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1. Introdução 

 

Os resíduos de construção e demolição (RCD), quando medidos em volume, constituem o maior fluxo de 

resíduos na UE, (UE, 2018). Portanto, os projetos de demolição ou reabilitação de edifícios e de outras 

estruturas devem ser bem planeados e geridos, para uma correta gestão dos RCD, devendo existir na origem 

uma identificação, separação e recolha de resíduos, pelo que a realização de uma auditoria de pré-demolição 

é um ponto de partida muito importante para melhorar a identificação dos RCD e fazer o seu correto 

encaminhamento.  

A realização desta auditoria ao permitir fazer uma demolição seletiva do edifício, eficiente e eficaz, contribui 

também para estimular a reutilização e reciclagem dos produtos e materiais retirados com benefícios para o 

ambiente e saúde humana. 

Além disso, em termos legislativos, com a transposição da Diretiva 2018/851, de 30 maio do Parlamento e do 
Conselho Europeu, no DL 102-D/2020 de 10 de dezembro, Portugal tem, de acordo com o artigo 50 - 
Metodologias e práticas no projeto e execução de obras, de elaborar os projetos e realizar a respetiva execução 
em obra privilegiando a adoção de metodologias e práticas que: 

“a) Minimizem a produção e a perigosidade dos RCD, designadamente por via da reutilização de materiais e 
da utilização de materiais não suscetíveis de originar RCD contendo substâncias perigosas; 

b) Maximizem a valorização de resíduos nas várias tipologias de obra, assim como a utilização de materiais 
reciclados e recicláveis; 

c) Favoreçam os métodos construtivos que facilitem a demolição seletiva orientada para a aplicação dos 
princípios da prevenção e redução e da hierarquia dos resíduos, e a conceção para a desconstrução, 
nomeadamente que permita desmontar o edifício em elementos, não só os mais facilmente removíveis, 
designadamente caixilharias, loiças sanitárias, canalizações, entre outros, mas também os componentes e/ou 
materiais, de forma a recuperar e permitir a reutilização e reciclagem da máxima quantidade de elementos 
e/ou materiais construtivos".  

E de acordo com o artigo 51 - Triagem e fragmentação de resíduos de construção e demolição:  

"1 — Os materiais que não sejam passíveis de reutilização e que constituam RCD são obrigatoriamente objeto 
de triagem na obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou 
outras formas de valorização, devendo ser assegurada a triagem dos RCD pelo menos para madeira, frações 
minerais, incluindo betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos e pedra, metal, vidro, plástico e gesso. 

2 — Nos casos em que não possa ser efetuada a triagem dos RCD na obra ou em local afeto à mesma, o 
respetivo produtor é responsável pelo seu encaminhamento para operador de tratamento de resíduos.  

3 — A deposição de RCD em aterro só é permitida após a submissão a triagem nos termos dos números 
anteriores.  

 

Assim, havendo necessidade da elaboração de um guia para auditorias de pré-demolição que oriente e 
conduza uma eficiente e efetiva demolição seletiva, foi desenvolvido no âmbito do projeto (Des)construir para 
a Economia Circular um guia para auditorias de pré-demolição para a Região do Baixo Alentejo que tem por 
objetivo proporcionar um exame cuidadoso e sistemático do edifício a reabilitar/demolir, de modo a 
identificar e fornecer uma estimativa dos materiais a recolher, tendo em vista a sua reutilização, reciclagem e 
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encaminhamento adequado. De modo a orientar o seu preenchimento foi elaborado um Manual de Utilização, 
que diz respeito ao presente documento.  

Assim, a ferramenta desenvolvida no projeto, com a designação de Guia para Auditorias de Pré-demolição é 

composta por um documento Excel com fichas para serem preenchidas e um Manual de Utilização para 

suporte. 

O principal objetivo do projeto é promover uma estratégia regional para a reutilização de produtos e 

componentes de construção, bem como a reciclagem de resíduos de construção e demolição (CDW), 

reduzindo assim o impacto ambiental do setor da construção e promovendo a sua circularidade. 

O Manual de Utilização está integrado no WP4 – Auditorias de Pré-demolição e está estruturado nos seguintes 

capítulos: 

 Introdução (este capítulo) 

 Objetivos (capítulo 2) 

 Guia da UE (capítulo 3) 

 Como utilizar a ferramenta: Guia para auditorias de pré-demolição (capítulo 4) 

 Resultados da ferramenta: Síntese da auditoria 
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2. Objetivos 

 

Este manual é constituído por um conjunto de instruções e informações, que têm por objetivo, orientar o 

preenchimento do guia, identificando os pontos de registo dos dados, e ajudando na sua compreensão. É 

constituído por textos e imagens de modo a melhorar a eficiência e sistematizar o seu preenchimento. Os 

pontos críticos são também indicados. 

O guia e respetivo manual tem por base o esquema geral recomendado para a auditoria pela União Europeia 

(UE, 2018), o Sistema LEVEL(S) (Donattelo et al., 2021), o esquema desenvolvido no âmbito do projeto CLOSER, 

por cortesia da Dra. Isabel Martins do LNEC, e outros aspetos que podem ser considerados boas práticas que 

foram obtidos da análise efetuada (Atividade 4.1 - Análise das Auditorias de Pré-demolição existentes)..
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3. Guia da UE - Orientações para auditorias aos resíduos antes das obras de 

demolição e renovação de edifícios - Pontos mais importantes  

 

O guia da UE fornece orientações sobre melhores práticas de avaliação dos fluxos de resíduos de construção 

e demolição antes da demolição ou renovação de edifícios e infraestruturas, e pretende apoiar as autoridades 

nacionais na efetiva consecução do objetivo da UE de reciclagem de RCD fixado para 2020. Essa avaliação 

denomina-se «auditoria aos resíduos» (UE, 2018). 

As orientações incluem os resíduos de obras de construção, renovação e demolição. Excluem a fase de 

conceção, bem como a escavação e a dragagem dos solos. 

