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RESUMO 

 

 A gestão de resíduos urbanos é essencial para o bem-estar e a saúde pública das 

populações, bem como para a mitigação dos efeitos das atividades humanas no ambiente. Neste 

setor, a etapa de recolha de resíduos é não só a mais relevante na operacionalização do setor como 

também uma das que comporta custos mais elevados para as organizações de gestão.  

 O trabalho apresentado teve como objetivos principais estudar e compreender a situação 

da gestão de resíduos em Cabo Verde e otimizar as rotas de recolha de resíduos para uma das 

ilhas do arquipélago. O estudo desenvolvido focou-se na ilha de São Vicente.  

 Foi feito um levantamento detalhado dos circuitos de recolha de resíduos na ilha sendo 

que a otimização das rotas recaiu sobre a recolha coletiva e foi efetuada com recurso a uma 

aplicação informática do algoritmo de Clarke & Wright com o propósito de minimizar as 

distâncias percorridas; para esta otimização quantificou-se e avaliou-se no final a contribuição 

das propostas para a mitigação das alterações climáticas, considerando CO2, CH4 e N2O. Foram 

também determinados outros parâmetros operacionais (tempo total de serviço e consumo de 

combustível) associados a cada uma das rotas, com base nas características da frota automóvel.  

 A aplicação do algoritmo foi realizada para as rotas de recolha coletiva utilizando como 

dados de entrada as distâncias entre todos os pontos a recolher, a quantidade de resíduos recolhida 

por ponto e a capacidade efetiva máxima dos veículos de recolha. Os resultados permitiram obter 

uma nova sequência dos pontos de deposição a recolher e distâncias otimizadas relativamente às 

distâncias atuais.  

Com base nos resultados foram desenvolvidas duas propostas de otimização para a 

recolha coletiva. Estas propostas apresentaram reduções anuais de distância total percorrida de 

6,5 e 18,4%,  que correspondem a 4 112 e 11 691 km/ano. respetivamente; de tempo total de 

serviço de 6,1 e 14,9%, correspondendo a 418 e 1 097 h/ano, respetivamente; e de consumo de 

combustível de 6,6 e 17%, o que se traduz em 2 335 e 5 996 L/ano, respetivamente. Os últimos 

valores têm afetação direta na redução das emissões de GEE, que foi de 6,20 t CO2eq/ano para a 

primeira proposta e de 15,9 t CO2eq/ano para a segunda proposta.  

  Efetuou-se ainda uma análise crítica das rotas de recolha porta-a-porta com base em 

informação quantitativa e qualitativa. Foi proposta a reformulação de algumas rotas por alteração 

da frequência de recolha, mudança de veículo de recolha e reconversão para recolha coletiva, 

conforme os dados disponíveis e os resultados obtidos para alguns indicadores calculados.  

 O estudo de otimização realizado apresentou resultados positivos sendo no entanto 

necessários estudos posteriores de validação e complementares, considerando outras variáveis.  

 

Palavras-chave: resíduos urbanos, recolha, otimização de rotas, alterações climáticas, São 

Vicente 
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ABSTRACT 

 

Waste management is vital to the well-being and public health of the human population, 

as well as to the mitigation of impacts from antropogenic activities on the environment. In this 

field, waste collection is not only the most important part of the operational step of waste 

management but also one of the most costly to the waste management services.  

This dissertation intended to study and understand the current situation of the waste 

management system in Cape Verde and optimise waste collection routes in one of its islands. The 

work was focused on the island of São Vicente.  

The waste collection routes were analysed in detail and the optimisation was done to the 

curbside collection routes using a computer based application of the Clarke & Wright savings 

algorithm with the purpose of reducing the travel distance.  The contribution of the proposals to 

the mitigation of climate change were estimated and evaluated considering the emission of CO2, 

CH4 and N2O. Additional parameters were estimated for each route (total travel time and fuel 

consumption) based on the features of the waste collection vehicles. 

The application of the algorithm was done to the curbside collection routes and the input 

data included the distances between all collection sites, the amount of waste collected on each site 

and the maximum capacity of the waste collection vehicles. The results obtained optimized the 

total distance travelled compared to current values and produced a new collection sequence.  

Two optimisation proposals were developed based on the results for the curbside 

collection routes. These proposals showed a reduction of the annual distance travelled of 6,5 and 

18,4%, which corresponds to  4 112 and 11 691 km/year, respectively; a reduction of the total 

travel time of 6,1 e 14,9%, which corresponds to 418 and 1 097 h/year, respectively, and a 

reduction of fuel consumption of 6,6 and 17%, which corresponds to 2 335 and 5 996 L/year, 

respectively. The fuel consumption decrease is directly associated with the reduction of GHG 

emissions. This reduction was 6,20 t CO2eq/year for the first proposal and 15,9 t CO2eq/year for 

the second proposal.  

Additionally, a critical analysys was done regarding the door-to-door routes based on 

qualitative and quantative data. Some changes were proposed to these routes including changing 

the collection frequency, replacing the collection vehicle and converting to curbside collection, 

according to the available information and some calculated indicators.  

This optimisation study showed good results but there is a need for further studies in order 

to evaluate other parameters.  

 

Key-words: urban waste, collection, route optimisation, climate change, São Vicente 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1  Enquadramento Histórico 

 

A necessidade do tratamento e deposição adequados dos resíduos provenientes das atividades 

humanas tem vindo a sofrer transformações profundas ao longo da História da Humanidade. No 

passado, os resíduos de origem doméstica, praticamente não constituíam problema. A quase 

totalidade dos materiais utilizados continha componentes de origem animal ou vegetal que, uma 

vez regressados ao solo, se decompunham naturalmente nos seus constituintes elementares, 

integrando novamente o ciclo de vida. A população reduzida, a existência de grandes áreas de 

solo para assimilação e a fraca exploração de recursos asseguravam que a presença dos resíduos 

e os seus efeitos não eram evidentes (Levy & Cabeças, 2006). 

Este panorama alterou-se profundamente sobretudo a partir do século XIX, com a produção 

de novos materiais resultantes do desenvolvimento tecnológico e científico e com a transformação 

das sociedades rurais em sociedades urbanas orientadas para o consumo. A expansão rápida das 

atividades industriais causou um agravamento dos problemas devido não só à maior quantidade 

de resíduos produzidos como também à produção cada vez mais elevada de resíduos não 

biodegradáveis (Levy & Cabeças, 2006).  

A produção de resíduos tem vindo a aumentar progressivamente uma vez que é proporcional 

ao crescimento da população, à expansão das cidades e ao desenvolvimento do setor terciário e, 

desse modo, a níveis mais elevados de consumo de bens de uma forma generalizada (Levy & 

Cabeças, 2006).  

A gestão dos resíduos urbanos (RU), desde a sua produção até ao seu destino final, baseia-

se no conhecimento sistemático e aprofundado das suas características qualitativas e quantitativas. 

Consequentemente, as sociedades modernas e em vias de desenvolvimento procuram formas de 

gestão de resíduos que correspondam a melhorias significativas em relação à situação atual, 

especialmente se forem tidas em consideração as implicações abrangentes desta temática, 

nomeadamente económicas, sociais e ambientais (Levy & Cabeças, 2006).  

De acordo com dados disponibilizados pelo Banco Mundial (Hoornweg & Bhada-Tata, 

2012), a produção de RU é de aproximadamente 1 300 milhões de toneladas por ano e perspetiva-

se que este valor aumente para cerca de 2 200 milhões de toneladas por ano em 2025. Tal 

representa um aumento significativo na produção de resíduos per capita, de uma taxa de 1,2 para 

1,42 kg/habitante/dia, considerando que a população urbana irá aumentar de 3 000 milhões para 

4 300 milhões de habitantes entre 2010 e 2025.  

Segundo o WorldWatch Institute, o crescimento da prosperidade e da expansão urbanística 

serão os fatores responsáveis por este incremento. Contudo, médias globais são meras estimativas 

abrangentes, sendo que os valores podem variar de forma expressiva por região, país e cidade. 
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A produção de resíduos é afetada pelo estilo de vida e pelo rendimento dos habitantes, sendo 

que, a nível global, a população urbana produz cerca do dobro da quantidade de resíduos da 

população rural. Os países de rendimento elevado produzem a maior quantidade de resíduos per 

capita, em contraposição aos países de baixos rendimentos, no extremo oposto. Os países 

pertencentes à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), que 

constituem o grupo de estados soberanos mais industrializados, apresentam uma produção per 

capita de 2,2 kg/hab/dia enquanto que os países da África Subsariana produzem apenas 0,45 

kg/hab/dia (Hoornweg & Bhada-Tata, 2012). As perspetivas futuras são de desenvolver práticas 

e processos que permitam ao máximo desassociar a produção de resíduos do crescimento 

económico  (Comissão Europeia, 2015). 

A OCDE estima que até 2020 sejam gerados mais 45% de resíduos relativamente à produção 

de 1995 (OCDE, 2012). 

Neste sentido, é da maior importância que se desenvolvam estudos orientados para a 

mitigação das consequências da incorreta gestão de resíduos.  

 

 

1.2 Relevância do Tema  

 

Foram vários os motivos para que, nas últimas duas décadas, as políticas, mentalidades e 

tecnologias adotadas na gestão de resíduos sofressem alterações rápidas e de fundo relativamente 

às que se verificavam até então. Para além do aumento dramático da produção de resíduos e do 

aparecimento de materiais de cada vez mais difícil biodegradação, as referidas mudanças tiveram 

origem na dificuldade de encontrar locais apropriados para a deposição de resíduos, nas graves 

irregularidades ambientais provocadas pela deposição não controlada, no crescimento dos custos 

associados aos sistemas de recolha e tratamento, na resistência das populações à construção de 

infraestruturas de tratamento na proximidade das zonas de produção, na pressão das organizações 

ambientalistas e, na generalidade, numa maior consciencialização da população em relação aos 

desafios ambientais, económicos e sociais provocados pelos resíduos, nomeadamente na 

preservação dos recursos naturais (Martinho, 1998).  

Deste modo, a recolha e o encaminhamento adequado dos resíduos assume uma grande 

importância. A descarga indiferenciada em lixeiras foi substituída por outras soluções mais 

adequadas, nomeadamente permitindo o tratamento adequado dos resíduos e a valorização de 

alguns dos seus componentes. Contudo, estas mudanças não tiveram lugar de forma uniforme a 

nível global. A evolução verificada ao nível de Portugal e do Ocidente de uma forma geral 

continua a ser uma realidade distante em várias zonas do planeta, nomeadamente em África, 

América Latina e em várias regiões da Ásia.  
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O setor da gestão de resíduos pode comportar custos elevados. De acordo com dados do 

Instituto Nacional de Estatística (INE), a despesa pública em Portugal nesta área totalizou cerca 

de 468 milhões de euros em 2014, o que correspondeu a quase metade (46,7%) da despesa total 

realizada pela Administração Pública na área do ambiente. A quase totalidade desta despesa 

(96,1%) foi efetuada pela Administração Local (INE, 2016).  

No seio dos sistemas de gestão de resíduos urbanos, as componentes de recolha e transporte 

são normalmente as mais onerosas, podendo representar entre 40 a 70% dos custos totais do 

sistema de gestão. Tal deve-se às elevadas necessidades de meios humanos e de equipamentos 

mecânicos de recolha para que haja uma apropriada rede de cobertura, sendo que os custos com 

o consumo de combustível são também um encargo particularmente elevado. Desse modo, a 

otimização dos circuitos de recolha é uma opção com grandes potencialidades de poupança para 

as entidades gestoras (Martinho & Gonçalves, 2000).  

Quanto maior for a dimensão e complexidade da área de intervenção dos operadores de 

recolha de resíduos, maior será a evidência dos ganhos obtidos com a aplicação de metodologias 

ou programas de otimização. Para sistemas de recolha de resíduos situados em níveis de 

desenvolvimento baixos, como no caso abordado nesta dissertação, os benefícios alcançados 

poderão ser consideravelmente superiores, uma vez que apresentam maiores possibilidades de 

crescimento e melhoria e ainda dispõe de grande margem para introduzir modificações. A redução 

da necessidade de investimento na recolha permite libertar fundos que poderão ser direcionados 

para a expansão do sistema de gestão, tal como nas etapas de valorização, tratamento e deposição 

final, que implicam geralmente grandes custos de capital (Kinnaman, 2013).  

O desenvolvimento e implementação de um sistema de otimização de rotas de recolha de 

resíduos é uma atividade com um elevado grau de complexidade devido à incerteza, ao grande 

número de fatores que é necessário ter em consideração, à dificuldade de conjugar as diversas 

variáveis num objetivo comum de otimização e à grande dinâmica do sistema (Li et al., 2008 ).  

 

1.3 Enquadramento do Tema  

O desenvolvimento de uma política de gestão de resíduos em Cabo Verde, abrangente e atual, 

é uma meta estabelecida e presente nos vários documentos de estratégia ambiental existentes e 

nas políticas governamentais. Conforme o indicado no Decreto-Lei nº31/2003, da República de 

Cabo Verde, a eliminação de resíduos urbanos, industriais e hospitalares é um dos maiores 

problemas do país, considerando as consequências de uma gestão de resíduos deficitária. 

O Segundo Plano Nacional de Ação para o Ambiente (PANA II), de 2004, estipula como uma 

das quatro áreas prioritárias o “saneamento básico, incluindo a recolha, o tratamento e o destino 

final apropriado de resíduos sólidos (orgânicos e não orgânicos)”. São definidos como objetivos 

específicos o aumento da capacidade de gestão dos municípios e a gestão dos resíduos numa 

perspetiva de controlo e redução da poluição. Neste documento é ainda referida como prioridade 
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de intervenção o “alargamento e a modernização da recolha, tratamento e deposição final dos 

resíduos sólidos e sua reciclagem para posterior utilização”.  

A Diretiva Nacional de Ordenamento do Território de Cabo Verde (DNOT) inclui a gestão 

integrada de resíduos como uma das linhas estratégicas dos instrumentos de gestão territorial e 

essencial para o desenvolvimento sustentável do país.  

Apesar de existir um regime legal e regulamentar para o setor dos resíduos, constatou-se a 

necessidade de formalizar um plano estratégico e orientador que estruturasse as várias diretrizes 

nacionais numa política nacional de resíduos. De acordo com a documentação disponível, o 

sistema de eliminação e valorização de resíduos em Cabo Verde é pouco desenvolvido, não 

existindo instalações seguras e/ou eficientes de incineração, valorização orgânica, triagem e 

deposição final de resíduos (ANAS, 2016).  

Para dar resposta às inquietações levantadas por esta problemática, foi desenvolvido o Plano 

Estratégico Nacional de Prevenção e Gestão de Resíduos (PENGeR), que define não só a linha 

orientadora global para a gestão dos resíduos em Cabo Verde como promove as bases de 

desenvolvimento de uma estratégia de prevenção e redução da produção de resíduos. Ao mesmo 

tempo reforça o compromisso do país em adotar uma gestão integrada num contexto onde a 

quantidade de resíduos tende a crescer.  

Noutra vertente, Cabo Verde tem vindo a frisar a sua preocupação com a emissão de Gases 

de Efeito de Estufa (GEE), nomeadamente no que diz respeito à contribuição da gestão dos 

resíduos sólidos. A DNOT, no relatório reportado à Conferência RIO+20 (2012), pretende dar 

resposta à necessidade de introduzir “critérios climáticos e energéticos no desenvolvimento 

urbano, avançando em direção à autossuficiência energética e para a gestão integrada de 

resíduos”. Neste intuito, o PENGeR deverá promover e direcionar as soluções de gestão de 

resíduos para as que mais protegem o clima, mitigando as alterações climáticas.  

O PENGeR propõe-se essencialmente a conceber um sistema integrado intermunicipal de 

gestão de resíduos, procurando uma cobertura adequada e implementando soluções de tratamento 

apropriadas, com uma reformulação e expansão das infraestruturas de gestão, incluindo a 

construção de aterros sanitários, centrais de triagem, unidades de compostagem e digestão 

anaeróbia e estações de transferência.  

O tema desenvolvido nesta dissertação pretende contribuir para a materialização deste plano 

no terreno.  
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1.4 Âmbito e Objetivos  

O trabalho apresentado nesta dissertação foi desenvolvido em ambiente empresarial, na 

empresa Ecovisão, em cooperação com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, no 

contexto da unidade curricular Dissertação do Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente.  

A Ecovisão integra o consórcio internacional que financia e apoia o projeto “Roadmap dos 

Resíduos em Cabo Verde”, cujo principal objetivo é desenvolver a Estratégia Nacional de 

Resíduos em Cabo Verde, bem como propor e planear a implantação das melhores tecnologias 

disponíveis para cada uma das ilhas e municípios do país, promovendo a melhoria das condições 

de vida das populações abrangidas, a proteção do meio ambiente e a mitigação das alterações 

climáticas.  

Um dos propósitos do referido projeto foi caracterizar a produção de resíduos bem como a 

totalidade do sistema de gestão de resíduos existente em Cabo Verde à data do estudo, o que deu 

origem ao principal instrumento de orientação e planeamento, o PENGeR. Outro dos objetivos 

principais do Roadmap é desenvolver os planos operacionais de gestão de resíduos para os 

municípios cabo-verdianos.  

Neste âmbito, o objetivo desta dissertação é o estudo e a otimização de rotas de recolha de 

resíduos nas ilhas de Cabo Verde, tendo sido designados como objetivos específicos: 

 

1. Perceber e estudar o ponto de situação do setor de gestão de resíduos em Cabo Verde, com 

especial destaque para as ilhas da Brava, Fogo, Santo Antão, Sal e São Vicente; 

2. Identificar os principais fatores e aspetos com influência na operacionalização do sistema 

de deposição temporária, recolha e encaminhamento de resíduos nestas cinco ilhas;  

3. Identificar os principais dados de base necessários ao desenvolvimento de um estudo de 

otimização dos sistemas existentes numa das ilhas; 

4. Definir critérios de otimização destes sistemas (p.e. sociais, económicos, ambientais, 

emissões de GEE, entre outros); 

5. Desenvolver um modelo com recurso a ferramentas de cálculo para otimização dos 

sistemas de deposição temporária e recolha de resíduos existentes;  

6. Avaliar, com recurso a ferramentas de cálculo, qual a contribuição para as alterações 

climáticas das propostas de otimização realizadas.  
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1.5 Descrição da Entidade Acolhedora  

 

A Ecovisão – Tecnologias do Meio Ambiente, Lda é uma empresa multinacional de serviços 

e tecnologias ambientais com mais de vinte anos de existência, tendo sido fundada em Portugal 

em 1994. Encontra-se atualmente integrada no Grupo Elevo, um grupo português de engenharia, 

construção civil e serviços especializados, com um vasto portefólio de projetos a nível nacional e 

internacional.  

Após o crescimento em território nacional, a Ecovisão participou em vários projetos de 

internacionalização que têm vindo a ser consolidados com diversas parcerias internacionais, tendo 

já desenvolvido a sua atividade em vários mercados da Europa, África, América Latina e Médio 

Oriente.  

A empresa tem sede corporativa no Porto e uma filial em Lisboa, dispondo ainda de sucursais 

nos territórios onde mantém uma atividade particularmente vincada, tais como Angola (Luanda), 

Moçambique (Maputo) e Cabo Verde (Cidade da Praia).   

