150 450 

2 27192 27,5 3,6 151 150 450 
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XX. ANEXO – Resultados dos ensaios de compressão diametral 
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Quadro XX.1 – Compressão diametral: valores obtidos 

Betão amostra força (kN) 
tensão 
(MPa) 

L (mm) d (mm) 

BR 
1 191,7 2,7 299,4 149,5 

2 148,2 2,1 298,1 149,3 

B25B 
1 171,6 2,5 297,6 149,6 

2 160,5 2,3 298,3 149,3 

B50B 
1 163,7 2,3 299,4 149,5 

2 157,2 2,2 298,1 149,3 

B100B 
1 162,1 2,3 297,8 149,5 

2 160,7 2,3 299,5 149,5 

B25C 
1 149,7 2,1 299,5 149,6 

2 148,1 2,1 299,2 149,2 

B50C 
1 130,9 1,9 299,4 149,8 

2 128,2 1,8 298,7 148,9 

B100C 
1 106,1 1,5 299,4 149,5 

2 109,1 1,6 298,1 149,3 

B25RCDB 
1 161,7 2,3 299,9 149,3 

2 153,9 2,2 299,3 149,5 

B50RCDB 
1 149,7 2,1 299,4 148,5 

2 158,2 2,3 299,6 149,4 

B100RCDB 
1 145,7 2,1 298,2 149,4 

2 140,2 2,0 299,6 149,4 

B25RCDC 
1 157,1 2,2 299,7 149,3 

2 152,2 2,2 299,2 149,1 

B50RCDC 
1 141,7 2,0 299,2 149,8 

2 138,2 2,0 298,5 149,1 

B100RCDC 
1 105,7 1,5 298,3 149,2 

2 132,2 1,9 298,9 149,2 
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XXI. ANEXO – Resultados dos ensaios de massa volúmica do betão 
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Quadro XXI.1 – Massa volúmica betão endurecido: valores obtidos 

Betão amostra 
provete 

saturado (kg) 
provete 

imerso (kg) 
estribo vazio 
imerso (kg) 

provete seco 
(kg) 

H2O volume (m3) 

BR 
1 7855,5 5083,4 572,5 7473,8 998,0 3,35 

2 7879,6 5096,2 572,5 7484,3 998,0 3,36 

B25B 
1 7805,1 5003,4 572,5 7353,8 998,0 3,38 

2 7814,9 5016,2 572,5 7420,3 998,0 3,38 

B50B 
1 7953,1 5080,2 572,5 7501,5 998,0 3,45 

2 7901,2 5049,0 572,5 7496,4 998,0 3,43 

B100B 
1 7682,3 4874,6 572,5 7248,1 998,0 3,39 

2 7692,5 4889,0 572,5 7245,4 998,0 3,38 

B25C 
1 7612,7 4903,0 572,5 7106,1 998,0 3,29 

2 7740,4 4801,9 572,5 7298,9 998,0 3,52 

B50C 
1 7621,7 4703,0 572,5 6975,1 998,0 3,50 

2 7651,4 4849,9 572,5 7058,9 998,0 3,38 

B100C 
1 7471,7 4542,0 572,5 6749,1 998,0 3,51 

2 7533,4 4610,2 572,5 6840,8 998,0 3,50 

B25RCDB 
1 7912,7 5014,4 572,5 7485,9 998,0 3,48 

2 7952,6 5057,6 572,5 7503,1 998,0 3,47 

B50RCDB 
1 7691,7 4873,0 572,5 7231,1 998,0 3,40 

2 7701,4 4899,9 572,5 7250,9 998,0 3,38 

B100RCDB 
1 7830,8 4895,0 572,5 7244,1 998,0 3,52 

2 7783,2 4851,9 572,5 7222,9 998,0 3,51 

B25RCDC 
1 7715,7 4871,8 572,5 7254,9 998,0 3,42 

2 7621,5 4847,3 572,5 7216,2 998,0 3,35 

B50RCDC 
1 7672,6 4872,0 572,5 7101,0 998,0 3,38 

2 7651,1 4857,6 572,5 7109,3 998,0 3,37 

B100RCDC 
1 7410,8 4645,5 572,5 6765,8 998,0 3,34 

2 7503,2 4655,4 572,5 6848,2 998,0 3,43 

 

  



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓNANEXO – Resultados dos ensaios de massa volúmica do betão endurecido 

 

398 
 

  



VALORACIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓNANEXO – Resultados dos ensaios de absorção de água sob pressão  

 ___________________________________________________________________________________________  
 

399 
 

 

XXII. ANEXO – Resultados dos ensaios de absorção de água sob pressão 
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Quadro XXII.1 – Absorção de água sob pressão: valores obtidos 

Betão h1 (mm) h2 (mm) h (mm) 

BR 35 30 32,5 

B25B 32 36 34 

B50B 38 37 37,5 

B100B 32 36 39 

B25C 35 36 35,5 

B50C 41 43 42 

B100C 50 52 51 

B25RCDB 35 34 34,5 

B50RCDB 39 38 38,5 

B100RCDB 40 44 42 

B25RCDC 33 34 33,5 

B50RCDC 37 41 39 

B100RCDC 45 44 44,5 

 