Partes Interessadas  

É dirigido aos seguintes grupos-alvo: 

*Profissionais do setor; setor da construção (incluindo empresas de renovação e demolição), empresas de 

tratamento, transporte, logística e reciclagem de resíduos; 

*Autoridades públicas aos níveis local, regional, nacional e da UE; 

*Organismos de certificação da qualidade de edifícios e infraestruturas. 

Finalidade da auditoria aos resíduos 

Uma autoria aos resíduos antes da demolição ou renovação de edifícios e infraestruturas é uma tarefa 

específica no planeamento de um projeto.  

Finalidade: 

# servem para compreender o tipo e a quantidade de elementos e materiais que serão objeto de 

desconstrução e/ou demolição, e emitir recomendações sobre a sua posterior manipulação; 

# avaliar os circuitos de reciclagem viáveis para os materiais (incluindo a reutilização e o potencial valor de 

reutilização, a reciclagem no local e fora do local, bem como as economias associadas e a valorização 

energética).  

A auditoria aos resíduos visa proporcionar uma ideia clara do edifício ou da infraestrutura a demolir, incluindo 

estimativas dos materiais constituintes de resíduos que serão libertados e recomendações para a gestão dos 

resíduos.  

Deve ter em atenção a legislação aplicável, nomeadamente requisitos em matéria de licenças ambientais e 

legislação específica em matéria de resíduos. 

Idealmente, as auditorias aos resíduos devem ser efetuadas antes do convite à apresentação de propostas e 

devem constar das especificações dos concursos. Porém devem ser efetuadas, no mínimo, antes do pedido de 

licença de demolição ou renovação.  
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As constatações das auditorias apoiam as decisões das autoridades de aprovar as atividades planeadas. O 

relatório de auditoria deve ser revisto à luz dos resultados do processo de construção, demolição ou 

renovação. 

Participantes na auditoria aos resíduos 

Intervenientes envolvidos: 

# O proprietário que é responsável pela nomeação de um auditor, que deverá preparar uma auditoria para a 

identificação e classificação dos resíduos, bem como um plano preliminar para a sua manipulação; 

# A autoridade que emite licenças de demolição ou renovação e deverá criar mecanismos para assegurar 

(diretamente ou com a intervenção de terceiros) que as auditorias aos resíduos incluem um sistema de 

verificação da qualidade e respeitam as suas recomendações; 

# O auditor, ou a equipa de auditores, que é um perito responsável pela auditoria aos resíduos. O auditor tem 

de ser um perito qualificado, com os devidos conhecimentos sobre os materiais de construção atuais e 

passados (incluindo os materiais perigosos), as técnicas de construção atuais e passadas e a história da 

construção; tem ainda de conhecer as técnicas de demolição, o tratamento e o processamento de resíduos, 

bem como os mercados (locais). 

# O empreiteiro que é responsável pelas operações de demolição/desconstrução/renovação definidas no 

contrato com o proprietário. O empreiteiro deve contribuir para os aspetos de rastreabilidade dos resíduos; 

# O gestor de resíduos que é responsável pela gestão e eliminação adequadas dos resíduos recebidos do 

detentor ou produtor de resíduos. O gestor de resíduos deve igualmente contribuir para os aspetos de 

rastreabilidade dos resíduos; 

# O fabricante de produtos que pode contribuir para a auditoria aos resíduos, fornecendo soluções e/ou 

requisitos para os materiais e componentes reutilizados/reciclados. 

 

Requisitos para os auditores 

Os auditores devem ter os seguintes requisitos mínimos: 

#Competência. Os auditores devem demonstrar que dispõem de conhecimento e experiência combinados. A 

experiência é importante para complementar a formação académica e a formação profissional do auditor. 

# Formação académica e formação profissional adequada. Os auditores devem ter conhecimento das práticas 

de construção passadas e atuais, dos sistemas de construção, da normalização, dos materiais e das substâncias 

perigosas. Por exemplo, os arquitetos e projetistas têm conhecimentos dos tipos de edifício, dos dados 

normalizados e das composições dos elementos multilaterais e podem realizar a avaliação com eficiência; 

contudo, podem não dispor de conhecimentos suficientes para a identificação dos materiais e das substâncias 

perigosas, a qual contribui para um processo de auditoria bem-sucedido.  

#Independência. O perito tem de estar numa posição neutra e independente (pelo menos em relação à 

empresa de demolição que realiza as obras de demolição), para que os resultados obtidos possam ser 

utilizados por todas as partes interessadas envolvidas no processo. 
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Apresenta-se de seguida o esquema recomendado para a auditoria de resíduos, pela União Europeia: 

 

 

 

4. Como utilizar a ferramenta: Guia para auditorias de pré-demolição 

Esta ferramenta é constituída por 11 fichas, que são explicadas de seguida. 

Ficha 1 – Índice 

Ficha 2 – Estrutura do Guia 

Ficha 3 – Descrição Geral 

Ficha 4 – Estudo Documental 

Ficha 5 – Metodologias de Ensaio 

Ficha 6 – Estudo de Campo 

Ficha 7 – Inventário 

Ficha 8 – Gestão de Resíduos Perigosos 

Ficha 9 – Síntese da Auditoria 

Ficha 10 – Códigos LER 

Ficha 11 - Glossário 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Esquema recomendado para a auditoria, pela União Europeia. 
Fonte: EU, 2018. 
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4.1 Ficha 1 – Índice 
 

Na primeira ficha (Fig. 2), o utilizador tem o índice da ferramenta, com hyperlinks para cada uma das fichas 

seguintes. O aviso legal também é apresentado nesta ficha (Disclaimer).  

 

 

 

 

4.2 Ficha 2 – Estrutura do Guia 
 

Nesta ficha designada estrutura do guia, apresentam-se informações sobre a ferramenta, nomeadamente o 

enquadramento legislativo, objetivos, orientações gerais e respetiva estrutura. É apenas de leitura no caso de 

Portugal (Fig. 3). Se estiver a ser aplicado noutro país deve ser preenchido com o seu enquadramento 

legislativo.  