As áreas de negócio às quais se dedica incluem estudos e licenciamentos, tais como 

monitorizações ambientais de água, solo, ar e ruído, auditorias e estudos de impacte ambiental; 

tratamento de efluentes e gestão de Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), 

tratamento de águas e desenvolvimento de tratamentos à medida, incluindo conceção, engenharia 

de processo, gestão e apoio técnico; gestão e tratamento de resíduos sólidos (elaboração de planos 

estratégicos de gestão de resíduos e implementação de sistemas de tratamento), bioenergia 

(sistemas anaeróbios de tratamento de águas residuais e resíduos sólidos) e eficiência energética 

(certificação energética, auditoria e consultoria), e também consultoria técnica noutras vertentes, 

nomeadamente segurança alimentar, aplicação de normativos técnicos, licenciamentos industriais 

e ambientais e formação profissional. Possui ainda um laboratório de controlo de qualidade da 

água e segurança alimentar instalado em Angola desde 2010, equipado para análises 

microbiológicas e físico-químicas de água de diversas origens.  

Entre os projetos de maior relevância encontra-se a implementação de um sistema de 

produção de bioenergia em São Tomé e Príncipe com aproveitamento energético de biogás, a 

reabilitação da Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI) da Alstom 

Portugal, na Maia, para remoção de hidrocarbonetos de águas residuais, a conceção de uma 

unidade centralizada de tratamento anaeróbio de resíduos orgânicos para produção de energia (1,3 

MW) em Rio Maior e a monitorização ambiental do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo 

Sabor.  

O trabalho que serviu de base à realização desta dissertação teve lugar nas instalações da 

Ecovisão no Porto.  
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1.6 Estrutura da Dissertação  

O documento apresentado está subdividido em sete capítulos principais.  

O Capítulo 1 apresenta uma breve contextualização do tema a ser abordado, o âmbito e 

objetivos principais do trabalho desenvolvido, com uma breve referência ao caso prático a ser 

estudado, a descrição da entidade acolhedora e a estrutura da dissertação.  

O Capítulo 2 apresenta o desenvolvimento teórico da revisão bibliográfica, com base no 

qual será desenvolvido o caso prático. Neste capítulo serão abordados temas como os aspetos 

gerais da gestão de resíduos, os sistemas e veículos de recolha de resíduos, a gestão de resíduos 

nos países em desenvolvimento, a análise de redes e o problema de otimização de rotas de 

veículos. 

No Capítulo 3 é realizada a análise dos dados disponíveis sobre o setor dos resíduos em 

Cabo Verde no sentido de compreender a situação atual da gestão de resíduos neste país.  

No Capítulo 4 é apresentado o caso de estudo da ilha de São Vincente e analisada a 

situação da gestão de resíduos neste município.  

O Capítulo 5 aborda o estudo e otimização das rotas de recolha de resíduos. Neste sentido, 

é incluída a descrição detalhada da situação atual das rotas de recolha de resíduos do caso de 

estudo. Ainda neste capítulo é implementado um processo de otimização das rotas de recolha e 

apresentados os resultados e discussão para as rotas de recolha coletiva bem como uma análise 

qualitativa e crítica das rotas de recolha porta-a-porta. Por fim, é realizada uma avaliação da 

contribuição para a mitigação das alterações climáticas. 

No Capítulo 6 é feita a exposição das principais conclusões retiradas e adquiridas ao longo 

do trabalho.  

Por fim, no Capítulo 7, são apresentadas as considerações para trabalhos futuros, com a 

indicação de algumas sugestões para a execução de trabalhos adicionais com base neste caso de 

estudo.  
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2. ESTADO DA ARTE 

2.1 Aspetos Gerais da Gestão de Resíduos 

A gestão de RU implica, naturalmente, o conhecimento das definições legais do conceito-

base de resíduo e de outros conceitos a ele associados. A noção de resíduo constitui uma 

designação que é, simultaneamente, complexa e contraditória. Tal justifica, por isso, uma análise 

concetual mais rigorosa.  

A nível da União Europeia, a Diretiva do Concelho, de 15 de Julho de 1975, relativa aos 

resíduos (75/442/CEE), apresentou como definição de resíduo “qualquer substância ou objeto de 

que o detentor se desfaz ou tem a intenção ou obrigação de se desfazer, por força das disposições 

nacionais em vigor”. Esta definição, embora tenha gerado alguma controvérsia e conduzido a 

alguns conflitos de interesse acabou por ser transporta, sob esta forma, para as legislações 

específicas de vários Estados-membros. Em Portugal, esta definição consta do atual Regime Geral 

da Gestão de Resíduos, consagrado no Decreto-Lei nº178/2006, de 5 de Setembro, alterado pelo 

Decreto-Lei nº73/2011, de 17 de Junho, como “” sendo definido o RU como “o resíduo 

proveniente de habitações bem como outro resíduo que, pela sua natureza ou composição, seja 

semelhante ao resíduo proveniente de habitações”.  

A definição de resíduo é naturalmente subjetiva, uma vez que aquilo que representa um 

resíduo para determinado individuo e/ou entidade pode ser um recurso de grande valor económico 

para outros, podendo constituir, nomeadamente, uma matéria-prima para uma indústria. Esta 

lacuna na legislação origina dificuldades que podem provocar ambiguidades jurídicas e custos 

administrativos para as empresas e outras organizações, bem como para as autoridades 

competentes.  

A Comissão Europeia concordou que, apesar de não se perspetivar uma alteração na 

definição de resíduo, existiam motivos para um esclarecimento acerca do momento em que um 

resíduo adquire características de matéria-prima nova ou secundária. Dessa forma, surgiu a 

Diretiva 2008/98/CE que prevê o estabelecimento de critérios ambientais de forma a determinar 

quando os resíduos deixam de ser considerados resíduos. O fim do estatuto de resíduo pode na 

atualidade aplicar-se no caso de resíduos que sofreram operações de valorização, incluindo 

reciclagem. Esta alteração incentiva as empresas a produzir produtos reciclados, melhorando os 

seus indicadores ambientais.  

A afetação dos resíduos a determinadas categorias, designada genericamente por 

classificação dos resíduos, é também um passo importante para a compreensão deste setor. Esta 

categorização pode ser feita por múltiplos critérios, podendo basear-se na fonte geradora (resíduos 

urbanos, hospitalares, industriais, etc), no estado físico (líquidos, sólidos ou gasosos), na 

composição química (orgânicos ou inorgânicos), nas propriedades (tóxicos, inertes, ácidos, etc), 

no material (por exemplo, vidro, papel, metal), na recuperabilidade (suscetibilidade de 
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recuperação ou valorização) ou na definição legal (como, por exemplo, resíduos de equipamentos 

elétricos e eletrónicos) (Cruz, 2005).  

De acordo com Tchobanoglous et al. (1993), os resíduos são classificados em sete categorias 

distintas, sendo estas: resíduos residenciais e comerciais, resíduos institucionais, resíduos da 

construção e demolição (RCD), resíduos dos serviços municipais, resíduos de unidades de 

tratamento, resíduos industriais e resíduos agrícolas.  

A Lista Europeia de Resíduos (LER), publicada pela Decisão 2014/955/UE, da Comissão, 

de 18 de Dezembro, que altera a Decisão 2000/532/CE, da Comissão, de 3 de Maio, apresenta um 

total de vinte capítulos associados a diferentes grupos de resíduos, de acordo com a fonte geradora 

dos mesmos, e em que cada resíduo é definido através de um código de seis dígitos. Os dois 

primeiros dígitos são referentes ao capítulo em que se inserem, os dois dígitos seguintes referem-

se aos subcapítulos e os dois últimos dígitos dizem respeito ao resíduo propriamente dito. Os RU 

encontram-se no capítulo 20 sob o descritivo “resíduos urbanos e equiparados (resíduos 

domésticos, do comércio, indústria e serviços), incluindo as frações recolhidas seletivamente.”  

Outro conceito fundamental é o que se entende por gestão de resíduos. De acordo com o 

Regime Geral da Gestão de Resíduos, a gestão de resíduos corresponde à “recolha, transporte, 

valorização e eliminação de resíduos, incluindo a supervisão destas operações, a manutenção 

dos locais de eliminação no pós-encerramento, bem como as medidas adotadas na qualidade de 

comerciante ou corretor”.  

 Importa igualmente mencionar o princípio da hierarquia de gestão de resíduos, 

estabelecido no Decreto-Lei nº178/2006, de 5 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

73/2011, de 17 de Junho, que indica que a gestão de resíduo deve, sempre que possível, 

particularmente do ponto de vista técnico, económico e ambiental, respeitar a seguinte ordem de 

prioridades: Prevenção e redução; Preparação para a reutilização; Reciclagem; Outras formas de 

valorização; Eliminação.  

 

2.1.1 Sistemas de Recolha de Resíduos Urbanos 

  A recolha é uma das componentes fulcrais de qualquer sistema de gestão de resíduos. É 

encarada não só como a “apanha” dos resíduos sólidos mas é extensiva ao transporte desses 

resíduos até ao local onde o veículo de recolha efetua a descarga, que pode ser uma estação de 

transferência, uma unidade de tratamento ou um local de deposição final. Como já mencionado 

anteriormente, o transporte dos resíduos pode ter consequências económicas significativas para 

os sistemas, principalmente para situações em que existe uma grande distância entre os pontos de 

recolha e os locais de deposição (Carvalho, 2008).  

Uma estratégia de recolha integrada de resíduos deve responder a diferentes necessidades e 

objetivos. O sistema deve fornecer níveis apropriados de serviço, estabelecidos para ir de encontro 
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às necessidades políticas, legislativas, de saúde pública e ambiente. Deve ser também flexível 

para permitir eventuais necessidades de mudança e atingir os custos de operação mais reduzidos 

possíveis. Deverá igualmente estar orientado para uma política de redução da produção de 

resíduos (Rhyner et al., 1995). 

A componente de recolha e transporte de RU assume uma importância ainda mais evidente 

na medida em que o seu bom funcionamento está dependente do comportamento dos utilizadores 

e é também a imagem do sistema de gestão de resíduos, realizando a interface entre o sistema e 

os utilizadores (Martinho, 1998).   

O sistema de recolha de RU pode ser decomposto em três operações essenciais. A deposição, 

que consiste no conjunto de ações que envolvem a armazenagem dos resíduos nos locais de 

geração ou perto, através da sua colocação em recipientes apropriados para serem recolhidos. O 

tempo de exposição dos resíduos ao meio ambiente é um parâmetro importante devido a questões 

ambientais e aspetos sanitários, nomeadamente odores e proliferação de pragas. Segue-se a 

operação de recolha propriamente dita, efetuada por equipamentos mecânicos (veículos de 

recolha) e meios humanos específicos para esse fim. Por fim, o transporte, que corresponde à 

deslocação da viatura de recolha entre o último ponto de recolha e o local de destino (Martinho 

& Gonçalves, 2000).   

O sistema de recolha de RU pode ser classificado de acordo com diferentes critérios, de 

acordo com a entidade que recolhe os resíduos, com a tipologia de resíduos recolhidos, o local de 

recolha e a frequência e horário de recolha.  

Relativamente à entidade responsável pela recolha de resíduos, esta pode ser municipal, uma 

vez que é da competência dos municípios a recolha de RU (< 1100 L/dia). Este serviço pode ser 

concessionado a privados de acordo com o Decreto-Lei n.º 96/2014, de 25 de Junho. A 

concessionária é obrigada a assegurar aos utilizadores a gestão dos RU gerados e por sua vez os 

municípios são obrigados a entregar à concessionária os RU produzidos no seu território, de 

acordo com a contratualização estabelecida.   

 A recolha pode também ser realizada pelos próprios produtores ou operadores licenciados, 

em que ocorre o transporte dos resíduos para um local previamente estabelecido.  

Se o critério considerado for o tipo de resíduos, a recolha poderá ser categorizada como 

indiferenciada quando os resíduos são depositados e recolhidos como uma mistura de resíduos, e 

seletiva, quando há separação na fonte de uma ou mais categorias de resíduos com vista a 

possibilitar o seu encaminhamento e tratamento específicos. A recolha seletiva pode ter lugar em 

simultâneo com a recolha indiferenciada, recorrendo a um veículo compartimentado, pode 

realizar-se em dias alternados com a recolha indiferenciada ou em conjunto com esta mas 

separadamente, através de veículos distintos  (Martinho & Gonçalves, 2000).  

No que diz respeito ao local de recolha, distinguem-se a recolha porta-a-porta (também 

designada por recolha individual) e a recolha coletiva/ por transporte voluntário, com a recolha 
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de recipientes colocados na via pública e que servem várias residências (unidades multifamiliares 

ou conjuntos de moradias). Por sua vez, a recolha indiferenciada e seletiva pode também ser 

coletiva e/ou porta-a-porta. Num determinado município podem existir zonas servidas só por um 

destes tipos de recolha ou por ambos (Martinho & Gonçalves, 2000).  

A recolha porta-a-porta representa, por norma, maiores custos de operação, uma vez que os 

cantoneiros recolhem recipientes colocados junto a cada uma das habitações, o que implica um 

maior desgaste dos veículos de recolha, elevados tempos de recolha e maior intervenção dos 

meios humanos. Os recipientes utilizados para este tipo de recolha são geralmente sacos de 

plástico não reutilizáveis, de diferentes formatos e dimensões, com uma capacidade muito 

variada, podendo ir dos 15 até aos 100 L. Estes sacos implicam frequentemente custos de 

aquisição e são mais suscetíveis a provocar o espalhamento de resíduos na via pública por serem 

menos resistentes aos animais e a atos de vandalismo. Contudo,  estes sacos têm a vantagem de 

reduzir o tempo de recolha por ponto, dispensam a lavagem do recipiente, são fáceis de 

transportar, diminuindo o esforço da equipa de recolha, e evitam a permanência de recipientes de 

deposição na via pública (Martinho & Gonçalves, 2000). 

Na recolha coletiva existe a alocação de pontos estratégicos de deposição comum e cabe à 

população o transporte dos resíduos até esses locais. Este tipo de recolha utiliza contentores de 

média e grande capacidade e apresenta gastos mais baixos do que a recolha porta-a-porta, uma 

vez que o número de pontos de recolha é menor, o que se traduz em menor número de paragens 

e num menor tempo consumido no circuito de recolha, com menos custos de deslocações e 

consequentemente de recursos humanos associados (Levy & Cabeças, 2006). Os contentores de 

média capacidade apresentam diferentes volumetrias, com volumes até 1100 L, e os de grande 

capacidade são geralmente contentores semi-enterrados ou enterrados com capacidade 

normalmente até 5 m3. Os contentores em profundidade (enterrados ou semi-enterrados) reduzem 

o impacte visual, ocupam menos espaço e apresentam maior resistência, podendo apresentar 

custos de exploração mais baixos, em particular por redução das frequências de recolha. Contudo, 

a sua recolha implica normalmente a utilização de um veículo específico (Martinho & Gonçalves, 

2000).  

A seleção do tipo de recipiente a adotar requer sempre uma análise de vários fatores 

(Martinho et al., 2011): 

 

 Características urbanas locais (urbano/rural, residencial/comercial, etc); 

 Flexibilidade do sistema ( horários, viaturas e meios humanos); 

 Capacidade de deposição (volume unitário dos recipientes); 

 Expetativa de adesão da população (aceitação e utilização dos recipientes 

instalados); 

 Número de recipientes necessários; 
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 Tipo/características dos veículos de recolha (compatibilidade com o método de 

descarga); 

 Tempos de descarga (influência nos circuitos de recolha); 

 Condições de higiene e segurança dos trabalhadores (manuseamento dos 

recipientes); 

 Custos de implementação e exploração (requisitos de instalação, manutenção e 

limpeza); 

 Capacidade de adaptação (em função de alteração das necessidades de recolha); 

 

Sob o ponto de vista da classificação de acordo com a frequência e horários de recolha, esta 

poderá ser diária, semanal, bissemanal, três vezes por semana, podendo tomar outras frequências. 

Pode também distinguir-se entre recolha noturna e diurna. Estas opções deverão considerar vários 

fatores, tais como tipo de recolha, o volume a recolher, a composição dos resíduos, a densidade 

do aglomerado (urbano, rural ou misto), as características do tráfego, as condições climatéricas, 

os custos e os hábitos da população. Outra variável fundamental a considerar na escolha da 

frequência de recolha a realizar é a saúde pública, em particular a susceptibilidade de propagação 

de vetores de doença e a perigosidade dos resíduos (Levy & Cabeças, 2006).  

A seleção entre a recolha diurna ou noturna depende essencialmente do tráfego e do tipo de 

resíduos, sendo que, naturalmente, nos centros urbanos a recolha poderá ter lugar à noite na 

grande maioria das situações. A escolha dos horários e frequências de recolha pode ter 

consequências gerais no sistema de gestão de resíduos, especialmente no comportamento das 

populações e na sua contribuição para o adequado funcionamento do sistema (Levy & Cabeças, 

2006) 

O planeamento dos sistemas de recolha de RU, incluídos num sistema integrado de gestão 

de resíduos, é fundamental para o seu bom funcionamento e comporta a definição das 

necessidades às quais é preciso dar resposta, o estabelecimento de metas, a recolha de dados e a 

avaliação de alternativas. Uma vez encontrado um plano considerado ótimo (ou o mais próximo 

possível da situação ideal), este deve ser colocado em prática, sendo alvo do acompanhamento 

adequado e, se necessário, alterado de modo a adaptar-se da melhor forma possível às dinâmicas 

que caracterizam qualquer sistema de gestão de resíduos (Levy & Cabeças, 2006).  

 

2.1.2 Veículos de Recolha de Resíduos Urbanos 

 Os veículos de recolha são um dos pilares essenciais à manutenção e subsistência de 

qualquer sistema de gestão de RU. Embora existam na literatura algumas referências a meios de 

transporte de resíduos não rodoviários, como o transporte ferroviário, marítimo e fluvial, são 
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casos mais específicos e não representativos da generalidade dos sistemas de recolha 

(Tchobanoglous, 2002).  

 A escolha dos veículos de recolha está profundamente ligada aos aspetos locais de cada 

sistema. Apesar disso, um veículo de recolha deverá reunir um conjunto de qualidades primárias 

(Martinho & Gonçalves, 2000):  

  - Máximo volume; 

  - Rapidez de recolha de resíduos; 

  - Estanquidade; 

  - Facilidade de manutenção e limpeza; 

  - Facilidade de descarga dos recipientes na zona de carregamento; 

  - Distribuição uniforme da carga pelos eixos;  

  - Custos de manutenção e consumo de combustível reduzidos; 

  - Facilidade de manobra; 

  - Funcionamento mais silencioso possível; 

  - Sistemas de segurança apropriados; 

  - Agradável do ponto de vista estético.  

 

Os veículos de recolha podem ser classificados de acordo com quatro critérios 

primordiais: de acordo com o sistema de descarga; o tipo de sistema de elevação dos contentores 

e a sua localização; o sistema de transferência dos resíduos da tremonha de receção para o interior 

da caixa e o número de compartimentos da caixa. Na Tabela 1 encontra-se uma descrição 

sistemática da classificação dos veículos de recolha de acordo com os critérios mencionados 

(Martinho & Gonçalves, 2000).  

 Os tempos necessários às operações de recolha dos contentores variam consoante o tipo 

de viatura, o mecanismo de elevação e o tipo de transferência dos resíduos para a tremonha de 

receção. 

 As taxas de compactação para as viaturas herméticas são importantes, uma vez que os 

resíduos são sujeitos a reduções de 2 a 3 vezes o seu volume (em contentor), permitindo desse 

modo recolher uma maior quantidade sem a necessidade de abandonar o circuito para fazer a 

descarga da viatura. Desta forma, contribuem para a redução dos custos de recolha e do tempo 

total do circuito. A taxa de compactação depende do tipo de resíduo a recolher, particularmente 

do peso específico do mesmo (Martinho & Gonçalves, 2000).  
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Tabela 1. Classificação dos veículos de recolha de resíduos urbanos. 