O objetivo do guia é orientar e coordenar uma auditoria de pré-demolição na região do Baixo Alentejo, apoiar 

e facilitar a demolição seletiva de um edifício ou infraestrutura, através da aplicação dos princípios de 

prevenção e redução de materiais e resíduos. 

Figura 2– Ficha Índice do Guia 
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4.3 Ficha 3  – Descrição Geral 
 

Esta ficha, tem por objetivo realizar a descrição geral do edifício ou da infraestrutura e intervenientes (Fig. 4). 

Esta ficha requer um conjunto de informações que são inseridas pelo utilizador.  

Nesta ficha deve preencher o nome do edifício (caso exista) ou da infraestrutura ou número do edifício, partes 

do edifício incluídas na pré-auditoria, local, morada, cliente/dono de obra, nome da empresa de construção, 

do empreiteiro e do subempreiteiro, e ainda da pessoa/empresa responsável pela remoção do amianto (se 

aplicável), Fig.4. 

É preciso indicar ainda se é uma adição a uma auditoria já realizada anteriormente ou uma auditoria inicial 

completa. Se se trata de um adicional, deve incluir as principais conclusões do(s) estudo(s) anterior(es). 

Coloque também a(s) data(s) da(s) visita(s) e nome das pessoas que vão realizar a auditoria de pré-demolição, 

Fig.4.  

também tem de indicar a área de demolição em m2, assim como se conhece a existência de algum 

constrangimento nas redondezas que podem ser perturbados pela demolição (ex. hospitais, escolas, etc.), 

Fig.4. 

Área de demolição - Ponto crítico: Não colocar as unidades, nem pontos quando indica a área de demolição. 

Apenas devem ser colocados valores, e se necessário, vírgulas. Este valor tem de ser sempre colocado, senão 

não serão calculados valores na ficha 9 – Síntese da auditoria. 

 

Figura 3– Ficha Estrutura do Guia. 
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Figura 4 - Ficha Descrição Geral (Linhas 1 a 4). 

Figura 4 – Ficha Descrição Geral (cont. Linhas 5 a 9). 
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4.4 Ficha 4 - Estudo Documental 
 

Neste estudo, o auditor ou especialista deve recolher a máxima informação possível para planear 
corretamente a visita ao local. É com base na documentação que o primeiro esboço dos possíveis materiais e 
incertezas é levantado, o qual deverá ser verificado durante a visita ao local.  
 
O estudo documental permite a identificação da data/período de construção, das dimensões e da tipologia da 

construção, da composição, do tipo de materiais, da localização de maquinaria e instalações e das informações 

sobre espaços de difícil acesso. Vai permitir ainda o planeamento da visita ao local e decidir sobre as 

metodologias de ensaio e locais para amostragem.  

Fontes de informação que devem ser consultadas para o estudo documental: 

✓ Planos arquitetónicos e os desenhos técnicos. 

✓ Documentação da construção e/ou das obras de renovação.  

✓ DAP - Declaração Ambiental de Produto. Estes documentos podem ser importantes para entender a 

conformidade e o desempenho ambiental dos produtos sobre o conteúdo reciclado e propriedades 

recicláveis e reutilizáveis dos produtos, entre outros aspetos (caso existam). 

✓ Certificado de um Sistema de Certificação de Sustentabilidade do edifício (caso exista). 

✓  Passaporte de materiais (caso exista).  

✓ Fotografias - da altura da construção, outras. 

✓ Inventários de amianto existentes - se aplicável. 

✓ Levantamento do solo - se aplicável. 

✓ Fichas técnicas e de segurança dos materiais/produtos existentes. 

Neste guia, o estudo documental está dividido em duas fichas de excel: estudo documental propriamente dito, 
e metodologias de ensaio e locais de amostragem (caso seja necessário fazer amostragens). 

Figura 4 – Ficha Descrição Geral (cont. Linhas 10 a 12). 
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Substâncias perigosas - Ponto crítico: se houver suspeitas de presença de substâncias perigosas – é necessário 

criar protocolos e aplicar medidas de proteção dos trabalhadores antes do estudo de campo. 

 

 
Figura 5 - Ficha Estudo Documental (Linhas 1.1 a 1.6). 
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A ficha sobre estudo documental propriamente dito requer um conjunto de informações que são inseridas 

pelo utilizador. Apresenta-se na lista seguinte uma breve explicação de cada célula/item (Figs. 5 e 6): 

1. História do edifício ou infraestrutura 

1.1. Inserir ano do projeto de construção/data de início e fim da construção e/ou renovação.  

1.2. Inserir nº de pisos e tipologia. Se não for um edifício, colocar a indicação: não aplicável. 

1.3. Principais tipos de material e de técnicas de construção usadas. Caso não estejam disponíveis 

informações, estas devem ser levantadas numa base de dados (por exemplo, do INE – edifícios segundo 

época de construção, por principais materiais utilizados na construção. Link: 

https://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros_edif) onde exista o tipo de 

materiais e técnicas de construção utilizáveis para esse tipo de edifício/infraestrutura e para essa data de 

construção.  

1.4. Faça uma lista de todos os documentos consultados 

1.5. Indique as utilizações do edifício/infraestrutura e atividades a realizar 

1.6. Faça um resumo de cada documento, se necessário 

2. Manutenções 

Faça uma lista das manutenções efetuadas (anuais, semestrais, outras) e suas referências (autor, ano em 

que foram feitos, tipo de documento, ...) e relatórios de inspeção (caso existam). Indique os pontos 

principais. Em particular, indique o histórico das manutenções. 

3. Renovações 

Faça uma lista das renovações efetuadas e suas características (ano de execução, descrição das obras 

executadas, referências de quaisquer licenças para remoção de amianto, …). Indique os pontos principais. 

Em particular, faça o histórico das renovações, já que os materiais utilizados nas renovações podem ser 

diferentes dos originais 

Figura 6– Ficha Estudo Documental (Linhas 2 a 8). 
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4. Substâncias Perigosas 

Recolha e indique os dados técnicos disponíveis sobre os equipamentos existentes e outros elementos da 

construção que possam conter amianto. Em caso de dúvida e não exista uma avaliação das substâncias 

perigosas, o auditor terá de tomar as medidas necessárias para assegurar que estão cobertos os aspetos 

de saúde e segurança durante a visita ao local. 

Se for confirmado a perigosidade durante o inventário, ou se continuar a subsistir dúvidas sobre a 

existência de material perigoso, a ficha Gestão de Resíduos Perigosos também deve ser preenchida. 

5. Envolvente e acessos 

De modo a formular a melhor estratégia de gestão dos resíduos e seu transporte, indique mesmo que 

numa forma preliminar se existem condicionamentos na envolvente ou edifícios particularmente 

vulneráveis (hospitais, escolas, etc.) que possam ser perturbados pela desconstrução, assim como os 

melhores caminhos de circulação. 

6. Instalações locais e sistemas de gestão de resíduos existentes. 

Identifique as estações de transferência de resíduos, serviços de triagem e reciclagem e instalações de 

gestão de resíduos existentes localmente. Indique também sistemas de reutilização e locais de 

armazenamento, caso existam. 

7. Metodologias de ensaio e locais de amostragem  

Indique se vão ou não existir ensaios. No caso de ser necessário fazer ensaios, preencha a ficha: 

Metodologias de ensaio. Se não houver ensaios, escreva Não aplicável. 

8. Outras observações relevantes 

Coloque outras observações que considere relevante e que não foram apontadas anteriormente. 

 

4.6. Ficha 5 - Metodologias de Ensaio  
 

Como indicado anteriormente durante o estudo documental deve ser descrita(s) a(s) metodologia(s) de ensaio 

e indicados os locais de amostragem, sempre que existirem ensaios. 

A ficha Metodologias de Ensaio requer um conjunto de informações que são inseridas pelo utilizador.  

As seguintes orientações devem ser seguidas no seu preenchimento (Fig. 7): 

1. Descreva as metodologias de ensaio que podem ser usadas: visual, técnicas destrutivas e não destrutivas.   

• As técnicas destrutivas podem ser: abertura de paredes e tetos falsos, abertura de eixos técnicos, 

abertura de orifícios nas paredes e nos pavimentos, desmontagem (parcial) de instalações técnicas 

(condutas de ventilação, etc.), remoção do revestimento de superfícies, perfuração para observar a 

composição a várias profundidades ou quaisquer outras operações consideradas necessárias para 

completar as informações dos materiais.  

• As técnicas não destrutivas podem incluir a utilização de espetrómetros de radiações não ionizantes, 

equipamento de ultrassom, detetores de metais e câmaras flexíveis para inspeção visual das áreas 

ocas das paredes. 

Para casos específicos, deve ser indicado, por exemplo, se forem feitos ensaios ao nível do isolamento 

térmico em tubagens, que: 

✓ para que haja amostras representativas é necessário conhecer as diferentes camadas, desde o exterior 

até ao tubo de metal. 
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✓ a lã mineral, que costuma ser encontrada entre o tubo e o isolante de amianto, não deve ser colocada 

na amostra. Quando este material é adicionado a uma amostra, as fibras rígidas da lã de vidro 

dificultam a sua análise. 

Também para os tetos falsos, pode-se referir que se deve conhecer a natureza dos painéis e observar qual: 

✓ a natureza do teto acima dele (betão, metal, madeira, ...). 

✓ a natureza da estrutura de suporte (pilar de betão, vigas de metal, paredes de suporte, ...). 

✓ a existência de tubos acima dos tetos suspensos (tubos de alimentação e saída de ventilação, tubos 

de água quente e fria, …) e se estão ou não revestidos com material isolante. 

✓ a existência de elementos resistentes ao fogo. 

 

2. Indique a localização das amostragens e o método de marcação das amostras no campo e no relatório. 

Cada amostra deve corresponder a uma análise. Indique todas as orientações necessárias à recolha das 

amostras e sua marcação no campo e no relatório. Indique o número total das amostras e liste as plantas 

onde estão localizados os pontos de amostragem. Refira ainda que deve ser tirada uma foto do local de 

amostragem, de forma que seja reconhecível o local onde foi retirada a amostra.  

Sempre que possam existir locais de difícil acesso, referir que o seu acesso deve ser facilitado pelo uso 

de técnicas adequadas, como a remoção de elementos decorativos ou o uso de ferramentas mais 

avançadas, como um endoscópio. 

3. Descreva a forma como esse número de amostras foi determinado. 

 

4. Outras observações relevantes. 

Coloque outras observações que considera relevante e que não foram apontadas anteriormente. Por 

exemplo, pode ser sempre referido neste item, que em termos de segurança deve ser garantido que o 

pessoal, que não deva estar presente durante a amostragem, mantenha distância e que a pessoa que 

retira a amostra deve possuir proteção respiratória. Também poderá usar uma bata de proteção 

descartável. 
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4.5 Ficha 6 - Estudo de campo 
 

Durante o estudo de campo, todas as divisões do edifício a demolir devem ser inspecionadas visualmente e 

inventariadas as vezes que forem necessárias. Se necessário, colhem-se amostras para análise.  

Uma vez que cada edifício é diferente, não é possível elaborar apenas um método global de recolha de dados, 

mas é importante trabalhar de forma sistemática e metódica.  No geral a visita ao local consiste em inspeções 

visuais, na comparação de constatações com os documentos recolhidos no planeamento, incluindo medições, 

no levantamento e fotos dos produtos/materiais, assim como no manuseamento e armazenamento local dos 

produtos/materiais e resíduos, bem como na comunicação entre todos os intervenientes envolvidos.  