Critério de 

classificação do veículo 
Tipo Descrição Observações 

Método de descarga 

Convencional ou aberta 

A zona de 

carregamento da 

viatura é aberta 

Processo de carregamento 

rápido 

Mais sucetível a acidentes 

Exposição dos cantoneiros a 

poeiras e odores 

Hermética 

Sistema de elevação 

hidráulico e zona de 

descarga com pequena 

abertura que se mantém 

fechada quando não se 

encontra em utilização 

Maior grau de limpeza 

Menos riscos para a saúde 

Investimento mais elevado 

Restrição do tamanho dos 

contentores 

Sistema de elevação 

Lateral 

Carregamento lateral, 

por vezes usado para 

recolhas em simultâneo 

(indiferenciada e 

seletiva) O sistema de elevação pode 

ser manual, semi-automático 

ou totalmente automático 
Traseiro 

Carregamento traseiro 

(processo mais vulgar) 

Frontal 

Carregamento frontal 

(utilizado para recolha 

de contentores de 

grande capacidade) 

Sistema de transferência 

Manual 

Realizada 

manualmente pelos 

cantoneiros, que 

procedem à 

distribuição dos 

resíduos na caixa de 

carga 

Em desuso 

Mecânico 
Caixa completamente 

fechada 

Sistema mecânico 

descontínuo: resíduos 

transferidos e compactados 

por ordem do cantoneiro 

Transferência mecânica 

contínua: sem intervenção 

dos cantoneiros, com recurso 

a uma placa, um parafuso 

sem fim ou um tapete 

Número de 

compartimentos da 

caixa 

Mono-compartimentado 

Recolha tradicional 

(geralmente com 

sistema de 

compactação 

Apesar dos custos de um 

veículo 

multicompartimentado serem 

superiores, o custo global do 

sistema de recolha pode ser 

menor 

Multi-compartimentado Recolha seletiva 

Caixa aberta 

Utilizado por norma 

para os contentores do 

tipo “Molok” 
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2.2 Gestão de Resíduos Urbanos nos Países em Desenvolvimento  

 

 A população urbana dos países em desenvolvimento tem vindo a crescer a um ritmo 

significativamente mais acelerado do que a população equivalente dos países desenvolvidos, 

associado a um contexto de elevado crescimento populacional, redução da mortalidade e 

intensificação do êxodo rural com a globalização. Segundo dados das Nações Unidas, entre 2010 

e 2015, o aumento da população urbana dos países em desenvolvimento foi responsável por 87% 

do crescimento mundial da população que vive em cidades. Até 2050, a população urbana destes 

países deverá expandir-se a um ritmo de 2,6% ao ano, cerca de quatro vezes o crescimento nas 

regiões desenvolvidas (United Nations, 2015).  

 Este crescimento da população urbana tenderá a aumentar a pressão sobre os recursos, as 

infraestruturas e os serviços, onde se inclui a gestão de resíduos.  

A forte urbanização que se tem registado nos países em desenvolvimento origina quase 

sempre o aparecimento de vastas zonas de construção precária e ilegal e que são geralmente os 

locais onde não é disponibilizada a recolha de RU, acentuando as dificuldades. A baixa 

acessibilidade rodoviária a esta áreas é muitas vezes a principal responsável pela inviabilização 

da recolha (Medina, 2002).  

Os RU dos países em desenvolvimento caracterizam-se geralmente pela presença de uma 

grande quantidade de resíduos orgânicos e inertes e por um maior teor de humidade. Contudo, 

estes atributos dependem de fatores como os padrões de consumo, valores culturais e sociais e do 

estado de desenvolvimento do sistema de gestão, que pode ter flutuações consideráveis 

(Beukering & Gupa, 2000).  

 Nos países em desenvolvimento não se observa, geralmente, uma verdadeira aplicação de 

uma hierarquia de gestão de resíduos, sendo as opções de gestão bastante distintas. Existem 

algumas condicionantes que podem limitar as possibilidades de gestão (Beukering & Gupa, 

2000): 

 O potencial de redução de resíduos é pequeno na medida em que os padrões de 

consumo já são geralmente baixos e o nível de vida corresponde frequentemente 

a condições que não permitem sequer satisfazer as necessidades básicas de 

subsistência; 

 O potencial de reutilização é elevado, dado que a população tende a fazer uso dos 

materiais com base na sua utilidade no sentido de poupar recursos, tendo em 

conta o baixo poder de compra; 

 O potencial de reciclagem depende muito da composição dos resíduos, da mão-

de-obra disponível, dos custos do processo e da sensibilidade da população para 

esta questão; 
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 O potencial de valorização orgânica é grande devido à presença expressiva de 

matéria orgânica; 

 O potencial de valorização energética é reduzido devido às características dos 

resíduos e ao facto da construção de incineradoras requerer grandes custos de 

capital, tecnologias modernas e trabalhadores qualificados; 

 O potencial de deposição em aterro controlado depende muito da capacidade de 

fazer face aos custos de construção e monitorização. 

Realça-se que, em média, apenas 41% dos resíduos produzidos nos países em 

desenvolvimento são recolhidos, enquanto que a taxa de recolha para os países membros da 

OCDE é de 98%, segundo dados de 2012 (Hoornweg & Bhada-Tata, 2012).  

Não existindo um sistema de recolha estruturado, é comum a deposição aleatória de 

resíduos junto das habitações e na via pública e também a sua queima não controlada nas 

proximidades. Mesmo os resíduos recolhidos pelas entidades gestoras são normalmente 

depositados em lixeiras sem qualquer tipo de controlo e também nestes locais é frequente 

existirem queimadas a céu aberto para reduzir o volume (Medina, 2002).  

Os resíduos depositados nas lixeiras acabam por levar, inevitavelmente, à produção de 

lixiviados que não são recolhidos e tratados, com a consequente contaminação e inutilização dos 

solos e dos recursos hídricos. Os resíduos acumulados podem também ser arrastados para os 

ecossistemas de várias formas e facilmente atraem vetores de propagação de doenças (Medina, 

2002).  

Outra problemática associada ao setor dos resíduos nos países em desenvolvimento é o 

facto de muitos resíduos perigosos serem encaminhados e geridos juntamente com os resíduos 

não perigosos, em particular com os urbanos, com os inerentes riscos para a saúde pública e as 

consequências para o meio envolvente (Beukering & Gupa, 2000).  

Estas regiões caracterizam-se igualmente pela presença disseminada de um setor não 

oficial de recolha de resíduos, compreendendo atividades não registadas ou não reguladas por 

parte de indivíduos que recolhem os resíduos, geralmente nas lixeiras, para reutilização, uso 

pessoal ou venda como matérias-primas. Esta recolha informal constitui uma fonte de sustento 

importante de grupos sociais desfavorecidos. Estas práticas desenvolvem-se em condições 

precárias e os indivíduos que as realizam expõem-se a níveis de perigosidade elevados (Beukering 

& Gupa, 2000).  

Os custos de operação da gestão de RU não conseguem ser suportados por muitos países 

em desenvolvimento de forma autónoma, causando vários problemas nesta área. Por isso mesmo, 

optam por recorrer a apoio internacional, incluindo de tecnologia devido às dificuldades de 

desenvolvimento de soluções tecnológicas de forma autónoma. Apesar disso, há tendência a 

replicar tecnologias que provaram dar bons resultados nos países mais desenvolvidos, ignorando 

que as especificidades de um país é que determinam se uma tecnologia é adequada ou não. Por 
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exemplo, não faz sentido a instalação de uma central de valorização energética quando os resíduos 

apresentam alto teor de humidade e de materiais não combustíveis, pois tal apenas vai inflacionar 

os custos do processo com a necessidade de pré-tratamento (Beukering & Gupa, 2000).  

Do mesmo modo, não se adequa a transferência de tecnologias muito sofisticadas se 

existirem sinais claros de que o país em questão não terá recursos financeiros e quadros técnicos 

para operar e manter essa solução a médio/longo prazo (Medina, 2002).  

Ainda assim, as parcerias internacionais são naturalmente de extrema importância para 

que os países em desenvolvimento consigam progredir na gestão de resíduos. 

  

2.3 Análise de Redes  

 

 Para abordar o processamento de rotas é necessário analisar as redes e os modelos de 

dados de redes.  

 Uma rede é um conjunto de pontos e linhas interligados que representam possíveis 

percursos de um local para outro. As redes geométricas consistem em arcos (troços), nós (junções) 

e a ligação entre ambos. Um exemplo de rede corresponde a um conjuntos de linhas interligadas, 

em que os arcos representam os arruamentos de uma cidade e os cruzamentos ou entroncamentos 

correspondem aos nós da rede (ESRI, 2006).  

 O arco é o conjunto ordenado de vértices definidos através de pares de coordenadas (x,y). 

O nó está associado ao início ou fim de um arco ou à interseção de dois arcos na rede geográfica 

(Gaspar, 2004).  

 O uso de redes é necessário quando se pretende conhecer o melhor caminho entre uma 

dada origem e um determinado destino. O caminho tido como ótimo é o processo de cálculo da 

melhor rota entre duas localizações, com passagem por todos os pontos considerados obrigatórios. 

A melhor rota pode ser a mais rápida, a mais curta, a menos dispendiosa, dependendo do que é 

imposto ao sistema como propósito principal relativamente aos atributos disponíveis (Antunes, 

2008).  

 Uma rede é interpretada como um grafo e é a representação da interação ou do movimento 

entre determinadas localizações definidas por pontos. Um grafo é uma estrutura matemática que 

representa relações entre entidades. Os elementos geométricos são organizados numa estrutura 

composta por um conjunto de nós ou conjunto de arcos. Os nós são localizações pontuais onde o 

fluxo de movimento se inicia, transmite ou termina, podendo ser representativos de cidades, 

pessoas, máquinas, números, etc. Os arcos ou arestas são representados por linhas que unem os 

nós, podendo estar associados a inúmeros tipos de ligação entre eles, tal como distâncias (Laporte, 

1992).  

Existem diversos algoritmos comuns à Teoria dos Grafos, tal como o caminho do custo 

mínimo e o caminho mais curto. O algoritmo do caminho do custo mínimo baseia-se no peso 
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atribuído a um arco da rede, alcançando o caminho de menor peso. O custo é a característica da 

ligação que irá afetar a análise desejada, e que pode ser o comprimento, o tempo, a velocidade ou 

outras variáveis. Este tipo de problemas consiste na determinação do caminho ou rota de menor 

tamanho entre dois nós de uma rede. O que é tido como caminho ótimo é o que apresenta uma 

sequência de arcos conectando o nó de origem e o nó de destino de modo a que a soma dos valores 

dos arcos no caminho é minimizada. O problema do caminho do custo mínimo tem sido 

amplamente estudado e aplicado em diversas áreas como os transportes, logística e redes de 

telecomunicações (Baras & Theodorakopoulos, 2010).  

 Para ser possível o cálculo ou otimização das rotas é necessária uma rede que contenha 

segmentos de reta ligados, aos quais são atribuídos custos associados à passagem sobre os 

mesmos, bem como outras características da rede. O problema do custo pode apresentar 

complexidade variável, dependendo do problema em análise, uma vez que a impedância pode ser 

alicerçada na distância ou no tempo, por exemplo. No caso dos transportes, a impedância é a 

variável que representa a resistência que a rede viária oferece à passagem dos veículos.   

 A rede viária é a estrutura principal de um software de análise de redes, sendo uma 

precedência à utilização da maior parte das funcionalidades destas ferramentas. Neste tipo de 

redes, a conectividade é definida pela coincidência geométrica. A ligação dos troços que 

constituem a rede apenas existe nos pontos coincidentes, o que significa que pode ser definida 

nas extremidades das linhas ou em qualquer vértice que constitui a linha, desde que haja 

coincidência.  

 Os principais erros associados à análise de redes são precisamente as falhas na rede viária. 

Estas falhas representam normalmente ausência de conectividade entre linhas, fazendo com que 

não seja exequível traçar uma ligação entre pontos. O único modo de corrigir estas falhas é prestar 

a máxima atenção no processo de construção da rede (Oliveira, 2013).  

 Após a construção da rede, o passo seguinte é a adição dos pontos de paragem, que são 

objetos ligados à rede e usados como dados de entrada. Estes locais são posicionados junto ou 

sobre a rede. Os locais de paragem só representam uma localização válida na rede se a sua 

geometria for abrangida pela tolerância de pesquisa das linhas que constituem a rede viária. A 

generalidade das ferramentas de análise de redes permite a reorganização dos locais de paragem 

para se conseguir a melhor rota se tal for considerado adequado (Costa, 2008).  

 Outro aspeto importante na análise de redes é a topologia. A topologia expressa as 

relações espaciais aplicáveis à informação geográfica, tendo em conta as suas propriedades 

geométricas de modo a estabelecer a conectividade entre elementos espaciais. No contexto dos 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG), a topologia é um conjunto de regras e comportamentos 

que estipulam como pontos, linhas e polígonos partilham geometrias coincidentes, como por 

exemplo objetos adjacentes, tais como países ou parcelas de terreno que têm uma fronteira 

comum, isto é, partilham uma aresta. Este conjunto de parcelas de terreno cobrem completamente 
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(sem sobreposições) uma região do espaço, constituindo a sua cobertura. A conectividade 

topológica sob a forma de um conjunto integrado de elementos tipo linha pode ser, 

nomeadamente, um sistema de estradas (Abrantes, 2006).  

 Em muitos casos, é fundamental utilizar uma topologia para garantir a integridade dos 

dados e para permitir a execução de funções de análise espacial (identificação de objetos ligados 

e identificação de objetos adjacentes). Na análise de redes, as relações espaciais articuladas com 

a base de dados relacional possibilitam a interpretação dos elementos de uma rede e análises mais 

especializadas, como o cálculo de rotas (Abrantes, 2006).  

 A construção de regras topológicas é, geralmente, uma operação simples, sendo uma 

coleção de regras que, em concertação com um grupo de ferramentas e técnicas de adição, permite 

à base de dados geográfica modelar as relações topológicas, assegurando aos dados uma 

consistência próxima da realidade. Após a definição das regras topológicas, é importante 

identificar erros. Caso existam, devem ser corrigidos por edição no software utilizado (Antunes, 

2008).  

 A tecnologia SIG é uma boa solução para o problema de análise de redes com o objetivo 

do cálculo de rotas, uma vez que consegue articular várias fontes de informação das componentes 

físicas da rede. Ou seja, uma vez elaborada a rede, feito o dimensionamento da base de dados 

geográfica e definidas as regras topológicas é possível dar início ao processamento das rotas 

(Oliveira, 2013).  

 Os progressos nas metodologias de otimização dos últimos anos e na capacidade 

computacional permitiram a utilização de bases de dados geográficas em SIG associadas a 

interfaces gráficas interativas, propiciando ao utilizador um simples manuseamento dos dados 

(Pinto, 2009).  

 Como mencionado anteriormente, a determinação da melhor rota relaciona-se 

habitualmente com o itinerário ótimo que minimiza a distância ou o tempo total percorrido. Para 

alcançar este itinerário são utilizados algoritmos que são capazes de elaborar uma rota onde se 

visite todos os pontos pretendidos sem haver repetição de nenhum deles. Podem existir outras 

exigências, como o caso de se desejar começar e/ou terminar em pontos específicos da rede. 

(Oliveira, 2013).  

 São vários os métodos de otimização de rotas, que compreendem usualmente heurísticas 

permitindo obter uma solução aproximada da ótima, e que serão abordados de seguida.  

 

2.3.1 O Problema de Otimização de Rotas de Veículos 

 O processamento ou otimização de rotas já existentes podem ser efetuados recorrendo a 

uma variedade de mecanismos, sendo que a maioria envolve a resolução de algoritmos bastante 

complexos. Por esta razão, este processo é geralmente realizado com o auxílio de um software 

que permita analisar as redes com dados geográficos.  
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 O  Problema de Otimização de Rotas de Veículos, vulgarmente conhecido na literatura 

inglesa por Vehicle Routing Problem (VRP), independentemente do algoritmo ou ferramenta 

utilizado para o estudo, é, tal como mencionado anteriormente, comum a várias atividades e não 

apenas à recolha de resíduos. A essência deste problema encontra-se inevitavelmente associada 

ao transporte de uma mercadoria ou bem entre os clientes (customers) e infraestruturas de 

armazenamento, distribuição, recolha ou centralização de serviços (facilities) (Rizzoli et al., 

2007) 

 Os modelos de otimização utilizados no planeamento de rotas de veículos podem ser 

resolvidos com recurso a métodos exatos ou heurísticos. Os métodos exatos permitem obter uma 

solução ótima (caso exista) mas exigem com regularidade recursos computacionais quase 

incomportáveis. Os métodos heurísticos são procedimentos estabelecidos com o objetivo de 

alcançar a solução mais próxima possível da solução ótima, num intervalo de tempo razoável, 

para problemas cujo grau de complexidade torne pouco adequada a procura pela solução ótima 

ou para problemas que não apresentam esse tipo de solução. Estes métodos baseiam-se numa 

abordagem intuitiva, na qual a estrutura particular do problema é considerada e explorada para a 

obtenção de uma solução específica (Gushinskaya & Dolgui, 2008).  

 Contudo, até mesmo os métodos exatos mais desenvolvidos implicam a imposição de 

restrições e limitações na análise do problema, por vezes difíceis de cumprir na transição do 

modelo para a realidade, conduzindo a resultados poucos satisfatórios. A fraca aplicabilidade dos 

métodos exatos foi o grande impulsionador do desenvolvimento dos métodos metaheurísticos. Os 

métodos metaheurísticos são métodos heurísticos que podem ser utilizados na resolução de um 

grande leque de problemas de grande dimensão, obtendo respostas adequadas num espaço de 

tempo aceitável (Rizzoli et al., 2007) 

A construção e integração de algoritmos de otimização com base em métodos 

metaheurísticos tem vindo a abrir novas possibilidades de aplicação da investigação operacional 

na indústria e na logística. Exemplos disso são os métodos de arrefecimento simulado, pesquisa 

tabu, pesquisa tabu granulada, algoritmos genéticos, pesquisa local guiada, pesquisa variável da 

vizinhança e o procedimento adaptativo de pesquisa aleatória gananciosa (Rizzoli et al., 2007) 

 O VRP pode ser definido genericamente como um problema de otimização combinatória, 

cujo objetivo é encontrar rotas ótimas para uma frota de veículos que tem de visitar um 

determinado número de clientes distribuídos espacialmente. A solução desejada para o problema 

corresponde sempre aos percursos que, considerando a disponibilidade de frota, permitem 

satisfazer a totalidade dos clientes, respeitando todas as condições operacionais, como visitar os 

clientes uma única vez, ter início e fim no centro de distribuição, a quantidade de mercadoria 

alocada não exceder a capacidade do veículo atribuído a essa rota e respeitar o horário de trabalho 

do motorista (Mester & Braysy, 2007).  
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 O VRP não é mais do que uma generalização do conhecido Problema do Caixeiro 

Viajante (em inglês, Travelling Salesman Problem, TSP), largamente estudado e considerado uma 

referência de muitos métodos de otimização. No TSP, um grupo de pontos de visita é percorrido 

de forma otimizada.  