Um esquema geral de como deve ser realizada uma visita de campo, encontra-se na Fig. 8. Deve-se iniciar com 

uma visita geral ao edifício/infraestrutura a desconstruir, com o objetivo de ter uma ideia dos materiais 

existentes e recolher as informações necessárias para os identificar, quantificar e localizar no edifício. Verifica-

se e faz-se a atualização das informações obtidas no estudo documental e tiram-se fotos. São vistos os danos 

visíveis, quaisquer alterações ao layout e materiais do edifício que não foram identificados no estudo 

documental, assim como são marcados os elementos que podem vir a ser reutilizados. 

Segue-se o inventário pormenorizado, que é realizado através do preenchimento da Ficha Inventário. As 

diversas divisões são inventariadas em pormenor (pavimentos, paredes interiores, tetos falsos, etc.). Faz-se a 

Figura 7– Ficha Metodologias de Ensaio 
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recolha das amostras (todos os materiais suspeitos devem ser analisados), ou escolhe-se um dia específico 

para a sua recolha. 

 

 

 

 

Material Indispensável - Ponto crítico: O responsável pela avaliação e preenchimento do estudo de campo 

deve-se fazer acompanhar por: Máquina fotográfica, fita métrica, laser, elementos de escrita, folhas de 

inventário, plantas do projeto. 

A ficha Estudo de campo também requer um conjunto de informações que são inseridas pelo utilizador (Figs. 

9 e 10).  

A saber: 

1. Exame Visual e recolha de fotos. 

Incluir se existe consistência entre os documentos de projeto e/ou outros documentos com a situação 

real. Descrever materiais, diagramas, notas e tire fotos dos diferentes materiais/produtos. Atenção, 

devem ser feitas fotos de todas as situações importantes durante a visita. Marque nas plantas as 

diferentes estruturas e sistemas técnicos identificados, assim como todos os materiais acessíveis e 

que não estejam acessíveis. Identifique e marque os potenciais materiais/componentes reutilizáveis. 

Faça um resumo.   

2. Medições geométricas e digitalização a laser no local. 

Para concretizar este item faça medições e confirme as dimensões externas e espaços interiores, se 

necessário. Verifique e marque nas plantas, se houver alterações. Indique aqui as alterações 

necessárias. Muitas vezes as medições nas plantas estão incorretas, devido a alterações durante a fase 

de construção. 

Figura 8 – Como realizar o estudo de campo. Fonte: adaptado de Wahlström 
et al., 2019 
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Se houver necessidade de maior precisão da medição ou se houver necessidade de construção de 

maquete computacional do edifício ou infraestrutura, métodos mais avançados podem ser usados, 

como digitalização a laser, LIDAR ou fotogrametria. 

3. Listagem e classificação de todos os produtos/materiais. 

A partir daqui deve-se começar a preencher a ficha Inventário. Deve ser incluído na ficha todos os 

produtos/materiais existentes no edifício. O inventário destina-se a apresentar dados fiáveis sobre o 

tipo e a quantidade de resíduos de demolição, e materiais /produtos para reutilização e reciclagem. 

Informações sobre a ficha inventário e seu preenchimento encontra-se no subcapítulo seguinte. 

4. Teste dos Materiais/Produtos. 

Proceda aos ensaios no dia marcado e indique neste ponto todas as amostras que foram recolhidas 

para ensaios laboratoriais. Identifique nas plantas os locais de amostragem já definidos e inclua os 

novos locais, se existirem. 

Amostras representativas - Ponto crítico: as amostras retiradas têm de ser representativas. Em geral, as 

amostras possuem um volume mínimo de 2cm³. As amostras não devem ser misturadas 

5. Envolvente e acessos – Inspecionar visualmente.  

Numa das visitas ao local de desconstrução deve verificar as construções vizinhas que podem ser 

afetadas pela desconstrução e métodos de gestão no local, especialmente ruído e poeira. Verifique 

também se existe consistência entre os caminhos de circulação indicados e a realidade e confirme as 

possibilidades de armazenamento temporário para materiais e componentes recuperados. Colocar 

alterações. 

6. Outras observações relevantes. 

Coloque outras observações que considera relevante e que não foram apontadas anteriormente.  
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Figura 9– Ficha Estudo de Campo (Linhas 1 e 2) 

Figura 10 – Ficha Estudo de Campo (Linhas 3 a 6). 
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4.6. Ficha 7 – Inventário 
 

A ficha Inventário requer um conjunto de informações que são inseridas pelo utilizador. É muito importante 

seguir as indicações seguintes e preencher todas as células. Em algumas células, os valores são calculados pela 

ferramenta.  

As seguintes orientações devem ser seguidas no seu preenchimento (Figs. 11 a 13): 

1. Nome ou número do edifício ou infraestrutura (Fig. 11) 

Indique o nome do edifício ou o seu número ou nome da infraestrutura.  

2. Número de entrada do produto ou material/número de identificação (Fig. 11) 

Inicie a numeração, coloque 1 no primeiro produto ou material. Mais tarde este número será 

importante para um reconhecimento rápido. Dê sempre um número diferente a cada produto ou 

material. 

3. Identificação do produto ou material (Fig. 11) 

Nesta célula, o utilizador deverá selecionar na lista disponibilizada na célula, qual o produto ou 

material a que corresponde. As opções de seleção encontram-se indicadas na Figura 11. Existem 

materiais e produtos isolados assim como misturas. Existem ainda materiais e produtos que podem 

ser potencialmente perigosos. 

4. Edifício – piso (Fig. 12) 

Nesta célula, o utilizador deverá selecionar na lista disponibilizada na célula, qual a localização do 

material/produto no edifício. As opções de seleção encontram-se indicadas na Figura 12. Se for outra 

infraestrutura escolher: Não aplicável. 

5. Especifique o produto/material e localização no edifício (Fig. 12). 

Faça apenas uma descrição simples. Por exemplo: Madeira- portas exteriores. 
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6. Dimensões (m) (Fig. 12). Coloque as dimensões em metros (comprimento, altura e espessura).  

Figura 11– Ficha Inventário (colunas 1 a 3). 