 Transpondo para o VRP, o conjunto de pontos de visita tem de ser atribuído a um número 

de veículos, minimizando os custos dos circuitos. Devido às necessidades específicas das 

empresas e organizações, o problema clássico de rotas de veículos tem vindo a ser adaptado num 

espectro de variantes. Essas variantes correspondem a modificações ou adição de restrições ao 

VRP clássico, como por exemplo (Dethloff, 2001): 

 

 Existência de vários centros de distribuição (problema multidepósito); 

 Frota disponível heterogénea (capacidade variável); 

 Janelas temporais de visita aos clientes; 

 Inexistência de obrigatoriedade de retorno ao ponto inicial (problema 

aberto).  

 As três principais restrições do VRP são: restrições das rotas, restrições dos veículos e 

restrições dos clientes.  

 As restrições associadas às rotas percorridas pelos veículos incluem horários limite de 

início e término das viagens, os recursos humanos existentes e a frota de veículos disponível. O 

delineamento das rotas depende do facto de a procura estar localizada nos nós (node-routing) ou 

nos arcos (arc-routing). No node-routing encontram-se exemplos como a entrega de encomendas 

de uma cadeia de abastecimento. Já a entrega de correio é exemplificativa de casos em que a 

procura se encontra nos arcos e não nos nós. A recolha de resíduos abrange as duas categorias de 

acordo com o tipo de recolha (porta-a-porta ou coletiva) (Toth & Vigo, 2002).  

 Há ainda a considerar as características da rede de estradas, uma vez que é o elemento 

que permite a conectividade entre os clientes e os meios de serviço. O custo de transporte pode 

variar consoante o estado de desenvolvimento e conservação das vias, a hora do dia e o trânsito.  

 Nas restrições de veículos, as suas características físicas têm de ser tomadas em 

consideração uma vez que são fortemente limitadoras do serviço. As principais restrições 

impostas pela utilização dos veículos relacionam-se com a capacidade máxima de transporte de 

carga, o tipo de carga que pode ser transportada, a possibilidade de transportar mais do que um 

tipo de carga em simultâneo, as operações de carregamento e descarga dos veículos e o tamanho 

e variabilidade da frota. As dimensões podem impedir os veículos de circular em determinadas 

vias, o mecanismo de recolha ou entrega da carga pode impossibilitar o serviço a determinados 

clientes e influenciar o tempo despendido em cada ponto, enquanto que a capacidade de carga 

determina o número de pontos que pode visitar (Toth & Vigo, 2002).  
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 As restrições aos clientes dependem dos parâmetros associados a cada um deles e que têm 

de ser respeitados, afetando o nível de serviço exigido. Há que considerar a natureza dos pedidos, 

que podem estar expressos numa quantidade de um ou vários tipos de bens e que têm de ser 

entregues num horizonte temporal definido. A entrega pode ser satisfeita numa única visita ou 

distribuída em parcelas. Todavia, a generalidade das restrições afetas aos clientes são limites 

temporais e particularidades físicas, tal como o tempo máximo de serviço para cargas e descargas, 

a indisponibilidade de realizar visitas em dias específicos da semana ou a carga recolhida ou 

entregue em cada cliente. A variabilidade destas necessidades, ainda que geralmente não seja 

proibitiva da realização do serviço, introduz repercussões que se apresentam normalmente como 

custos (Toth & Vigo, 2002).  

 Um VRP com uma frota de veículos heterogénea, que apresenta limitações no acesso aos 

clientes servidos, janelas temporais de serviço e com ordens definidas de recolha e ou entrega, é 

caracterizado como um problema de rotas “rico”. De qualquer forma, os problemas reais 

conseguem apresentar características de complexidade superiores à dos problemas “ricos” ao 

incluírem a incerteza dos tempos de viagem entre dois locais associada ao volume de tráfego ou 

à dificuldade de quantificação do serviço requisitado, sendo uma variável dinâmica. As incertezas 

relacionadas com estes parâmetros são precisamente o que origina, muitas vezes, a indecisão 

acerca de quais os melhores modelos a adotar na resolução do problema (Hartl et al.2006).  

 Nos problemas com limitações de acesso aos clientes, há pelo menos um arco da rede que 

não pode ser servido por um ou mais tipos de veículos. Neste cenário, podem ocorrer três 

situações distintas da dependência entre o arco e o tipo de veículo: ou o veículo pode servir o arco 

ou o veículo não pode servir o arco mas pode utilizá-lo na deslocação ou o veículo não pode nem 

passar pelo arco nem servi-lo. A utilidade deste problema na recolha de resíduos verifica-se 

quando uma rede possui ruas demasiado estreitas para serem servidas por uma determinada classe 

de veículos (Sniezek & Bodin, 2006).  

 Quando resolvido com recurso a métodos exatos, o TSP possui uma ordem e 

complexidade exponencial, ou seja, o esforço computacional necessário na sua resolução aumenta 

exponencialmente com o número de nós a serem visitados. Tal corrobora o facto de os métodos 

exatos não serem usualmente a primeira opção para estes problemas por motivos de viabilidade 

económica e temporal (Costa, 2008).  

 Um dos métodos metaheurísticos mais utilizados na procura de uma solução para o TSP 

é o método de otimização de colónia de formigas, inspirado nas táticas de busca de alimento 

utilizadas pelas formigas (Dorigo, 1997).  

 As formigas, sendo animais praticamente cegos, libertam substâncias químicas 

(feromonas) para marcar os trajetos que utilizam quando abandonam o formigueiro em busca de 

alimento. Ao regressarem ao formigueiro, orientam-se seguindo os percursos marcados por essas 

substâncias e que lhes permite, ao mesmo tempo, regressar à fonte de alimento. Simultaneamente, 
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outras formigas criaram os seus próprios trilhos de feromonas que as conduzem, possivelmente, 

à mesma fonte de alimento mas por trajeto diferente. De referir que a formiga que regressar mais 

cedo da fonte de alimento, irá renovar mais rapidamente o trilho de feromonas, aumentando a sua 

concentração. Ao sair do formigueiro, as formigas seguem preferencialmente o trilho de 

feromonas mais concentrado, libertando, por sua vez, novas substâncias e marcando esse percurso 

de forma ainda mais vincada. Isto leva a que o trajeto que desde o início demonstrou ser o mais 

rápido seja, num curto espaço de tempo, o único utilizado pelas formigas. Até as formigas que 

inicialmente seguiram caminhos distintos foram atraídas pelo percurso mais rápido e contribuem 

para a sua manutenção. O propósito do algoritmo da colónia de formigas é mimetizar este 

comportamento num grafo que representa o problema a solucionar (Dorigo & Stültze, 2004).  

 O caso de estudo mais conhecido de aplicação do método de otimização de colónia de 

formigas na gestão de resíduos urbanos ocorreu numa zona da cidade de Atenas com 0,5 km2 de 

área, uma população de 8 500 habitantes e uma produção anual de resíduos 3 800 toneladas. Nesta 

cidade era usado um sistema de construção manual, baseado no método empírico dos nós ímpares. 

Contudo, foi evidenciado que o algoritmo da colónia de formigas, assistido por um SIG, poderia 

encontrar percursos mais curtos para a recolha, e, desse modo, reduzir o tempo e os custos 

associados à mesma. O circuito ótimo alcançado por este sistema apresentou uma distância 

percorrida de 7 483 m, representando uma melhoria de 24% relativamente ao percurso empírico 

de 9 850 m. Este circuito representa a melhor solução obtida de entre todas as vezes em que o 

algoritmo foi corrido. O circuito médio produzido pelo algoritmo apresentou uma distância total 

de 8 725 m. Para obter estes resultados, o algoritmo do sistema de colónia de formigas foi corrido 

cerca de 27 mil vezes, com a atribuição de diferentes valores aos parâmetros. Uma vez que cada 

teste demorava cerca de 15 a 20 minutos a terminar, foram necessários seis meses para obter os 

resultados apresentados. Dessas experiências, em 26 550 vezes os resultados apresentaram 

melhorias relativamente ao modelo empírico utilizado pelo município e em apenas 1 030 testes 

os resultados foram piores (Karadimas et al., 2005).  

 Embora a minimização do custo total de distribuição, incluindo custos fixos (relacionados 

com o custo de manutenção da frota automóvel,  custos laborais e outros custos acessórios como 

impostos e seguros) e custos variáveis (custos de operação dos veículos variáveis com a distância, 

tal como o combustível), seja o objetivo mais comum, podem ser consideradas outras funções 

objetivo. Entre estas encontram-se a minimização da distância total percorrida, a duração das 

rotas, o tamanho da frota e possivelmente a maximização de uma qualquer função de utilidade 

que maximize o nível de serviço aos clientes. Contudo, vários problemas requerem que se 

considere mais do que um objetivo em simultâneo, dando origem a funções multi-objetivo em 

que dois ou mais objetivos de entre os mencionados são combinados para obter uma solução de 

auxílio para os decisores (Laporte et al.,1999).  
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 Em muitos softwares, a geração de uma matriz de custos origem-destino na resolução do 

VRP entre todas as localizações da rede (pontos de partida, pontos de chegada e locais a visitar) 

é frequentemente baseada no algoritmo de Dijkstra.  

 Este algoritmo foi desenvolvido em 1956 e publicado em 1959 por Edsger W. Dijkstra. 

Em 1960, Danzig e Nicholson desenvolveram o algoritmo de “duas árvores” de Dijkstra, cujo 

objetivo era construir árvores de caminhos mínimos de um nó de origem e de um nó de destino 

ao mesmo tempo (Evans & Minieka, 1992).  

 Na sua formulação inicial, o algoritmo determina o trajeto mais curto entre um dado nó 

considerado como origem e os restantes. Apesar de outros algoritmos terem sido desenvolvidos 

entretanto, o algoritmo de Dijkstra é o que apresenta maior simplicidade no cálculo de caminhos 

mínimos, estabelecendo um equilíbrio através do cálculo de um trajeto aproximado do caminho 

ótimo, passível de ser calculado com recurso a meios computacionais, fragmentando a rede em 

nós e representando os percursos por linhas. Existe uma associação entre as linhas e os custos de 

cada uma até alcançar o nó subsequente. Partindo de uma estimativa inicial do custo mínimo, o 

algoritmo vai ajustando esta estimativa sucessivamente (Oliveira, 2013).  

 Porém, de modo a ser aplicável a um contexto real de transporte, este algoritmo sofreu 

modificações de modo a respeitar determinadas restrições, nomeadamente sentidos das vias, 

proibições e constrangimentos de circulação. Adicionalmente, foi transformado para permitir 

modelar as localizações na rede em qualquer lugar da mesma e não apenas nos nós (Oliveira, 

2013).  

  

2.3.1.1 Otimização de Rotas de Veículos com o Algoritmo de Clarke & Wright  

  

 Na presente dissertação, a resolução do problema de VRP baseou-se na aplicação do 

algoritmo de savings de Clarke & Wright pelo que se passa a descrever com mais detalhe a sua 

conceção e aplicação.  

Este algoritmo surgiu em 1964, tendo sido desenvolvido por  G. Clarke e J.W. Wright 

como resposta a um problema de VRP no campo da logística. Sendo um método heurístico, não 

fornece uma solução ótima mas sim uma solução próxima da idealidade, como explicado 

anteriormente. Baseia-se no método da poupança (savings) e o objetivo é encontrar uma solução 

que minimiza o custo total de transporte (Lysgaard, 1997).  

Ainda que na sua formulação inicial este algoritmo tenha sido aplicado apenas à 

minimização de custos, rapidamente se verificou a facilidade de adaptação a outras variáveis, 

como a distância e o tempo, consoante o próposito de resolução do problema (Lysgaard, 1997).  

A resolução deste algoritmo permite a alocação dos clientes nas rotas e a sequência que 

deve ser cumprida na visita aos clientes em cada rota. A solução deve satisfazer duas restrições 

simples: todos os clientes devem ser servidos uma única vez e a procura em cada rota não pode 
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exceder a capacidade do veículo atribuído. O veículo considerado na aplicação do método deve 

fazer a cobertura total da rota, iniciando e terminando o seu percurso num ponto comum 

(armazém, centro de distribuição ou outro ponto que seja definido)  (Lysgaard, 1997).  

Os custos de transporte são os custos de deslocação de um ponto para o outro. Estes 

valores não são necessariamente idênticos nas duas direções entre cada par de pontos devido à 

existência de percursos alternativos e ao facto de nem todos os caminhos poderem ser percorridos 

em ambos os sentidos (Lysgaard, 1997).  

 Por conseguinte, é necessário elaborar uma lista com as rotas em ambas as direções desde 

o centro de distribuição até cada par de clientes e calculam-se os custos associados às respetivas 

deslocações, tal como demonstrado na Equação 1.  

  

                                            Sij = d0i + d0j – dij                                                                      (1) 

  

 Na expressão anterior, Sij representa o custo da deslocação, d0i e d0j os custos (ida e volta) 

entre o centro de distribuição e os clientes i e j, respetivamente, e dij os custos entre os dois 

clientes. Desta forma, é construída uma matriz com os custos entre todos os pares de pontos e é 

introduzida ainda informação sobre a procura a servir em cada ponto e a capacidade do veículo 

considerado (Lysgaard, 1997).  

 De seguida, o algoritmo distribui os pares de pontos pela ordem que permite a maior 

poupança.  

 Existem duas versões do algoritmo de Clarke & Wright: sequencial e em paralelo. Na 

primeira abordagem, o algoritmo procede à construção de uma única rota de cada vez e, caso a 

procura seja superior à capacidade o veículo antes de todos os pontos serem servidos, constrói 

rotas adicionais a partir do centro de distribuição até que a globalidade dos clientes estejam 

servidos. Já na abordagem em paralelo, é delineada à partida a construção de mais do que uma 

rota em simultâneo e, caso tal não seja necessário, a sequência de clientes a servir é agregada 

numa única rota (Lysgaard, 1997). 

 Os resultados experimentais têm vindo a demonstrar que a versão em paralelo 

frequentemente permite valores de poupança superiores ao da versão sequencial. Contudo, tal 

depende da forma como o algoritmo é implementado, pelo que não pode assumir-se de forma 

absoluta qual versão será mais apropriada para todos os problemas de VRP (Lysgaard, 1997).  

 Os exemplos de aplicação do algoritmo de Clarke & Wright têm vindo a mostrar os 

benefícios da sua utilização. Por exemplo, na sua aplicação à rede de distribuição de uma cadeia 

de retalho na Esvoláquia, constituída por um centro de distribuição e 19 clientes, a utilização do 

algoritmo de Clarke & Wright permitiu a redução de 10% do número de vezes que as rotas de 

distribuição são realizadas, de 7% da distância total percorrida e de 7% do consumo total de 

combustível (Jerábek et al., 2016).  
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3. GESTÃO DE RESÍDUOS EM CABO VERDE 

3.1 Enquadramento Geográfico 

 A República de Cabo Verde, comumente designada por Cabo Verde, é um país insular 

situado no Oceano Atlântico, constituído por um arquipélago de dez ilhas, das quais nove são 

habitadas, e treze ilhéus. Está localizado a cerca de 570 quilómetros da costa do Senegal (McColl, 

2005). 

 Geograficamente, o país divide-se em dois agrupamentos de ilhas, de acordo com os 

ventos dominantes de Nordeste: Barlavento e Sotavento. O mais a norte (Barlavento) compreende 

as ilhas de Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal e Boa Vista. O do Sul, as 

ilhas Maio, Santiago, Fogo e Brava. As ilhas são de origem vulcânica e ocupam no seu conjunto 

uma superfície emersa de 4033 km2. A maior ilha é a de Santiago, com 991 km2, onde se situa a 

capital e maior cidade, a Praia (McColl, 2005).  

 O clima de Cabo Verde é classificado como tropical seco e caracteriza-se por uma curta 

estação das chuvas entre Julho e Outubro, com ocorrência de precipitação torrencial esparsamente 

distribuída no espaço e no tempo, e uma estação seca de Novembro a Julho. Tal advém do 

posicionamento do arquipélago nas proximidades do Sahel, a faixa de transição entre o Deserto 

do Saara e os climas tropicais húmidos (Correia, 2011).  

 As temperaturas são mais amenas comparativamente às de África continental, sendo 

moderadas pela localização em pleno Atlântico, variando entre os 22 ºC e os 27 ºC e sendo mais 

elevadas durante a estação húmida (INMG, 2007).  

 A generalidade das ilhas é árida ou semi-árida devido à escassez e irregularidade de 

precipitação. A ilha da Boa Vista é oficialmente classificada como deserto. Historicamente, o país 

é afetado por períodos cíclicos de seca extrema. Cabo Verde não possui cursos de água de natureza 

permanente. Conjuntamente, grande parte do território encontra-se fortemente erodido devido aos 

ventos intensos a que o país está sujeito, especialmente nos meses de Janeiro a Março (McColl, 

2005).  

 As ilhas do Sal, da Boa Vista e Maio são planas, sendo que as restantes ilhas podem 

apresentar zonas de relevo acidentado e montanhas onde há crescimento de vegetação (McColl, 

2005).  

 A Figura 1 apresenta uma representação geográfica de Cabo Verde com a localização de 

todas as ilhas do arquipélago.  
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Figura 1. Mapa de Cabo Verde (adaptado de Rossi, 2012).  

 

3.2 Contextualização Socioeconómica 

 De acordo com o último Recenseamento Geral da População e Habitação de Cabo Verde 

(Censos), realizado pelo Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde (INE) em 2010, residiam 

em Cabo Verde 491 875 indivíduos. Por comparação com o Recenseamento de 2000, verificou-

se um aumento de 57 058 habitantes, o que se traduziu numa taxa anual de crescimento de 1,2%. 

 A população de Cabo Verde encontra-se afeta a 22 municípios, tal como se observa na 

Tabela 2.  

Como se constata pelo número de habitantes, a ilha de Santiago é a que apresenta a maior 

população, concentrando 55,7% da população de Cabo Verde, distanciando-se por larga margem 

das restantes ilhas do arquipélago a este nível. Para o efeito contribui a presença da cidade da 

Praia, capital do país, que é o concelho mais populoso com 26,8% da população nacional. São 

Vicente é o segundo município com maior quantitativo populacional e também onde se encontra 

a segunda maior cidade cabo-verdiana, o Mindelo. As ilhas do Sal, Boa Vista, Maio e Brava são 

as que apresentam menor peso populacional, não representando, em conjunto, mais do que 10% 

do total da população (INE, 2010).  
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Tabela 2. População e densidade populacional em Cabo Verde, por município (INE, 2010). 

Ilha Município  

População  

(Nº habitantes – Censos 

2010) 

Densidade 

Populacional 

(hab/km2) 

Santo Antão 

Ribeira Grande 18 890 113,4 

Paul  6 997 129,0 

Porto Novo  18 028 31,9 

São Vicente 
São Vicente (*) 76 140 335,8 

Santa Luzia  

São Nicolau  
Ribeira Brava 7 580  33,7 

Tarrafal de São Nicolau 5 237 43,7 

Sal Sal 25 779 117,2 

Boa Vista  Boa Vista  9 162 14,5 

Maio Maio 6 952 25,3 

Santiago  

Praia (capital) 131 719 1 283,3 

São Domingos  13 808 93,6 

Santa Catarina  43 297 178,5 

São Salvador do Mundo 8 677 327,7 

Santa Cruz  26 617 237,1 

São Lourenço dos 

Órgãos  
7 388 200,0 

Ribeira Grande de 

Santiago 
8325 60,7 

São Miguel 15 648 202,3 

Tarrafal  18 565 153,7 

Fogo 

São Filipe 22 248 97,1 

Santa Catarina do Fogo  5 299 34,6 

Mosteiros  9 524 105,5 

Brava  Brava  5 995 95,9 

*A ilha de Santa Luzia é desabitada mas pertence à divisão administrativa do município de São Vicente. 

  

 Mais de metade da população (61,8%) vive em áreas urbanas. A urbanização é bastante 

mais acentuada nas ilhas de São Vicente e do Sal, onde mais de 90% da população se encontra 

em áreas urbanas, enquanto que a Brava é marcadamente rural, onde apenas 19% da população é 

urbana. Nos últimos anos, tem-se registado um crescente êxodo rural na procura de melhores 

condições de vida, tendo em conta as dificuldades que se vivem nos meios rurais resultado das 

vicissitudes climáticas que não favorecem a agricultura (ANAS, 2016).  
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 Adicionalmente, um levantamento de dados conduzido pelo INE em 2007 mostra que 

26,7% da população de Cabo Verde vive abaixo do limiar de pobreza, sendo que se considera que 

um agregado familiar é pobre quando não consegue satisfazer, no mínimo, as suas necessidades 

básicas de alimentação. Por comparação com anos anteriores, a incidência de pobreza diminuiu, 

especialmente nas áreas urbanas (INE, 2007).  

 O aumento da urbanização e da redução de pobreza são fatores que, em conjunto, 

estimulam a alteração do estilo de vida e dos padrões de consumo, afetando a produção de 

resíduos. Resultam não apenas no aumento da procura de bens consumíveis como também no 

aumento da procura de bens descartáveis em oposição a bens de maior durabilidade. O aumento 

da quantidade e diversidade dos produtos consumidos induz mudanças na quantidade e 

composição dos resíduos. Tradicionalmente, as zonas com menor incidência de pobreza 

produzem volumes superiores e mais diversificados de resíduos. Daí se conclui que uma trajetória 

de redução de pobreza irá conduzir às referidas mudanças (Grover & Singh, 2014 ).  

 Sendo um pequeno país insular, a economia de Cabo Verde é tendencialmente volátil e 

particularmente vulnerável a choques na economia mundial. É considerado um país em 

desenvolvimento e está incluído na lista dos Small Island Developing States das Nações Unidas 

(United Nations, 2017).  

 Através de uma análise setorial, observa-se que a economia cabo-verdiana tem vindo a 

tornar-se cada vez mais terciarizada. Atualmente, os serviços representam cerca de 70% de toda 

a atividade económica, com uma grande expressão do turismo e atividades relacionadas, como o 

comércio. O peso do turismo na economia tem vindo a ganhar cada vez mais preponderância nos 

últimos anos. As ilhas do Sal e da Boa Vista monopolizam este mercado, uma vez que em 

conjunto recebem 90% das estadias internacionais (INE,2017).  

 O setor secundário do país é pouco desenvolvido e resume-se essencialmente à construção 

civil. A menor percentagem da economia é detida pelo setor primário, que tem vindo 

gradualmente a perder importância devido aos fracos resultados da atividade agrícola, fortemente 

restrita pela ausência de precipitação regular e pelos fenómenos de migração interna em direção 

às cidades (INE, 2017).  

 A economia de Cabo Verde está profundamente dependente do comércio internacional, 

sendo que o país necessita de importar bens e matérias-primas essenciais. O custo acrescido dos 

combustíveis importados é, aliás, uma das razões apontadas para o desenvolvimento incipiente 

do setor industrial (INE, 2016).  

 O país enfrenta desafios comuns aos pequenos países insulares, nomeadamente elevados 

custos per capita  da maioria dos serviços básicos relativamente aos países continentais e 

dificuldade de implementar boas redes de distribuição (custos de transporte elevados), atendendo 

ao contexto de ilhas pequenas, fragmentadas e pouco povoadas. Estes arquipélagos são 

desfavorecidos pelas distâncias e pelos entraves às economias de escala, resultando em 
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dificuldades de acesso aos principais mercados mundiais. Por outro lado, enfrentam ameaças que 

podem causar danos económicos profundos, como a suscetibilidade a desastres naturais e a 

fenómenos meteorológicos extremos, a fragilidade dos ecossistemas e a sensibilidade às 

alterações climáticas (United Nations, 2014).  

 O conhecimento do perfil económico de um país tem importância na área de gestão de 

resíduos pois verifica-se uma associação entre a produção e composição dos resíduos e os setores 

económicos dominantes. Os resíduos resultantes da atividade do setor terciário são mais evidentes 

nas áreas urbanas, pela dominância dos serviços. Em oposição, nas zonas rurais, os resíduos 

espelham um padrão de consumo menos industrializado (Cruz, 2005).  

 A economia e a sociedade compõe uma dualidade de fatores que atuam sobre a produção 

de resíduos. Desequilíbrios num destes elementos contribuem para a desarmonização do sistema 

(Correia, 2011).  

 

3.3 Plano Estratégico Nacional de Prevenção e Gestão de Resíduos 

 O Plano Estratégico Nacional de Prevenção e Gestão de Resíduos, designado por 

PENGeR, assume um papel fundamental na gestão de resíduos em Cabo Verde. Define uma 

estratégia global para o setor no país e pretende dotá-lo de um sistema integrado de gestão de 

resíduos entre 2015 e 2030, convenientemente infraestruturado, financiado e orientado para a 

valorização dos vários fluxos de resíduos, atendendo às particularidades de cada ilha e município.  

 Este plano foi desenvolvido, promovido e assinado pela Agência Nacional de Água e 

Saneamento (ANAS), a autoridade nacional cabo-verdiana na área dos resíduos, parte integrante 

do Ministério do Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território, tendo sido publicado em 

2016 (ANAS, 2016).  

 Este documento estratégico incluiu a realização de uma caracterização abrangente, de 

âmbito nacional, no sentido de recolher toda a informação disponível relativamente à situação 

atual da produção e gestão de resíduos em Cabo Verde. Tal inclui a quantificação da produção de 

resíduos por ilha e município, as perspetivas de evolução do setor, as infraestruturas existentes, 

os meios de recolha e os custos operacionais.  

 O PENGeR procura promover prioridades lógicas de gestão de resíduos num país onde 

esta apresenta deficiências e irregularidades consideráveis, focando-se em soluções técnicas 

adequadas de recolha e deposição final dos resíduos, reduzindo o impacte ambiental, social e 

económico.  

 O plano pretende atuar em níveis distintos de intervenção: Estado, municípios, entidades 

gestoras de resíduos, empresas e cidadãos A sua implementação abrange todos os municípios de 

Cabo Verde (22). A maioria dos dados necessários para caracterizar a situação de referência da 

gestão de resíduos em Cabo Verde foram disponibilizados pelos órgãos de gestão dos municípios.  
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 Assim, tendo em conta a dispersão do território, as circunstâncias socioeconómicas das 

diferentes ilhas, a caracterização realizada aos sistemas municipais de gestão de resíduos, a 

produção e composição dos resíduos em Cabo Verde, a proposta genérica com as soluções 

tecnológicas a implementar para cada ilha encontra-se na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Quadro geral da proposta-base de soluções tecnológicas para cada ilha (adaptado de ANAS, 

2016).  

Ilha 

Infraestruturas de Tratamento, Valorização e Destino Final 

Estações de 

Transferência  

Centros de 

Triagem 

Unidades de 

Compostagem 

Unidades de 

Digestão 

Anaeróbia 

Aterros 

Sanitários  

Santo Antão 1 1 1 0 1 

São Vicente  0 1 0 0 1 

São Nicolau  1 1 1 0      0 * 

Sal 0 1 1 0 1 

Boa Vista 0 1 1 0 1 

Maio 0 1 1 0 1 

Santiago 3 2 1 1        1 ** 

Fogo 1 1 0 0 1 

Brava  1 1 1 0 1 

* Conversão da lixeira do Tarrafal de São Nicolau em aterro sanitário. 

** Já existe o aterro sanitário de Santiago.  

 

 A construção de aterros sanitários deverá ter lugar simultaneamente ao encerramento, 

selagem e requalificação das lixeiras municipais e constitui uma das medidas que o plano define 

como ações de curto-prazo para a maior parte das ilhas, a decorrer entre 2019 e 2021. A execução 

das restantes infraestruturas será realizada num período seguinte, compreendido em 2022 e 2024.   

 A análise mais detalhada do setor dos resíduos em Cabo Verde é realizada nos pontos que 

se seguem, tendo por base os dados apresentados no PENGeR.  

 

3.3.1 Sistemas Municipais de Gestão de Resíduos 

 Para a caracterização dos modelos de gestão de resíduos em Cabo Verde, de acordo com 

o PENGeR, foi obtida informação através da realização de entrevistas a responsáveis das 

respetivas entidades municipais. Estes questionários permitiram conhecer a disponibilidade de 

meios humanos, materiais e financeiros. Para além das entrevistas, foi registada informação no 

terreno durante a realização de circuitos de recolha e visita às infraestruturas dos sistemas de 

gestão.  
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 Na estrutura institucional do setor dos resíduos em Cabo Verde, apresentada no 

documento mencionado anteriormente, são os municípios que têm competências funcionais de 

planeamento, gestão de infraestruturas e realização de investimentos nos sistemas municipais de 

recolha e tratamento de resíduos urbanos.  

 Tal como indicado no mesmo plano, em todos os municípios de Cabo Verde, a maior 

parte dos resíduos urbanos são recolhidos a partir de contentores de deposição indiferenciada 

colocados na via pública. A tipologia dos contentores que servem de ponto de deposição varia, 

tanto no que respeita ao número e organização local como à volumetria e material de fabrico.  

 Na generalidade dos casos verifica-se a utilização de contentores de maior capacidade em 

centros urbanos ou em locais de maior agregação para recolha coletiva, nomeadamente 

contentores de 800 e /ou 1 100 L, plásticos ou metálicos. Nas zonas rurais são mais comuns os 

contentores de menor volumetria - 100, 120, 240 e 360 L - e bidões de 200 L. Existem alguns 

municípios que recorrem ainda a contentores multibenne em locais críticos com uma volumetria 

variável entre 3 000 e 8 000 L. A maior parte dos contentores encontra-se em mau estado de 

conservação, estando expostos aos elementos, especialmente ao vento e à radiação solar, e aos 

animais.  

 Os dados referenciados no PENGeR mostram que nem todos os municípios possuem 

controlo absoluto sobre a totalidade dos meios de deposição existentes, sendo que alguns os 

controlam apenas parcialmente. 

 Os municípios da Praia, Ribeira Brava, Sal, São Vicente e Tarrafal de São Nicolau 

efetuam também recolha indiferenciada porta-a-porta em determinadas zonas.  

 Nenhum dos sistemas municipais realiza qualquer tipo de recolha seletiva abrangente. 

Apenas o município do Tarrafal de São Nicolau, na ilha de São Nicolau, realiza a recolha seletiva 

de garrafas de vidro em estabelecimentos de restauração tendo em vista a trituração do vidro para 

possível valorização. Contudo, na ausência de oportunidades de valorização, os resíduos de vidro 

são encaminhados para a lixeira municipal.  

 As informações recolhidas para a elaboração do PENGeR indicam igualmente que todos 

os municípios de Cabo Verde dispõem de circuitos municipais de recolha de resíduos urbanos já 

estabelecidos. Estes percursos são naturalmente definidos tendo em conta as necessidades 

demográficas e logísticas, sendo no entanto condicionados pelo número de veículos e meios 

humanos disponíveis. A maioria das rotas de recolha encontra-se oficialmente definida, com 

frequências conhecidas e a ordem dos pontos de deposição a recolher alocada. Apesar disso, sabe-

se que na maior parte dos casos, ainda que estes circuitos correspondam aos percursos realizados 

habitualmente, permanece alguma autonomia por parte das equipas de recolha no sentido de 

alterarem os circuitos consoante as necessidades no terreno.  

 Um dos aspetos mais importantes do levantamento das rotas existentes, tal como 

apresentado no PENGeR, foi a possibilidade de inferir o grau de cobertura dos sistemas 
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municipais de recolha de resíduos urbanos. Pela identificação das áreas e núcleos populacionais 

servidos, estimou-se a percentagem da população de cada município que tem acesso aos serviços 

regulares de recolha. A taxa de cobertura é de 100% nos municípios de São Vicente, Boa Vista e 

Maio, enquanto que no Sal a taxa é muito próxima deste valor. A ilha mais populosa, Santiago, é 

precisamente a que apresenta maiores deficiências a este nível, sendo que dos 9 municípios apenas 

o município da Praia apresenta uma taxa de cobertura elevada (95,1%), existindo 5 municípios 

com uma percentagem de cobertura inferior a 60%.   

 À escala nacional, a taxa de cobertura é de 84,5%, sendo que 90% da população não 

servida encontra-se na ilha de Santiago.  

 No âmbito do PENGeR, as rotas foram classificadas no que respeita ao grau de 

organização e controlo que os municípios exercem sobre estas, nomeadamente no que respeita à 

manutenção de registos e à disponibilidade de informação. Há debilidades no controlo e 

operacionalização dos meios existentes em diversos municípios.  

 As frotas de veículos da gestão municipal incluem uma multiplicidade de veículos e não 

apenas as que se destinam à realização de circuitos de recolha, tal como abordado no PENGeR. 

As viaturas de recolha incluem camiões com ou sem sistema de compactação e carrinhas de caixa 

aberta. Mas existem também equipamentos pesados para manutenção das infraestruturas de 

deposição final e veículos ligeiros para limpeza das ruas. 

 A maioria dos municípios tem à disposição 2 a 3 viaturas de recolha e transporte de 

resíduos urbanos, sendo que não há relação direta entre o tamanho da população de um município 

e a frota de veículos disponíveis nos sistemas de recolha municipais. Contudo, a Praia e São 

Vicente, devido ao peso populacional, possuem frotas bastante maiores, com 23 e 14 veículos, 

respetivamente. Crê-se que o número de veículos deverá ser um reflexo do compromisso da gestão 

municipal com este setor e das limitações financeiras existentes e nem tanto das verdadeiras 

necessidades locais.  

 O PENGeR indica que a generalidade dos municípios gere uma infraestrutura de destino 

final, sendo que são quase exclusivamente lixeiras onde são depositados todo o tipo de resíduos 

e não apenas os resíduos urbanos. A maior parte destes locais apresenta fraca qualidade de gestão 

e ausência de medidas de minimização ambiental. Estes não se encontram normalmente vedados, 

não sendo controlado o acesso às instalações, não há registo nem pesagem dos camiões que 

efetuam descargas nem se verifica a existência de impermeabilização dos solos, sistemas de 

drenagem de lixiviados, sistemas de drenagem e tratamento de biogás ou aplicação de coberturas. 

A queima de resíduos a céu aberto é uma operação frequente.  

 Como exceção, o plano refere o aterro sanitário da ilha de Santiago, que entrou em 

funcionamento em 2015, e que apresenta estruturas modernas de controlo e gestão, ainda que não 

esteja totalmente operacional.  
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 Em todos os municípios, o PENGeR  identificou áreas de deposição não controladas, onde 

ocorre a deposição ilegal de resíduos urbanos e, em particular, resíduos da construção e 

demolição.  Estes pontos situam-se essencialmente em locais de difícil acessibilidade, próximo 

de áreas de construção e nas proximidades de estradas mais afastadas dos núcleos urbanos. A 

inexistência de meios de deposição, a frequência de recolha insuficiente ou o simples facto de não 

existir cobertura por parte dos sistemas municipais poderão explicar esta situação.  

 Não se observa igualmente uma relação clara entre o número de habitantes e/ou a taxa de 

cobertura da recolha e a quantidade de meios humanos afetos às entidades municipais. Há 

municípios menos povoados e com um grau de cobertura inferior que têm um número de 

colaboradores consideravelmente superior ao dos concelhos com mais população, sendo difícil 

avaliar o nível de adequação. Mais uma vez, estas variações podem ter origem no esforço de 

investimento que cada autarquia realiza neste serviço.  

 O PENGeR procurou também avaliar os gastos anuais com a gestão de resíduos em Cabo 

Verde. Contudo, os dados não estão disponíveis para 8 dos 22 municípios, uma vez que não 

realizam controlo de custos, pelo que é difícil retirar conclusões concretas nesta matéria. Porém, 

analisando os valores disponibilizados, verifica-se que  são muito díspares, embora sejam reflexo 

não apenas das despesas com os meios disponíveis mas também da eficiência de utilização destes 

recursos.  

 Na Tabela 4 encontram-se alguns parâmetros avaliados no âmbito da análise apresentada 

no PENGeR.   

 

Tabela 4. Parâmetros gerais da gestão de resíduos em Cabo Verde (adaptado de ANAS, 2016).   

Ilha Município 
Forma de 

Recolha 

Frequência 

Média de 

Recolha 

Classificação 

(controlo) da 

Recolha 

Taxa de 

Cobertura 

(%) 

Custo 

anual da 

gestão de 

resíduos 

( ECV) 

Custo per 

capita da 

gestão de 

resíduos 

(ECV/hab. 

servido) 

Santo Antão 

Ribeira 

Grande 
Coletiva 

Diária (2 

voltas) 
Médio 87,6 % ND ND 

Paul Coletiva 
4 dias/semana 

(3 voltas/dia) 
Incipiente 81,0 % 951 777 167,9 

Porto Novo Coletiva 
Diária (2 

voltas) 
Inexistente 89,2 % ND ND 

São Vicente São Vicente 
Coletiva e 

Porta-a-Porta 

Diária (2 

voltas) 
Médio 100 % 

120 000 

000 
1 576,0 
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Tabela 4. Parâmetros gerais da gestão de resíduos em Cabo Verde (adaptado de ANAS, 2016) 

(continuação). 

Ilha Município 
Forma de 

Recolha 

Frequência 

Média de 

Recolha 

Classificação 

(controlo) da 

Recolha 

Taxa de 

Cobertura 

(%) 

Custo 

anual da 

gestão de 

resíduos 

( ECV) 

Custo per 

capita da 

gestão de 

resíduos 

(ECV/hab. 

servido) 

São Nicolau  

Tarrafal de 

São Nicolau 

Coletiva e 

Porta-a-Porta 

Diária (1 a 2 

voltas) 
Inexistente 94,2 % ND ND 

Ribeira Brava 
Coletiva e 

Porta-a-Porta 

5 dias/semana 

(3 voltas/dia) 
Elevado 97,7 % ND ND 

Sal Sal 
Coletiva e 

Porta-a-Porta 

Diária (a 1 2 

voltas) 
Elevado 99,8 % ND ND 

Boa Vista Boa Vista Coletiva 
Diária (1 

volta) 
Inexistente 100 % 9 603 290 1 048,2 

Maio Maio Coletiva 
Diária (2 a 3 

voltas) 
Incipiente 100 % 9 157 063 1 318,3 

Santiago 

Praia (capital) 
Coletiva e 

Porta-a-Porta 

Diária (2 

voltas) 
Incipiente 95,1 % ND ND 

São 

Domingos 
Coletiva 

Diária (2 

voltas) 
Elevado 64,6 % ND ND 

Santa 

Catarina 
Coletiva 

Diária (2 

voltas) 
Inexistente 38,9 % 

36 000 

000 
2 138,5 

São Salvador 

do Mundo 
Coletiva 

3 dias/semana 

(2 voltas/dia) 
Inexistente 35,5 % 

25 474 

299 
8 275,6 

Santa Cruz Coletiva 
Diária (2 

voltas) 
Elevado 73,3 % ND ND 

São Lourenço 

dos Órgãos 
Coletiva 

3 dias/semana 

(2 voltas/dia) 
Incipiente 58,6 % ND ND 

Ribeira 

Grande de 

Santiago 

Coletiva 
Diária (1 

volta) 

Não 

Disponível 
56,8 % 3 000 000 634,4 

São Miguel Coletiva 
Diária (1 

volta) 
Inexistente 49,5 % 

22 500 

000 
2 904,2 

Tarrafal Coletiva 
Diária (2 

voltas) 
Incipiente 81,9 % 

33 000 

000 
2 169,6 
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Tabela 4. Parâmetros gerais da gestão de resíduos em Cabo Verde (adaptado de ANAS, 2016) 

(continuação). 