Figura 12– Ficha Inventário (colunas 4 a 13). 
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7. Quantidade (número de unidades) (Fig. 12). 

Coloque o número de unidades em todo o edifício/infraestrutura, com dimensões e materiais 

idênticos, isto é que sejam iguais. 

8. Unidade (m³, kg) (Fig. 12). 

Indicar o valor obtido para o cálculo efetuado na coluna Dimensões, referente a 1 unidade. Está em 

m3 ou kg.  

9. Fator de conversão (Fig. 12). 

Nesta célula colocar o fator necessário para converter as unidades da coluna Unidade para kg, para 

cada um dos materiais. Se for m3 basta colocar na célula o peso específico. O utilizador deve consultar 

as tabelas já existentes com os valores de peso específico.  

Se já estiver em kg, não precisa de fator de conversão e deve ser colocado o valor de 1 nesta célula. 

10. Quantidade estimada por peso (kg) (Fig. 12). 

Esta célula é preenchida automaticamente (célula em cinzento).  

 

Unidades - Ponto crítico: Ter sempre em atenção as unidades, que deverão ser sempre as mesmas. 

 

11. Existe alguma análise ambiental? (pegada ecológica; certificações, EPD) (Fig. 12).  

Nesta célula, o utilizador deverá selecionar na lista disponibilizada na célula, se existe ou não alguma 

análise ambiental. As opções de seleção são apenas de sim ou não.  

12. Se sim, indique a análise ambiental (Fig. 12). Se tiver uma análise ambiental, indique aqui nome e 

referência da análise ambiental, para poder ser consultada, caso seja necessário. Se for não, não 

preencha e deixe em branco. 

13. Estado de conservação: danos / defeitos visuais; água, fogo e danos por insetos (Fig. 12). Nesta 

célula, o utilizador deverá selecionar na lista disponibilizada na célula, qual o estado de conservação 

de acordo com a inspeção visual e os seus conhecimentos. As opções de seleção encontram-se 

indicadas na Figura 12.  
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14. Substâncias perigosas (amianto, chumbo, solos contaminados, PCB, outros) (Fig.13 e nota 1). Nesta 

célula, o utilizador deverá selecionar na lista disponibilizada na célula, se há ou não possibilidade de 

estar na presença de uma substância perigosa ou de um produto que integre substâncias perigosas. 

As opções de seleção são: sim, não ou talvez. Sempre que houver dúvidas escolher “talvez” e o 

material deve ser testado. 

Nota 1: Exemplos de substâncias perigosas e materiais preocupantes na construção: Amianto, PCB (tintas, 

selantes, kits em janelas de vidros duplos, condensadores) PAH e creosoto, Petróleo, hidrocarbonetos, 

Mercúrio, Retardantes de chama, Ftalatos bromados. 

 

15. Realização de ensaios (Fig.13). Nesta célula, o utilizador deverá selecionar na lista disponibilizada na 

célula, as opções que melhor se adapta ao material/produto. As opções de seleção encontram-se na 

Figura 13. 

 

16. Resultado do ensaio (Fig.13). Nesta célula, o utilizador deverá selecionar na lista disponibilizada na 

célula, o resultado do ensaio. As opções de seleção encontram-se na Figura 10. No caso de não ter 

existido ensaios, colocar “Não aplicável”. 

 

17. Nível de perigosidade (Fig. 13). Após se obter a indicação correta do tipo de perigosidade do material 

ou produto em estudo, nesta célula, o utilizador deverá selecionar na lista disponibilizada na célula, o 

nível de perigosidade. As opções de seleção encontram-se na Figura 10. Sempre que for considerado 

não perigoso e não reutilizável, deve ser considerado, sempre que possível, reciclável. 

 

Figura 13– Ficha Inventário (colunas 14 a 17). 
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18. Destino recomendado (auditor) (Fig. 14 e nota 2). Nesta célula, o utilizador deverá selecionar na lista 

disponibilizada na célula, o destino que recomenda. As opções de seleção encontram-se na Figura 14.  

19. Código de resíduos de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER), (Fig. 14). Nesta célula, o 

utilizador deverá selecionar na lista disponibilizada na célula, caso sejam resíduos, o código atribuível 

ao resíduo em questão. As opções de seleção encontram-se indicadas na Figura 14.  

A lista com os códigos LER de resíduos, encontra-se na ficha 10 e com base nela pode fazer a sua 

escolha e selecionar o código correto no inventário. Atenção, os códigos com asterisco são perigosos. 

Nos produtos e materiais para reutilização colocar “Não aplicável”.  

20. Processo de desmontagem do material (Fig.14 e nota 2). Nesta célula, o utilizador deverá selecionar 

na lista disponibilizada na célula, qual é a situação que se adequa ao material ou ao produto em termos 

de desmontagem. As opções de seleção encontram-se indicadas na Figura 14. É de realçar que o 

esforço para retirar os produtos do edifício ou estrutura no final de sua vida útil e as condições do 

mesmo após a retirada é um especto fundamental para o potencial de reutilização dos produtos para 

a mesma finalidade ou outras aplicações, em que poderá ser reciclado.  

Se for resíduo perigoso, deve preencher também a ficha de gestão de resíduos perigosos, de modo a 

poder inserir todos os cuidados imprescindíveis que se deve ter com esse material ou produto no 

processo de desmontagem. 

 

Resíduos perigosos - Ponto crítico: Os resíduos perigosos estão sujeitos a precauções específicas de 

eliminação e estão regulamentados por toda a Europa. Ter em atenção os resíduos perigosos definidos na 

Diretiva 2008, como contendo uma ou mais das propriedades, enumeradas no anexo III. 

 

Figura 14– Ficha Inventário (colunas 18 a 23). 
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21. Condições legais de armazenamento/transporte/tratamento (Fig. 14). Indique nesta célula os 

documentos legais que devem ser tomados em consideração, ou coloque um resumo. Caso se trate 

de resíduo perigoso coloque todos os procedimentos legais e tenha em mente que se houver amianto, 

o resíduo deve ser objeto de atenção específica, pois existe legislação nacional que regulamenta a 

forma de manuseamento deste material. 