Ilha Município 
Forma de 

Recolha 

Frequência 

Média de 

Recolha 

Classificação 

(controlo) da 

Recolha 

Taxa de 

Cobertura 

(%) 

Custo 

anual da 

gestão de 

resíduos 

( ECV) 

Custo per 

capita da 

gestão de 

resíduos 

(ECV/hab. 

servido) 

Fogo 

São Filipe Coletiva 
Diária (2 

voltas) 
Elevado 98,3 % 

27 508 

205 
1 258,8 

Santa 

Catarina do 

Fogo 

Coletiva 
4 dias/semana 

(2 voltas/dia) 
Médio 85,3 % 7 697 113 1 703,3 

Mosteiros Coletiva 
3 dias/semana 

(3 voltas/dia) 
Elevado 100 % 5 280 192 554,4 

Brava Brava Coletiva 
Diária (2 

voltas) 
Elevado 91,1 % 3 000 000 549,4 

  

 

 

 Apesar da indisponibilidade de dados para diversos municípios, uma análise dos custos 

per capita permite concluir que os municípios com as taxas de cobertura mais baixas, situados na 

ilha de Santiago, são precisamente os que apresentam os valores mais elevados. Ainda que a 

prestação de um serviço de recolha a um menor número de pessoas resulte geralmente em custos 

per capita mais elevados, esta situação denuncia também ineficiências graves na gestão de 

resíduos, uma vez que é realizado um investimento demasiado grande para servir apenas uma 

pequena parte dos habitantes do município. Há a destacar o município de São Salvador do Mundo 

que, com custos per capita de 8 275,6 ECV/hab.servido para uma taxa de cobertura de 35,5%, 

apresenta um valor muito mais elevado do que todos os outros municipios com dados disponíveis 

para o grau de cobertura mais baixo de Cabo Verde. Isto aponta para que seja necessário repensar 

a forma como é realizado o controlo de custos neste município por forma a tornar o sistema mais 

eficiente do ponto de vista economico.   

 

3.3.2 Produção de Resíduos 

 

 Para a elaboração do PENGeR foi desenvolvido um trabalho com o propósito de conhecer 

as características, a composição em frações e as quantidades de resíduos produzidas por cada 

município em Cabo Verde.  

Legenda: ECV – escudos cabo-verdianos; ND – não disponível  
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A caracterização da produção de resíduos envolveu uma metodologia assente em métodos 

mistos, com recurso a várias fontes de dados qualitativos e quantitativos, com posterior análise e 

integração dos elementos. Esta abordagem metodológica foi utilizada para mitigar faltas de 

informação e, dessa forma, permitir retirar conclusões mais rigorosas. Na inexistência de dados 

quantitativos ou insuficiência de informação qualitativa, foi realizada uma análise com recurso a 

dados socioeconómicos, como por exemplo, a percentagem de população rural ou a incidência de 

pobreza, de modo a ser possível estabelecer bases de comparação com outros municípios.  

 Um dos principais problemas associados ao processo de caracterização foi o facto de os 

locais de deposição final de resíduos em Cabo Verde não disporem de sistema de pesagem ou 

registo assíduo de descargas, não sendo possível ter acesso a dados sistematizados das 

quantidades efetivamente produzidas.  

 O processo de determinação das quantidades produzidas indicadas no PENGeR seguiu 

um método de cálculo relativamente simples. Foi estimado o volume total encaminhado em cada 

município a partir das capacidades volúmicas dos veículos de recolha, o número de circuitos que 

cada um efetua por semana e o grau de enchimento médio. Atendendo ao peso específico dos 

resíduos determinado nas campanhas de caracterização, este valor foi convertido em massa. A 

partir da percentagem de cobertura do sistema municipal de recolha, foi determinada uma 

estimativa da quantidade produzida, em toneladas por ano, para cada município. Desse modo, 

obteve-se a capitação de resíduos em cada um dos municípios.  

 É necessário destacar que para o cálculo da capitação, o PENGeR baseou-se nas 

estimativas da população em 2015, fornecidas pelo INE, e não a partir dos resultados dos Censos 

2010. Foi também considerada a importância do setor do turismo, pelo que se procedeu à correção 

da população residente com um fator representativo da flutuação demográfica. Os valores das 

estimativas da população são apresentados na Tabela 5.  

  

Tabela 5. Estimativa da população em Cabo Verde em 2015, por município (adaptado de ANAS, 2016). 

Ilha Município  

População Considerada 

(Nº habitantes – Estimativa 

PENGeR) 

Santo Antão 

Ribeira Grande 17 099 

Paul  6 128 

Porto Novo  17 515 

São Vicente 
São Vicente  81 301 

Santa Luzia  

São Nicolau  
Ribeira Brava 7 196 

Tarrafal de São Nicolau 5 252 

Sal Sal 38 330 
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Tabela 5. Estimativa da população em Cabo Verde em 2015, por município (adaptado de ANAS, 2016) 

(continuação).  

Ilha Município  

População Considerada 

(Nº habitantes – Estimativa 

PENGeR) 

Boa Vista  Boa Vista  14 451 

Maio Maio 6 991 

Santiago  

Praia (capital) 151 677 

São Domingos  14 059 

Santa Catarina  45 195 

São Salvador do Mundo 8 666 

Santa Cruz  26 402 

São Lourenço dos Órgãos  7 138 

Ribeira Grande de Santiago 8 428 

São Miguel 14 694 

Tarrafal  18 343 

Fogo 

São Filipe 21 236 

Santa Catarina do Fogo  5 289 

Mosteiros  9 383 

Brava  Brava  5 706 

 

 

As quantidade produzidas e a capitação por município apresentadas no PENGeR 

encontram-se na Figura 2.  

 

Figura 2. Estimativa da produção (t) e capitação de resíduos (kg/hab/dia) em Cabo Verde, por município 

(adaptado de ANAS, 2016). 
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 Pela representação gráfica, facilmente se conclui que a produção de resíduos é muito 

superior nos municípios da Praia e de São Vicente. Tal não é surpreendente uma vez que são os 

municípios mais populosos do país e com a maior expressão de população urbana. Há a destacar 

também os municípios da Boa Vista e do Sal que, apesar do número reduzido de habitantes, 

apresentam uma produção de resíduos consideravelmente superior à maioria dos restantes 

municípios, o que é facilmente explicado pela forte pressão turística a que estão sujeitos.  

 No que concerne à capitação, os valores mais elevados registam-se também precisamente 

nos municípios que abrangem as duas maiores cidades, sendo de 1,27 kg/hab/dia em São Vicente 

e 1,14 kg/hab/dia na Praia. Seguem-se a Boa Vista e o Sal, com 0,89 kg/hab/dia e 0,87 kg/hab/dia, 

respetivamente, mais uma vez em resultado da procura externa.  

  Os dados obtidos para cada município conduziram à determinação da estimativa de 

produção nacional de resíduos. Para o efeito foi considerada uma média ponderada da população 

de cada município como garantia da representatividade dos números de capitação. Os valores são 

apresentados na Tabela 6.  

No sentido de caracterizar a composição dos resíduos, foram desenvolvidas duas 

campanhas de amostragem, correspondentes às duas estações do ano (época seca e época 

húmida), com recolha de amostras em todos os municípios. 

A metodologia desenvolvida no PENGeR considerou como unidade de amostragem a 

viatura de recolha de resíduos e foram estabelecidas rotas de amostragem com base em rotas pré-

estabelecidas pelos serviços municipais, procurando abranger zonas heterogéneas. Foram apenas 

considerados veículos que não dispunham de compactador.  

 

 

Tabela 6. Estimativa da produção nacional de resíduos em Cabo Verde e dados considerados 

(adaptado de (ANAS, 2016). 

 

Produção de Resíduos (2015) 

Estimativa da quantidade produzida (t) 170 636  

População considerada (nº habitantes) 534 755  

Capitação nacional (kg/hab/dia)  0,87 

Peso específico (kg/L)  0,127  

 

O processo de caracterização da composição de resíduos teve lugar nas lixeiras 

municipais e seguiu o método do quarteio, sendo que a amostra média tinha uma massa de 320 

kg e um volume de 2,5 m3. Foi definida e adotada uma matriz padrão de caracterização, com a 

listagem das frações de resíduos a analisar e onde foram inseridas as diferentes tipologias 

identificadas durante as amostragens. Esta matriz pode ser consultada no Anexo A.  
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Foram obtidos valores médios de massa, volume e peso específico das frações 

consideradas para cada um dos municípios a partir dos valores individuais de caracterização em 

cada amostra. Estes valores foram por sua vez transpostos para dados de carácter nacional. Houve 

a ponderação do peso populacional de cada município com a introdução de fatores de correção.  

Os resultados são reportados na base de peso húmido. A composição dos resíduos por 

fração em massa e volume está representada graficamente nas Figuras 3 e 4.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3. Composição em massa (%) dos resíduos de Cabo Verde (adaptado de ANAS, 2016). 
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Figura 4. Composição em volume (%) dos resíduos de Cabo Verde (adaptado de ANAS, 2016). 

 

 Pela análise das figuras, verifica-se que a maior percentagem em massa corresponde à 

fração de “outros resíduos” (21,9%) e a maior percentagem em volume é detida conjuntamente 

pelas diferentes frações dos plásticos, com um total de 28,6%, devido ao seu peso específico mais 

reduzido.    

A fração de “outros resíduos” é constituída fundamentalmente por solos e outros resíduos 

como pneus, sendo que há a recolha de uma grande quantidade de solos nas operações de limpeza 

das vias públicas, em muitos casos não pavimentadas.  

 Observou-se que, em todos os municípios, as frações de “outros resíduos” e biorresíduos 

representam sempre as maiores proporções em peso, podendo alternar como fração mais 

relevante. Na composição em volume há também uma grande contribuição dos biorresíduos e dos 

plásticos uma vez que, em conjunto com o papel e cartão, são mais de 50% do volume de resíduos 

recolhidos.  

 O Sal e a Boa Vista, novamente em resultado do turismo, têm as frações mais expressivas 

de biorresíduos devido à grande quantidade de orgânicos alimentares.  

 Constatou-se uma tendência de redução de biorresíduos, papel e cartão e plásticos das 

zonas urbanas para as zonas rurais, o que se relaciona com padrões de consumo e deposição.   
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4. GESTÃO DE RESÍDUOS EM SÃO VICENTE  

 Após uma análise preliminar às ilhas, optou-se por realizar a otimização na ilha de São 

Vicente devido a algumas especificidades que se passam a indicar de seguida.   

 Primeiramente, destaca-se o facto de a ilha apresentar uma taxa de cobertura de recolha 

de resíduos urbanos de 100%. Considerou-se que não seria adequado aplicar um processo de 

otimização de rotas de recolha a municípios que ainda não atingiram uma cobertura total do 

território a este nível. Por uma questão de prioridades, o investimento nos sistemas de gestão deve 

ser orientado para a redução de falhas estruturais antes de se ponderar outro tipo de melhorias.  

 Em segundo lugar, a ilha é abrangida por um único município, o que facilita a análise e 

manipulação de dados, uma vez que estes são reportados por município. Ao mesmo tempo, São 

Vicente apresenta uma elevada taxa de urbanização, com 90% da população concentrada num 

único núcleo urbano, a cidade do Mindelo, possuindo a maior densidade populacional e a menor 

área geográfica de entre todas as ilhas habitadas em Cabo Verde.  

 Em terceiro lugar, definiu-se que o facto de São Vicente possuir a maior frota de veículos 

de recolha de resíduos urbanos entre os municípios das ilhas selecionadas é importante para 

conferir alguma escala ao processo. Os restantes concelhos possuem um número de viaturas muito 

inferior, frequentemente ainda mais reduzido pela ocorrência de avarias. Esta ausência de meios 

dificultaria a base de trabalho e quaisquer alterações que se pretendessem introduzir.  

 Por fim, constatou-se que o município de São Vicente é o que apresenta o maior valor 

anual estimado de gastos com a gestão de resíduos a nível nacional, o que reveste de maior 

relevância a maximização da eficiência de recolha e a possibilidade de redução de gastos neste 

contexto.  

Na Figura 5 é possível observar a representação geográfica detalhada da ilha de São 

Vicente.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Figura 5. Mapa da ilha de São Vicente (Google Maps). 
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4.1 Sistema Municipal de Gestão de Resíduos  

  A gestão dos resíduos urbanos em São Vicente é da responsabilidade do município, não 

existindo nenhum serviço contratado externamente. À semelhança do que acontece nos restantes 

municípios de Cabo Verde, e tal como já referido, existe apenas recolha indiferenciada.  

 Os resíduos são maioritariamente depositados em contentores na via pública. Existe 

igualmente recolha porta-a-porta em determinadas áreas. São Vicente mantém controlo sobre 

todos os pontos de deposição.  

 Neste município é possível encontrar todas as volumetrias de contentores mencionadas 

anteriormente, embora a maioria seja constituída por contentores métálicos de 800 L. Os 

contentores com capacidade inferior encontram-se essencialmente em pequenas povoações fora 

da cidade. À semelhança da realidade nacional, na generalidade encontram-se degradados e 

danificados, estando os resíduos a céu aberto. Na Figura 6 pode observar-se exemplos dos 

contentores em São Vicente.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 6. Contentores de deposição de resíduos em São Vicente (Ecovisão, 2015). 

 

A recolha dos resíduos é realizada em duas frequências: 14 vezes por semana (duas vezes 

por dia) para os contentores das áreas urbanas e 3 vezes por semana para a recolha porta-a-porta.  

Os circuitos de recolha municipal dividem-se em quatro áreas principais: zona norte, 

centro e sul da cidade do Mindelo e zonas rurais. Os veículos de recolha apresentam uma grande 

variabilidade de modelos e capacidades, existindo viaturas com e sem compactador. Um número 

significativo destes equipamentos encontra-se paralisado devido a avarias mecânicas, o que é 

comum em Cabo Verde, como descrito no capítulo anterior. Na Tabela 7 encontra-se listada a 

frota disponível de acordo com os dados recolhidos no âmbito do PENGeR com a especificação 

de algumas características.  
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Tabela 7. Características dos veículos de recolha de RU no município de São Vicente (Ecovisão, 

2015). 

Veículo Marca Cap. Máx. (m3) Compactador Observações 

SV-65-DQ Iveco 36 Sim --- 

SV-66-DQ Iveco 36 Sim Avariado 

SV-67-DQ Iveco 36 Sim Avariado 

SV-96-DP Iveco 36 Sim Avariado 

SV-99-DP Iveco 36 Sim Avariado 

SV-56-BS Iveco 49 Sim --- 

SV-11-BP DAF 63 Sim --- 

SV-42-CR DAF 64 Sim --- 

SV-34-AP Volvo 58 Sim --- 

SV-97-DP Iveco 8 Não --- 

SV-75-CX VW 5 Não Avariado 

SV-58-DJ Isuzu 3 Não --- 

SV-90-AC Iveco 7 Não --- 

SV-23-AD Iveco 7 Não --- 

 

No município de São Vicente existe uma lixeira municipal que recebe todos os resíduos 

recolhidos pelos serviços da autarquia (Figura 7). Segundo a gestão municipal, é efetuado o 

controlo e registo das entradas das viaturas de recolha na instalação, incluindo o grau de 

enchimento das cargas. Nesta infraestrutura é realizada a compactação e estabilização das 

camadas de resíduos depositados com recurso a equipamentos pesados e a cobertura com solos. 

Contudo, é regularmente realizada a queima de resíduos ao ar livre e não existe nenhum sistema 

de controlo ambiental (ANAS, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 7. Lixeira Municipal de São Vicente (Ecovisão, 2015). 
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Existem ainda seis locais de deposição não controlada onde se observa a deposição de 

resíduos urbanos e resíduos da construção e demolição. As dimensões exatas destas lixeiras não 

são conhecidas.  

De forma a avaliar o nível de adequação dos meios humanos às necessidades de gestão 

de resíduos, o PENGeR determinou o número de colaboradores por tonelada de resíduos 

encaminhada, considerado mais representativo do que o valor per capita, pelas razões enunciadas 

anteriormente. Os valores mostram que São Vicente apresenta um valor consideravelmente 

inferior à média nacional, dispondo de 0,006 indivíduos/t enquanto que o número médio de todos 

os municípios é 0,039 indivíduos/t. Tal poderá dever-se à maior pressão demográfica neste 

município em relação à generalidade dos restantes municípios.  

 

 

4.2 Produção de Resíduos  

 A produção de resíduos em São Vicente, para o ano de 2015, de acordo com o PENGeR, 

é indicada na Tabela 8, em conjunto com alguns dados adicionais.  

Tabela 8. Estimativa da produção de resíduos em São Vicente e outros dados considerados (adaptado de 

ANAS, 2016).  

Estimativa da quantidade produzida (t) 37 588 

População considerada (nº habitantes) 81 301 

Capitação (kg/hab/dia) 1,27 

Peso específico (kg/L) 0,116 

Proporção da produção nacional (%) 22% 

 

 Observando os dados, é possível retirar algumas conclusões por comparação com a 

realidade nacional. O mais evidente é o facto da capitação de resíduos em São Vicente ser cerca 

de 45% superior ao valor da capitação nacional. Este aspeto está em consonância com o padrão 

de vida e o grau de população urbana de São Vicente, sendo ambos superiores à média nacional. 

A população considerada foi, como mencionado no ponto 3.3.1, uma estimativa de 2015 fornecida 

pelo INE.  

 Já o peso específico contrasta de forma oposta com o valor nacional, sendo mais baixo 

do que os 0,127 kg/L do país.   

 São Vicente concentra 22% da produção total de resíduos de Cabo Verde, o que, apesar 

de ser o segundo quantitativo mais elevado de entre todos os municípios, é ainda 

consideravelmente inferior aos 37% do município da Praia e aos 54% da ilha de Santiago na 

globalidade.  

 Relativamente à composição dos resíduos, ela encontra-se representada por fração nas 

Figuras 8 e 9, em termos de massa e volume, respetivamente.  
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Figura 8. Composição em massa (%) dos resíduos de São Vicente (adaptado de ANAS, 2016).  

 

Figura 9. Composição em volume (%) dos resíduos de São Vicente (adaptado de ANAS, 2016). 
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Analisando a distribuição das frações de resíduos em São Vicente, constata-se que, 

proporcionalmente, é muito idêntica à situação nacional. Na composição em massa, a maior 

percentagem é detida pelos biorresíduos (16,9%) ao invés da fração de “outros resíduos”. Tal 

poderá ser explicado pela menor presença de solos, que constituem a maior parte dos “outros 

resíduos”, nos resíduos de São Vicente, em virtude do contexto eminentemente urbano e do maior 

nível de desenvolvimento.  

 No que diz respeito à composição em volume, verifica-se uma maior expressão dos 

plásticos neste município (31,1%), o que poderá explicar o facto de o peso específico dos resíduos 

de São Vicente ser mais baixo do que a média nacional. Isto é reflexo da importância do setor 

terciário na economia local, com um peso significativo do comércio e serviços. Por outro lado, o 

turismo não apresenta a mesma dinâmica que se verifica noutras ilhas do arquipélago.  
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5. ESTUDO E OTIMIZAÇÃO DE ROTAS DE RECOLHA DE 

RESÍDUOS EM SÃO VICENTE  

  

 No decorrer da realização desta dissertação, teve lugar um novo levantamento de dados 

no terreno, conduzido por colaboradores da Ecovisão em parceria com os municípios, para a 

caracterização da situação atual das rotas de recolha de resíduos em Cabo Verde. Tal deveu-se a 

dois fatores principais que se passam a explicitar. Um foi o facto de o levantamento de dados 

realizado em 2015 para a elaboração do PENGeR ter sido essencialmente direcionado para a 

caracterização da produção e composição dos resíduos, pelo que os dados disponíveis sobre as 

rotas de recolha eram reduzidos e pouco detalhados, nomeadamente ao nível do registo dos pontos 

de deposição, da sequência de recolha em cada rota e das características dos veículos associados 

a cada rota. O segundo motivo foi terem sido realizadas reformulações nas rotas de recolha no 

período decorrido, nomeadamente no que diz respeito ao número de pontos recolhidos em cada 

rota, e frota automóvel. Assim, a frota automóvel indicada nos registos mais recentes não tem 

qualquer correspondência com os veículos indicados no levantamento de dados PENGeR.  

 Pelas razões enumeradas anteriormente, os dados de base utilizados para o estudo e 

otimização das rotas de recolha em São Vicente aqui apresentados são referentes à informação 

mais recente.  

 Após a disponibilização dos dados recolhidos em 2017 para o município de São Vicente, 

definiu-se como parâmetro específico a otimizar a distância percorrida, recorrendo para tal à 

aplicação do algoritmo de Clarke & Wright. A alteração das distâncias percorridas afetará em 

consequência outros parâmetros tais como a duração do percurso e o consumo de combustível.  

Identificou-se a necessidade de definir uma estratégia de abordagem do problema de 

acordo com os dois tipos de recolha realizada neste município: coletiva e porta-a-porta.  

Para aplicação doalgoritmo de Clarke & Wright é necessário estabelecer a quantidade a 

recolher em cada ponto de deposição, pelo que foi necessário fazer uma análise dos dados 

existentes relativamente aos  dois tipos de recolha.  

 Uma avaliação inicial da informação recolhida em terreno permitiu verificar que somente 

para a recolha coletiva existiam valores de quantidade recolhida por contentor e, dessa forma, por 

ponto de deposição.Para a recolha porta-a-porta, por limitações de tempo e necessidades logísticas 

de planeamento das equipas de trabalho da Ecovisão, foram utilizados contentores de 240 L e 360 

L como unidade de medida em locais centralizados, que não correspondem aos efetivos pontos 

de deposição nos quais existe a referenciação  geográfica. Este levantamento permitiu assim aferir 

a quantidade de resíduos recolhida globalmente no circuito mas não a correspondente a cada ponto 

de posição, ou “porta”.  

 Neste sentido, e uma vez que estimativas de deposição por pontos com os dados 

disponíveis resultariam em resultados com elevados erros, a otimização com recurso a 
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ferramentas limitou-se às rotas de recolha coletiva. No caso da recolha porta-a-porta, fez-se  uma 

análise crítica e discussão de oportunidades de melhoria.  

  

5.1 Recolha Coletiva 

5.1.1 Situação de Referência 

 No município de São Vicente existem atualmente quatro rotas de recolha coletiva 

realizadas pelos serviços municipais na cidade do Mindelo, designadas por: 

 Contentores - Zona Norte; 

 Contentores – Zona Sul; 

 Contentores – Especial; 

 Caçambas. 

Estas designações foram atribuídas pela Câmara Municipal de São Vicente e serão 

mantidas no âmbito desta dissertação por uma questão prática de apresentação de resultados e, 

futuramente, transmissão de informação às entidades interessadas.  

A rota designada por Caçambas não foi considerada no contexto da análise realizada. 

Apesar de consistir na recolha de apenas 9 pontos correspondentes a contentores de grande 

capacidade (4 000 L), os dados mostram que o volume efetivamente recolhido é baixo e que há 

várias incertezas associadas, a saber: i) A frequência de recolha não está perfeitamente definida; 

ii) No momento da recolha de dados, alguns pontos não foram incluídos na recolha.; iii) Não 

existem dados concretos sobre as características do veículo que realiza a recolha. Considerou-se 

assim que não existe informação com qualidade suficiente para incluir esta rota no estudo 

realizado.  

No serviço prestado pelo município de São Vicente, uma rota de recolha de resíduos é 

considerada o trajeto global percorrido pelo veículo de recolha desde o momento em que 

abandona o parque automóvel até ao momento em que regressa, fazendo a recolha dos pontos de 

deposição atribuídos ao percurso em questão, e incluindo as viagens à lixeira municipal caso a 

capacidade da viatura seja excedida antes da recolha da totalidade dos pontos estar concluída.  

Os meios de deposição disponíveis são uniformes nas três rotas de recolha consideradas 

e correspondem a contentores de 800 L, sendo que o número de contentores disponíveis em cada 

ponto de recolha é variável. Desse modo, um ponto de recolha é considerado o local 

georreferenciado como ponto de paragem pelos serviços de recolha e não cada um dos contentores 

individualmente, uma vez que podem estar agregados mais do que um contentor no mesmo local.  

As rotas estão caracterizadas na Tabela 9 em termos do número de contentores 

disponíveis, do volume de deposição total instalado e da frequência de recolha em cada uma.  
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Tabela 9. Parâmetros das rotas de recolha coletiva em São Vicente. 

  

 

A frequência de recolha, sendo de 14 vezes por semana, corresponde a duas recolhas 

diárias, realizadas no horário laboral das equipas de recolha, de 8 horas diárias, das 06h00 às 

14h00. O volume de deposição instalado em cada rota é indicado em m3 uma vez que o volume 

total recolhido será reportado na mesma unidade.  

Tendo em conta os objetivos da otimização, importa conhecer igualmente outros aspetos 

das rotas de recolha, particularmente no que diz respeito aos veículos utilizados, à capacidade e 

grau de compactação dos veículos, à distância percorrida em cada uma, ao tempo total dispendido 

e à velocidade média dos veículos utilizados no percurso. Estes parâmetros são apresentados na 

Tabela 10 para cada uma das rotas.  

A capacidade efetiva indicada corresponde à multiplicação da capacidade do veículo pelo 

grau de compactação.   

Como se observa, relacionando as distâncias percorridas com o número de contentores, 

há uma maior concentração de contentores na rota Contentores - Especial e uma menor 

concentração na rota Contentores-Zona Norte.  

 A rota Contentores - Zona Norte é a única que implica duas deslocações à lixeira 

municipal antes de finalizar a recolha de todos os pontos de deposição que a constituem, ao invés 

das duas outras rotas, onde a recolha é feita numa única viagem.  

 

  

Rota 
Nº contentores 

(800 L) 

Volume de deposição 

instalado (m3) 

Frequência de recolha 

(vezes/semana) 

Contentores – Zona 

Norte 
46 36,8 14 

Contentores – Zona Sul 56 44,8 14 

Contentores – Especial 44 35,2 14 
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Tabela 10. Dados de caracterização das rotas de recolha coletiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O maior tempo dispendido no serviço de recolha é referente à rota Contentores – Zona 

Sul em virtude do maior número de contentores a recolher. Isto reflete-se igualmente na 

velocidade média desta rota, que é baixa comparativamente às restantes. Outro aspeto a destacar 

no que diz respeito ao tempo é o facto que a rota Contentores – Especial apresentar um tempo 

total de serviço não muito diferente da rota Contentores – Zona Norte, apesar de registar uma 

distância total percorrida com menos 14,5 km e um número de contentores idêntico, como 

mencionado anteriormente. Isto deverá apontar para um  maior tempo dispendido por contentor 

ou uma menor produtividade na recolha.  

 As capacidades efetivas dos veículos que efetuam a recolha apresentam pouca 

variabilidade, uma vez que são idênticas para as rotas Contentores – Zona Norte e Contentores – 

Especial. O veículo atribuído à rota Contentores – Zona Sul  é o que apresenta a maior capacidade 

efetiva (64 m3), sendo o veículo com a maior capacidade máxima compactada e o maior grau de 

compactação. Em comparação com a Tabela 9, verifica-se que esta rota é a que tem, de facto, o 

maior volume de deposição instalado, enquanto que para as outras duas este volume é semelhante.  

A velocidade média associada a cada rota foi calculada, no âmbito do levantamento de 

dados, com base na distância total percorrida e no tempo total dispendido em cada uma e resulta 

não apenas do número de contentores mas também das características das vias utilizadas para a 

realização de cada uma das rotas, tal como mencionado no ponto 2.3.1. As velocidades indicadas 

são consideravelmente mais baixas do que os valores indicados na literatura, que sugerem que as 

rotas de recolha de resíduos apresentam uma velocidade média no interior das localidades de 30 

km/h e 60 km/h fora das localidades (Lopes, 2014). Esta diferença poderá ser causada pela má 

qualidade da rede viária ou outras características das estradas e ruas que impossibilitem 

velocidades superiores.  

Rota Veículo 
Capacidade 

(m3) 

Grau de 

compactação 

Capacidade 

efetiva (m3) 

Distância 

percorrida 

(km) 

Nº 

deslocações 

à lixeira 

Tempo 

total 

(h) 

Vel. 

média 

(km/h) 

Contentores 

– Zona 

Norte 

IVECO 

Eurocargo 

100 E18 

10 3 30 36,5 2 2,88 12,7 

Contentores 

– Zona Sul 
DAF 2300 16 4 64 28,7 1 4,17 6,9 

Contentores 

- Especial 

IVECO 

Eurocargo 

100 E18 

10 3 30 21,9 1 2,35 9,3 
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Com base nas informações apresentadas anteriormente, procurou-se ainda avaliar o nível 

de sustentabilidade da gestão do serviço de recolha coletiva no que respeita à rentabilização do 

parque de viaturas. Para tal, recorreu-se a um dos indicadores definidos pela Entidade Reguladora 

dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

(LNEC), que define a rentabilização do parque de viaturas como o quociente da quantidade de 

resíduos recolhida de resíduos indiferenciados, em t/ano, pela capacidade instalada de viaturas de 

recolha de resíduos, em m3/ano. Na Tabela 9 estão expostos os valores individuais determinados 

para cada uma das rotas de recolha coletiva e o valor global.  A quantidade de resíduos recolhidos 

anualmente foi calculada a partir do valor de peso específico apresentado na Tabela 11. Os valores 

anuais têm em conta o número de recolhas realizadas por ano (ERSAR e LNEC, 2017). 

 

Tabela 11. Rentabilização do parque de viaturas para as rotas de recolha coletiva. 

Rota Rentabilização das viaturas (kg/(m3.ano) 

Contentores – Zona Norte 130 

Contentores – Zona Sul 53 

Contentores Especial 106 

Total 84 

 

A partir dos intervalos de referência apresentados no Anexo B, concluiu-se que este 

indicador tem uma qualidade insatisfatória para todas as rotas e para a situação global, uma vez 

que se situa entre 0 e 400 kg/(m3.ano). O pior desempenho é apresentado pela rota Contentores – 

Zona Sul, o que significa a menor maximização da capacidade da viatura utilizada.   

 O levantamento de dados no terreno permitiu reunir a seguinte informação para cada um 

dos pontos de deposição: número de contentores, grau de enchimento dos contentores, presença 

de resíduos dispersos nas imediações e volume recolhido por ponto.  

Porém, é necessário referir que os dados apresentados correspondem a informação obtida 

apenas em um levantamento, pelo que fornecem apenas uma indicador da situação atual e não 

devem ser encarados como dados rígidos e perfeitamente definidos que são necessariamente 

extensíveis a todas as recolhas. Tal como referido no ponto 3.3.1, as equipas de recolha dispõem 

de alguma liberdade para introduzirem alterações nas rotas de recolha para os casos em que surjam 

necessidades de recolha distintas das habituais. Contudo, são certamente os dados de base mais 

fiáveis e reais e que devem servir de base de partida para a otimização do atual sistema. 

No levantamento de dados, cada ponto de recolha foi identificado através de um código 

associado às coordenadas geográficas registadas. Nas Tabelas 12, 13 e 14 encontram-se 

apresentados os dados específicos de caracterização de cada ponto de deposição para cada uma 

das três rotas. A ordem de apresentação dos pontos corresponde à sequência com que são 
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recolhidos do início para o fim . As tabelas estão associadas, respetivamente, às Figuras 10, 11 e 

12, onde é possível observar a implementação geográfica  de cada uma das rotas de recolha no 

Google Earth.  

Devido à variabilidade associada à avaliação do grau de enchimento de cada um dos 

contentores, as equipas no terreno instituíram uma escala de 0 a 1 para averiguar o volume 

utilizado em cada um deles, de modo a criar uma base comum e mitigar os possíveis erros 

associados a esta estimativa, que se baseou em inspeção visual. 

 

Tabela 12. Parâmetros de caracterização dos pontos de recolha da rota Contentores – Zona Norte. 

Ponto Código 

Volume 

unitário 

(L) 

Número de 

contentores 

Grau de enchimento 
Resíduos 

no chão 

Volume 

recolhido 

(m3) 
0,25 0,50 0,75 1 

1 061 800 3 1 1 1  N 1,20 

2 062 800 3 1   2 S 1,80 

3 063 800 3  1 1 1 S 1,80 

4 064 800 2    2 S 1,60 

5 065 800 2 1 1   N 0,60 

6 066 800 1    1 S 0,80 

7 067 800 2  2   N 0,80 

8 068 800 2    2 S 1,60 

9 069 800 2 1   1 S 1,00 

10 070 800 2    2 S 1,60 

11 071 800 2 1   1 N 1,00 

12 072 800 3    3,5 S 2,80 

13 073 800 1    1,75 S 1,40 

14 074 800 3    4 S 3,20 

15 075 800 1  1   S 0,40 

16 076 800 3    3 S 2,40 

17 077 800 2    2 N 1,60 

18 078 800 2    2,25 S 1,80 

19 079 800 3    3,5 S 2,80 

20 080 800 2    2,5 S 2,00 

21 081 800 1   1  N 0,60 

22 082 800 1    1 N 0,80 

 Volume total recolhido (m3) 33,6 
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 Figura 10. Representação geográfica da rota Contentores – Zona Norte (Google Earth). 

 

Tabela 13. Parâmetros de caracterização dos pontos de recolha da rota Contentores – Zona Sul. 

Ponto Código 

Volume 

unitário 

(L) 

Número de 

contentores 

Grau de enchimento 
Resíduos 

no chão 

Volume 

recolhido 

(m3) 
0,25 0,50 0,75 1 

1 001 800 1    1 N 0,80 

2 002 800 3    3 N 2,40 

3 003 800 2 1    N 0,20 

4 004 800 1 1    N 0,20 

5 005 800 2  1   N 0,40 

6 006 800 2 1   1 N 1,00 

7 007 800 2 2    S 0,40 

8 008 800 1    1 N 0,80 

9 009 800 2    2 S 1,60 

10 010 800 2    3 S 2,40 

11 011 800 1    1,5 S 1,20 

12 012 800 1  1   N 0,40 

13 013 800 1    1 N 0,80 

14 014 800 1   1  S 0,60 

15 015 800 2  2   N 0,80 

16 016 800 2 1 1   S 0,60 

17 017 800 3   2 1 S 2,00 

18 018 800 2   1 1 N 1,40 

19 019 800 1  1   N 0,40 

20 020 800 1  1   S 0,40 

21 021 800 2    2 N 1,60 
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Tabela 13. Parâmetros de caracterização dos pontos de recolha da rota Contentores – Zona Sul 

(continuação).  

 

 

 

 

Figura 11. Representação geográfica da rota Contentores – Zona Sul (Google Earth). 

 

 

 

Ponto Código 

Volume 

unitário 

(L) 

Número de 

contentores 

Grau de enchimento 
Resíduos 

no chão 

Volume 

recolhido 

(m3) 
0,25 0,50 0,75 1 

22 022 800 2    2 N 1,60 

23 023 800 1 1    S 0,20 

24 024 800 2 1    N 0,20 

25 025 800 2   1 1 N 1,40 

26 026 800 2    1 N 0,80 

27 027 800 2  1 1  N 1,00 

28 028 800 2 1  1  N 0,80 

29 029 800 2    1 N 0,80 

30 030 800 2 1 1   N 0,60 

31 031 800 2 1 1   N 0,60 

32 032 800 2   1  N 0,60 

 Volume total recolhido (m3) 29,0 
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Tabela 14. Parâmetros de caracterização dos pontos de recolha da rota Contentores - Especial. 

Ponto Código 

Volume 

unitário 

(L) 

Número de 

contentores 

Grau de enchimento 
Resíduos 

no chão 

Volume 

recolhido 

(m3) 
0,25 0,50 0,75 1 

1 184 800 2    2,25 S 1,80 

2 185 800 1    1 S 0,80 

3 186 800 2    1 S 0,80 

4 187 800 1    1 S 0,80 

5 188 800 2  2   N 0,80 

6 189 800 1   1  N 0,60 

7 190 800 2     N 0,00 

8 191 800 3 1  1  N 0,80 

9 192 800 1   1  S 0,60 

10 193 800 1 1    N 0,20 

11 194 800 2    2 N 1,60 

12 195 800 1  1   N 0,40 

13 196 800 3   1 2 N 2,20 

14 197 800 2  2   N 0,80 

15 198 800 2    2 N 1,60 

16 199 800 3    3 N 2,40 

17 200 800 1   1  N 0,60 

18 201 800 3    3 S 2,40 

19 202 800 3    3 N 2,40 

20 203 800 2   2  N 1,20 

21 204 800 3    3 N 2,40 

 Volume total recolhido (m3) 27,4 
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                 Figura 12. Representação geográfica da rota Contentores - Especial (Google Earth). 

 

Numa primeira análise da informação apresentada nas tabelas anteriores, rapidamente se 

observa que o volume total recolhido nas três rotas é semelhante, situando-se em torno dos 30 m3. 

Se se atentar à capacidade dos veículos, verifica-se que o veículo de maior capacidade (64 m3) 

realiza a rota Contentores – Zona Sul, apesar de os dados mostrarem que não é a rota onde se 

verifica a maior quantidade produzida. Em simultâneo, existe um desfasamento entre o volume 

recolhido e a capacidade do veículo, uma vez que este último é mais do dobro do volume 

recolhido.   

As outras duas rotas são realizadas por veículos com uma capacidade mais próxima do 

volume total recolhido (30 m3), apontando para um grau de adequação superior às necessidades 

de recolha.  

A generalidade dos pontos de recolha dispõe de um ou dois contentores de 800 L, 

existindo um menor número de pontos onde se encontram três contentores. Os valores permitem 

aferir que, em média, são recolhidos por contentor 0,73 m3 na rota Contentores – Zona Norte, 

0,52 m3 na rota Contentores – Zona Sul e 0,62 m3 na rota Contentores – Especial. Embora 

relativamente próximos, estes dados indicam uma maior sobrecarga de deposição na rota 

Contentores – Zona Norte.  