22. Fotos (Fig.14). Atenção, devem ser feitas fotos de todos os materiais e produtos e colocadas aqui. As 

fotos deverão ter definição para uma clara identificação das mesmas e se possível do local em que se 

encontram. 

 

Identificação dos Materiais - Ponto crítico: Certifique-se que são identificados todos os materiais e produtos 

 

23. Outras observações relevantes (Fig. 14). Coloque outras observações que considera relevantes e que 

não foram apontadas anteriormente.  

 

 

 

Nota 2: Apresenta-se abaixo alguns exemplos de materiais que podem ser reutilizados e instruções para a sua 

desmontagem:  

• Materiais cerâmicos (Tijolos e telhas, outros) – Com potencial de reutilização, devendo-se sempre proceder 

a uma limpeza, para remoção de argamassas e de poeiras.  

• Madeiras - Portas, janelas, soalhos, tábuas e vigas, têm um grande potencial de reutilização. Para a 

reutilização de elementos em madeira deve-se proceder a uma remoção cuidadosa, separando e 

acondicionando devidamente todos os tipos de elementos para evitar contaminações e estragos, que possam 

inviabilizar a sua reutilização. A madeira usada é preferível à madeira nova, dado a sua humidade já ter 

atingido um ponto ótimo e a tendência a criar fissuras já estar visível. Ter em atenção que os materiais de 

madeira podem estar frequentemente tratados com produtos químicos e conservantes e normalmente 

possuem pregos e parafusos.  

• Canalizações da rede de água, esgotos e gás - Os materiais utilizados nas tubagens diferem consoante o tipo 

de aplicação, podendo ser tubos metálicos (cobre, aço inoxidável e aço galvanizado), tubos plásticos (PVC - 

Policloreto de Vinilo, PEX - Polietileno Reticulado, PPR - Polipropileno Copolímero Random), tubos 

multicamadas (PEX nas camadas interna e externa, com uma camada intermédia metálica de alumínio). O seu 

potencial de reutilização deve ser avaliado caso a caso.   

• Revestimentos (reboco com acabamento a pintura; pedra natural; mosaicos) e Isolamentos térmicos e 

acústicos (material natural, material sintético, material combinado) - Consoante o tipo de revestimento, assim 

é o seu potencial de reutilização.  

• Dispositivos elétricos de iluminação (inclui canalização da rede elétrica e lâmpadas). O seu potencial de 

reutilização deve ser avaliado caso a caso.   
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• Aço e outros metais - Portas, janelas e portadas de alumínio são alguns exemplos de materiais que podem 

ser diretamente reutilizados, após a sua desmontagem. Os perfis em aço também têm um elevado potencial 

de reutilização.  

• Mármores e outras rochas - Todos têm potencial reutilização, mas com maior ou menor valor. O valor dos 

materiais rochosos, está de acordo com: 1) antiguidade (por exemplo, tijolos moldados à mão), 2) valor do 

material primário (por exemplo, mármore), 3) alta estética (por exemplo, consolas decoradas), 4) um bom 

estado dos materiais, 5) escassez (por exemplo, materiais dos quais a produção parou). 6) Materiais modulares 

e facilmente desmontáveis (por exemplo, ardósias) têm grande potencial para reutilização.  

• Janelas (PVC, alumínio, madeira) - As janelas em bom estado têm um grande potencial de reutilização, pois 

podem ser aplicados noutro local.  

• Vidros - O vidro é um material frágil, pelo que qualquer descuido em obra condiciona a sua futura reutilização. 

Os vidros inteiros em bom estado têm um grande potencial de reutilização, podendo ser aplicados noutro local. 

O vidro de construção pode ser agrupado em três categorias: 1) Vidro plano de fachadas em grandes edifícios; 

2) Vidro plano das janelas 3) Vidros usados em aplicações interiores (balaustradas, paredes de vidro, espelhos, 

etc.) 

• Mobiliário (incluindo equipamentos da cozinha e casa de banho) - podem ser reutilizados diretamente, 

quando em bom estado. No caso de apresentarem más condições de conservação e degradação, deve-se 

proceder à sua reciclagem. Os vidros partidos devem ter como destino final a reciclagem.  

 

No inventário, o auditor/especialista pode seguir o processo de decisão indicado na Fig. 15 para os produtos. 

No caso dos materiais pode seguir a mesma sequência.  

Começa-se por ver o estado de conservação do produto a retirar, se for bom pode ir para o fluxo de 

reutilização, mas se houver dúvidas se estiver contaminado com uma substância perigosa, vai ser testado e se 

for perigoso, sai do circuito de reutilização e deve ser encaminhado como resíduo perigoso. Se não estiver 

contaminado, pode-se proceder á remoção do produto e sua reutilização na totalidade. No entanto, se 

durante o processo de desmontagem for inutilizado, poderá ser reutilizado alguns dos seus materiais, que 

serão desmontados. Se no final não poder ser reutilizado para o mesmo fim, sendo um resíduo não perigoso, 

deverá ser reciclado.  

Se o estado de conservação for mau, deve-se ir para o fluxo de reciclagem, devendo também ser testado, caso 

haja dúvidas da sua perigosidade. Se for perigoso, deverá ter o seu encaminhamento como resíduo perigoso, 

se não for perigoso continua no circuito de reciclagem. 
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Figura 15- Processo de decisão referente ao destino a dar ao produto, tendo por base o seu estado de conservação, e perigosidade. 
Fonte: Adaptado de UE, 2018. 
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4.7 Ficha 8 - Gestão de Resíduos Perigosos 
 

Dado que os resíduos perigosos estão sujeitos a precauções específicas de eliminação e estão regulamentados 

por toda a Europa, esta ficha pretende orientar a remoção segura dos materiais/produtos que constituem 

resíduos perigosos, as condições de armazenagem, transporte e tratamento.  

O preenchimento da ficha 8 – Gestão de resíduos perigosos, requer um conjunto de informações que são 

inseridas pelo utilizador (Fig. 14). Sempre que se estiver na presença de um resíduo perigoso, deve-se 

preencher esta ficha, de modo a poder inserir todos os cuidados imprescindíveis que se deve ter com esse 

material ou produto específico no processo de desmontagem, armazenagem e transporte. 

 

 

 

É muito importante seguir as indicações seguintes e preencher todas as células. A saber (Fig. 16): 

1. Nome ou número do edifício ou infraestrutura 

Indique novamente o nome ou número do edifício ou denominação da infraestrutura que foi 

anteriormente utilizada, para um melhor reconhecimento do edifício/infraestrutura em questão, caso 

venha diretamente para esta ficha. 

2. Número de entrada do produto ou material/número de identificação 

Indique o número de entrada do produto/material ou número de identificação, para um 

reconhecimento rápido, se for necessário recorrer a outras fichas.  

3. Tipo de material perigoso presente/produto perigoso 

Indique o material perigoso em questão e, se possível, a sua percentagem.  

4. Risco de exposição 

Indique todos os riscos que possam advir para os trabalhadores da exposição a este material. 

Precauções específicas de manuseamento ao remover o produto/material 

Para além da informação dos riscos indicado na coluna anterior, deve-se indicar todas as precauções 

que os trabalhadores devem ter na desmontagem do material/produto.  

5. Outras recomendações (plano de saúde e segurança, plano de emergência) 

Figura 16 – Ficha Gestão de Resíduos Perigosos 
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Indique aqui para além de recomendações especificas para um dado material/produto, 

recomendações mais gerais, como a necessidade de preparar um plano de saúde e de segurança com 

medidas de atenuação de riscos a aplicar com vista a minimizar a exposição dos trabalhadores e do 

ambiente, que deve ser do conhecimento de todos os trabalhadores, ou um plano de emergência, 

para se saber como agir em caso de acidente.  

6. Condições legais de armazenamento, transporte e tratamento 

Indique aqui todos as condições legais/documentos, legais existentes para esse material/produto 

perigoso, que será considerado um resíduo perigoso. Ter em atenção de que se existir amianto os 

resíduos devem ser objeto de uma atenção específica existindo legislação nacional que rege a forma 

de manipular este material. 

7. Identificação das instalações locais de reciclagem e gestão de resíduos, especificando os seus 

serviços 

Identifique todas as potenciais instalações locais de reciclagem e gestão de resíduos. 

8. Outras observações relevantes. Coloque outras observações que considera relevantes e que não 

foram apontadas anteriormente. Por exemplo, necessidades de formação e implementação de um 

sistema de rastreabilidade / rastreamento específico para determinado resíduo perigoso.  

 

4.8 Ficha 9 – Síntese da Auditoria 
 

Nesta ficha a informação é apresentada de forma agregada para o edifício/infraestrutura, mostrando a 

quantidade de material/produtos em relação ao seu destino final, em tabela e em gráfico, por destino final, a 

saber: 

• Reutilização de produtos/materiais 

• Preparação para reutilização de produtos/materiais 

• Reciclagem 

• Valorização do material (enchimento) 

• Recuperação de energia 

• Eliminação (Total, Não perigoso/Inerte, Perigoso) 

Esta folha quantifica automaticamente a quantidade em massa e massa por área de demolição em kg e % dos 

totais de produtos e materiais que vão para reutilização, reciclagem, valorização e eliminação. Quantifica 

também em kg a quantidade de cada tipo específico de materiais e produtos (Fig. 17). 
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Esta ficha calcula também na tabela “Custo para deposição em aterro para todos os produtos/materiais do 

capítulo 17 LER” automaticamente os custos de deposição, se todos os resíduos fossem enviados para aterro 

(Fig. 18). É muitas vezes um custo hipotético uma vez que considera que todos os resíduos vão para aterro. 

Nesta tabela é apenas necessário indicar os custos unitários do aterro, uma vez que este valor é variável de 

local para local. Este cálculo tem uma especial importância, já que permite saber o custo potencial do aterro, 

que deve contabilizar pelo menos a taxa de entrada e qualquer taxa de aterro, em €/t sem IVA. O custo de 

transporte também deve ser incluído nesta estimativa, especialmente para os resíduos perigosos, em que a 

distância pode ser significativa. 

A tabela “Total de produtos/materiais com estatuto de resíduos por código LER” também é automaticamente 

calculada em massa (kg e %). Nest tabela consideraram-se os códigos LER 16, 17 e 20, que são relevantes na 

desconstrução (Fig. 18).  

Figura 17– Ficha Síntese da Auditoria (Tabela: Total dos subcapítulos 
específicos). 

Figura 18– Ficha Síntese da Auditoria (Tabelas: Custos por deposição em 
aterro e total com estatuto de resíduo por código LER). 
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Apresenta ainda automaticamente, três gráficos: Total dos subcapítulos específicos por destino (%), Fig.19; 

Total de produtos/materiais com estatuto de resíduo por código LER, e Subcapítulos específicos de 

produtos/materiais e resíduos a reportar (kg), Fig. 20. 

 

Figura 20– Ficha Síntese da Auditoria (Gráficos: Total com estatuto de resíduo por código LER e subcapítulos específicos). 

 

Assim esta ficha permite ao utilizador ter uma visão geral dos produtos/materiais utilizados no edifício ou 

infraestrutura e registados no guia. 

 

 

 

 

Figura 19– Ficha Síntese da Auditoria (Gráfico: Total dos subcapítulos 
específicos por destino). 
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4.9 Ficha 10 – Códigos LER e Ficha 11 - Glossário 
 

Estas ficha dizem respeito respetivamente aos códigos LER e a um glossário com as definições e alguns 

exemplos de reutilização, reciclagem, valorização e preparação para a reutilização e reciclagem. 

São fichas apenas de leitura e apoio á decisão. 
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