A avaliação dos graus de enchimento evidencia valores muito variáveis e que mostram 

não existir uma distribuição uniforme dos resíduos pelos contentores disponíveis em cada um dos 

pontos. Realça-se igualmente que em alguns pontos, com particular destaque para a rota 

Contentores – Zona Norte, o grau de enchimento mostra que a deposição de resíduos excedeu a 

capacidade instalada. É precisamente nesses locais onde se encontram geralmente resíduos 
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dispersos nas imediações dos pontos de deposição, o que poderá indicar uma desadequação da 

capacidade de deposição disponível relativamente às necessidades do local, tendo em conta o 

período do levantamento. Tal situação merece levantamento futuro para validação com eventual 

restruturação da capacidade instalada. 

Ainda assim, nas três rotas, registam contentores em vários pontos que não atingem 

sequer os 50% de enchimento, com especial destaque para a rota Contentores – Zona Sul, o que 

poderá apontar para uma desadequação da capacidade de contentorização instalada nalguns 

pontos ou uma desadequação da frequência de recolha.  

Na globalidade, as taxas de utilização da capacidade total instalada mostram que a rota 

Contentores – Zona Norte é a que está mais próxima do limite com 91,3% da capacidade utilizada, 

seguindo-se a rota Contentores – Especial com 77,8% e a rota Contentores – Zona Sul com 64,7%.  

As representações geográficas das rotas de recolha mostram a localização de cada um dos 

pontos de recolha através dos códigos de georreferenciação, com indicação do parque automóvel 

e da lixeira municipal. Observa-se facilmente que as três rotas estão localizadas na cidade do 

Mindelo mas em zonas mais periféricas da malha urbana, sendo que a rota Contentores Zona-Sul 

abrange uma pequena localidade situada fora da cidade.  

A lixeira municipal de São Vicente encontra-se localizada fora do meio urbano e 

apresenta uma única via de acesso no troço final de cada uma das rotas.  

Ainda que os dados obtidos pela equipas da Ecovisão no terreno indiquem 

especificamente o número de litros de combustível consumido para cada uma das rotas, tal reflete 

apenas o consumo verificado naquela ocasião. Dessa forma, foi considerado mais representativo 

determinar estes consumos com base na média dos consumos dos veículos em todas as rotas que 

realizam, uma vez que as viaturas que efetuam a recolha seletiva realizam também rotas de recolha 

porta-a-porta. Isto permite colmatar eventuais particularidades de momento de recolha específico 

a que dados se referem.  

Os valores da distância total percorrida e do consumo anual de combustível em cada uma 

das rotas são apresentados na Tabela 15.  

Como se verifica, a quantidade de combustível consumida anualmente em cada uma das 

rotas é o reflexo da distância percorrida anualmente para realizar o serviço em cada uma delas. 

Contudo, o efeito das diferenças dos consumos médios de combustível de cada veículo é 

facilmente visível nos resultados, uma vez que, por exemplo, a rota Contentores – Zona Sul e a 

rota Contentores - Especial apresentam consumos anuais próximos, ainda que esta última 

apresente uma distância percorrida anualmente cerca de 25% inferior à primeira. Por outro lado, 

a rota Contentores – Zona Sul apresenta um consumo anual cerca de 50% mais baixo do que a 

rota Contentores – Zona Norte, ainda que a diferença entre as distâncias percorridas nas duas rotas 

seja igualmente de aproximadamente 25%.  
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Tabela 15. Estimativa anual do consumo de combustível (L/ano) para cada rota de recolha 

coletiva. 

Rota Veículo Marca/Modelo 

Consumo 

médio de 

combustível 

(L/100 km) 

Distância 

percorrida 

(km/ano) 

Consumo de 

combustível 

(L/ano)* 

Contentores – 

Zona Norte 
SV-65-DQ 

IVECO 

Eurocargo 100 

E18 

57,5 26 581 15 288 

Contentores – 

Zona Sul 
SV-42-CR DAF 2300 50 20 880 10 440 

Contentores – 

Especial 
SV-67-DQ 

IVECO 

Eurocargo 100 

E18 

59,6 15 920 9 485 

 Total (L/ano) 35 214 

*Valores arredondados.  

Ainda assim, é necessário ter em conta que os consumos médios dos veículos são também 

afetados pela velocidade média com que realizam as rotas. Neste caso, destaca-se o veículo SV-

42-CR que, apresentando o valor mais baixo de consumo médio de combustível, é igualmente o 

que está associado a uma rota com uma velocidade média muito mais baixa do que as outras duas. 

Dessa forma, estas variações induzidas pelo esforço requerido aos veículos deve ser tida em 

consideração.  

Os veículos são identificados pela matrícula, uma vez que veículos da mesma marca e 

modelo apresentam valores distintos no que diz respeito ao consumo médio de combustível de 

acordo com os dados recolhidos no terreno.  

 

5.1.2 Otimização das Rotas com Base na Distância 

5.1.2.1 Metodologia 

 Para a otimização das rotas de recolha coletiva descritas no ponto anterior, recorreu-se a 

um programa utilizando a linguagem de programação Visual Basic for Applications (VBA) do 

Microsoft Excel, com base no algoritmo de savings de Clarke & Wright, com o objetivo de 

minimizar as distâncias percorridas. A aplicação informática foi disponibilizada no âmbito do 

trabalho do grupo de investigação em que se insere o presente estudo, não tendo sido desenvolvida 

no decorrer desta dissertação.  
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 Para o efeito, foi necessário obter e/ou organizar a informação requerida como dados de 

entrada, a saber: 

    

 Matriz das distâncias entre todos os pares de pontos a visitar; 

 Quantidade de resíduos a recolher em cada ponto; 

 Capacidade efetiva máxima do veículo de recolha.  

A quantidade de resíduos a recolher em cada ponto e a capacidade máxima do veículo de 

recolha são informações provenientes do levantamento de dados mencionado no ponto anterior.  

 Nesse sentido, a informação auxiliar que foi necessário obter está relacionada com a 

matriz das distâncias entre os pares de pontos a visitar para cada uma das rotas. Estas distâncias 

foram calculadas com a função G_Distance do Excel, que calcula a distância entre dois pares de 

coordenadas (latitude, longitude) recorrendo a uma aplicação VBA baseada numa interface 

Application Programming Interfaces (API) do Google Maps. Esta função requer que sejam 

introduzidas as coordenadas geográficas em formato decimal da origem e destino e devolve o 

valor da distância em quilómetros. No Anexo C encontra-se representado um exemplo de cálculo 

de uma destas distâncias.  

 Para a construção da matriz de distâncias foi igualmente necessário definir pontos de 

início e fim comuns para cada rota, uma vez que, tal como mencionado na Secção 2.3.1.1, uma 

das imposições do algoritmo de Clarke & Wright é que o ponto de início e fim de determinada 

rota tem de ser o mesmo local. Estes pontos, aos quais é atribuída a designação de “Ponto Zero” 

foram distintos para cada uma das três rotas em análise, para dar resposta às suas características 

específicas.  

 Uma vez que os acessos rodoviários à lixeira municipal são limitados, existindo apenas 

uma via no troço final de acesso, essa distância é um valor fixo e independente da distância 

percorrida no percurso de recolha propriamente dito. Desse modo, foram selecionados pontos 

pelos quais os veículos de recolha passam garantidamente nas viagens de ida ou regresso à lixeira.  

Para a rota Contentores – Zona Norte, em que atualmente são realizadas duas deslocações 

à lixeira, foi considerado um ponto localizado num cruzamento de passagem obrigatória  em 

ambas as ocasiões, tal como representado na Figura 13. 

 Para a rota Contentores – Zona Sul, em que atualmente há apenas uma viagem à lixeira, 

foi viável considerar o parque automóvel como o ponto de início e fim. Ainda assim, para o 

cálculo posterior da distância adicional referente à via de acesso à lixeira, foi necessário designar 

um “Ponto de Referência” para que tal fosse possível, tal como representado na Figura 14.  
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 Figura 13. Marcação do “Ponto Zero” na rota Contentores – Zona Norte (Google Earth).  

  

Figura 14. Marcação do “Ponto de Referência” na rota Contentores – Zona Sul (Google Earth).  
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 No que diz respeito à rota Contentores - Especial, que apresenta igualmente uma única 

deslocação à lixeira, foi considerado um ponto onde o veículo efetua passagem na deslocação 

para o primeiro ponto, que atravessa igualmente na ida para a lixeira e novamente no regresso ao 

parque automóvel, como demonstrado na Figura 15.  

   Figura 15. Marcação do “Ponto Zero” na rota Contentores - Especial (Google Earth). 

Após a atribuição dos pontos referidos anteriormente, foi então possível proceder à 

construção da matriz das distâncias para o conjunto de pontos de recolha de cada uma das rotas 

através da função G_Distance, como anteriormente referido. As matrizes construídas para cada 

uma das rotas podem ser consultadas no Anexo D.  

Para cada uma das rotas, a matriz das distâncias foi introduzida no ficheiro de aplicação 

do algoritmo de Clarke & Wright, em conjunto com os restantes dados necessários. Na Figura 16 

é possível ver um exemplo as duas tabelas de atributos de dados de entrada do algoritmo, que 

contém a matriz da distâncias, a numeração dos pontos a visitar, o volume de resíduos a recolher 

(carga) em cada ponto e a capacidade em bruto do veículo de recolha.  
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Figura 16. Exemplo das tabelas de dados de entrada no algoritmo de Clarke & Wright para a rota 

Contentores – Zona Norte. 

 Ao prosseguir com a aplicação do algoritmo, surge outra janela para introdução da matriz 

das distâncias.  

 No último passo, o programa requer que se escolha a abordagem que deve ser aplicada 

na procura da melhor solução possível, sequencial ou em paralelo. Importa realçar que todas as 

opções foram testadas para as duas versões de aplicação do algoritmo.  

 Finalmente, a aplicação do algoritmo devolve como output a solução encontrada, com a 

indicação da nova sequência de pontos a recolher (route), do volume recolhido (m3), que tem de 

ser correspondente à quantidade a recolher introduzida inicialmente, e a distância percorrida (km) 

de acordo com a melhor solução que o algoritmo conseguiu encontrar. Na Figura 17 encontra-se 

apresentado um exemplo de um resultado do algoritmo de Clarke & Wright para a rota 

Contentores – Zona Norte.  

 

 

Figura 17. Exemplo de resultado do algoritmo de Clarke & Wright para a rota Contentores – Zona Norte.  
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O processo descrito anteriormente foi repetido para todas as rotas. Aos valores da 

distância determinados pelo algoritmo, foi necessário somar as distâncias dos troços adicionais, 

de acordo com as particularidades das rotas, para a determinação da distância total para cada uma.  

No caso da rota Contentores-Zona Norte foi necessário adicionar a distância do parque 

automóvel ao “Ponto Zero”, do “Ponto Zero” à lixeira municipal e da lixeira ao parque automóvel. 

Para a rota Contentores-Zona Sul, foi acrescentada a distância do “Ponto de Referência” à lixeira. 

Por fim, para  rota Contentores - Especial foi necessário adicionar a distância do parque automóvel 

ao “Ponto Zero” e a distância de regresso da lixeira ao parque automóvel.  

O cálculo das distâncias totais teve naturalmente em conta a necessidade de serem 

percorridos troços adicionais em duplicado. Por exemplo, para a rota Contentores – Zona Sul, a 

distância entre o “Ponto de Referência” e a lixeira foi somada em duplicado, uma vez que é uma 

via única e o veículo tem de realizar a viagem de regresso.  

As distâncias adicionais foram calculadas com recurso à função G_Distance do Excel.  

 Neste ponto, considerou-se relevante explorar a possibilidade de testar o algoritmo não 

apenas para os veículos atribuídos atualmente a cada uma das rotas mas também para a demais 

frota automóvel. Esta ação teve como objetivo avaliar a adequabilidade dos veículos alocados 

presentemente às rotas de recolha coletiva. Por outro lado, tal como referido no ponto 5.1.1, 

mesmo veículos da mesma marca e modelo e capacidade de recolha idêntica podem apresentar 

variações ao nível do consumo de combustível, o que reforçou o interesse em estudar estas 

variáveis.  

 Um aspeto que é relevante referir é o facto de não se ter conhecimento se os veículos 

atribuídos atualmente a cada uma das rotas constituem as únicas viaturas disponíveis na frota 

atual. Na ausência de uma dados concretos sobre esta matéria, foi assumido que a frota automóvel 

completa corresponde aos veículos indicados no registo de cada rota.  

 A avaliação do consumo de combustível foi também essencial para, posteriormente, 

investigar a a influência sobre as alterações climáticas, como definido nos objetivos.  

 Desse modo, o algoritmo foi testado para os veículos apresentados na Tabela 16. Pelas 

razões enumeradas anteriormente, não foi possível incluir o veículo atualmente atribuído à rota 

Caçambas pela indisponibilidade de informações essenciais como a capacidade e grau de 

compactação.  
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  Tabela 16. Veículos testados para cada uma das rotas de recolha coletiva.  

Veículo Marca/Modelo 
Capacidade 

(m3) 

Grau de 

compactação 

Capacidade 

efetiva (m3) 

Consumo médio 

de combustível 

(L/100 km) 

SV-67-DQ 

IVECO 

Eurocargo 100 

E18 

10 3 30 59,6 

SV-65-DQ 

IVECO 

Eurocargo 100 

E18 

10 3 30 57,5 

SV-77-EP IVECO Gwaf 16 4 64 55,4 

SV-42-CR DAF 2300 16 4 64 50 

 

 

5.1.2.2 Resultados 

 

 A aplicação do algoritmo Clarke & Wright para cada uma das rotas de acordo com o 

processo mencionado anteriormente permitiu obter os resultados apresentados nas Tabelas 17, 

18 e 19, para cada as rotas Contentores – Zona Norte, Contentores – Zona Sul e Contentores – 

Especial, respetivamente.  

Tabela 17. Resultados da otimização por distância para a rota Contentores – Zona Norte. 

Rota Veículo 

Volume a 

recolher 

(m3) 

Distância 

de recolha 

otimizada 

(km) 

Distância 

total 

otimizada 

(km) 

Nº 

deslocações 

à lixeira 

Redução 

da 

distância 

percorrida 

(km) 

Tempo 

(h) 

Redução 

do tempo 

(min) 

Contentores 

– Zona Norte 

SV-67-DQ 

33,6 

19,2 

33,9 

2 2,6 2,68 12 

SV-65-DQ* 33,9 

SV-77-EP 

16,0 

23,5 1 

 
13,0 1,86 61 

SV-42-CR 23,5 

*Veículo que realiza a rota atualmente.  
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Tabela 18. Resultados da otimização por distância para a rota Contentores – Zona Sul. 

Rota Veículo 

Volume a 

recolher 

(m3) 

Distância 

de recolha 

otimizada 

(km) 

Distância 

total 

otimizada 

(km) 

Nº 

deslocações 

à lixeira 

Redução 

da 

distância 

percorrida 

(km) 

Tempo 

(h) 

Redução 

do tempo 

(min) 

Contentores 

– Zona Sul 

SV-67-DQ 

29 

24,1 27,6 1 1,1 4,0 10 

SV-65-DQ 

SV-77-EP 

24,1 27,6 1 1,1 4,0 10 

SV-42-CR* 

*Veículo que realiza a rota atualmente. 

 

Tabela 19. Resultados da otimização por distância para a rota Contentores – Especial. 

Rota Veículo 

Volume a 

recolher 

(m3) 

Distância 

de recolha 

otimizada 

(km) 

Distância 

total 

otimizada 

(km) 

Nº 

deslocações 

à lixeira 

Redução 

da 

distância 

percorrida 

(km) 

Tempo 

(h) 

Redução 

do tempo 

(min) 

Contentores 

– Especial 

SV-67-DQ* 

27,4 

13,2 19,9 1 2,0 2,1 13 

SV-65-DQ 

SV-77-EP 

13,2 19,9 1 2,0 2,1 13 

SV-42-CR 

*Veículo que realiza a rota atualmente.  

  

 Os resultados apresentados correspondem apenas aos obtidos pela abordagem em 

paralelo, uma vez que foi a que apresentou distâncias menores em todos os casos em que o 

algoritmo foi aplicado. Todavia, o método sequencial e paralelo apresentaram resultados muito 

semelhantes, sendo que as diferenças restringiram-se à primeira casa decimal.  

 Os tempos indicados foram calculados a partir das velocidades médias utilizadas 

atualmente em cada rota, indicadas na Tabela 10 da Secção 5.1.1.  

 Pela observação das tabelas, é possível analisar o panorama geral das melhorias que 

as soluções apresentadas pelo algoritmo permitem obter. Uma conclusão imediata é a de que 

houve uma redução da distância total percorrida e, desse modo, do tempo de serviço dispendido, 
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para todas as situações testadas, o que vem confirmar a existência de margem para uma 

otimização.  As percentagens de redução situam-se entre um mínimo de 3,8% para a rota 

Contentores – Zona Sul e um máximo de 35,6% para a rota Contentores – Zona Norte.  

Na rota Contentores – Zona Norte constata-se claramente uma diferença entre os 

resultados obtidos para os veículos com uma capacidade volúmica efetiva de 30 m3, SV-67-DQ e 

SV-65-DQ, e os veículos em que esta capacidade é de 64 m3, SV-77-EP e SV-42-CR. Para os 

veículos de maior capacidade, a redução da distância total percorrida é cinco vezes superior 

relativamente aos veículos de menor capacidade, o que é uma diferença considerável. A principal 

causa desta diferença é a necessidade dos veículos de 30 m3 realizarem duas deslocações à lixeira 

para conseguirem completar a totalidade da recolha. Uma vez que a lixeira está afastada do núcleo 

urbano, a introdução de mais uma deslocação a este local inflaciona de forma expressiva os 

valores da distância total percorrida. 

 Do mesmo modo, a redução do tempo dispendido na realização da rota com os veículos 

de 64 m3  é significativa, uma vez que há a diminuição de cerca de 1 hora relativamente ao tempo 

gasto atualmente. Esta diferença para os outros veículos é de apenas 12 minutos.  

Nas Figuras 18 e 19 encontram-se representadas, a azul, as rotas otimizadas para os pares 

de veículos SV-67-DQ/SV-65-DQ e SV-77-EP/SV-42-CR, uma vez que, para este caso, as 

diferenças nas capacidades dos veículos resultaram em diferentes sequências de recolha. As rotas 

realizadas atualmente estão delineadas a preto para efeitos comparativos.  

Figura 18. Representação da rota Contentores – Zona Norte otimizada (azul) e atual (preto) para os 

veículos SV-67-DQ e SV-65-DQ (Google Earth). 
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Figura 19. Representação da rota Contentores – Zona Norte otimizada (azul) e atual (preto) para os 

veículos SV-77-EP e SV-42-CR (Google Earth). 

 

 Como se observa através das representações sobrepostas das rotas, as soluções obtidas 

pelo algoritmo sugerem percursos que seguem vias alternativas aos itinerários cumpridos 

atualmente.  

No que diz respeito à rota Contentores – Zona Sul, foi onde se verificou o menor impacto 

da otimização. Não existe qualquer diferença entre a utilização dos dois tipos de capacidades 

volúmicas disponíveis, uma vez que atualmente já é utilizado um veículo de maior capacidade 

que consegue recolher todos os pontos de deposição numa única volta, pelo que não se esperariam 

melhorias ao nível da distância percorrida pela introdução de um veículo de menor capacidade. 

A redução da distância total e do tempo de serviço é quase residual, sendo de apenas 1,1 km e 10 

minutos, respetivamente. Tendo em conta que é a rota com o maior tempo de percurso, esta 

redução não deverá traduzir-se numa diminuição visível do desgaste das equipas de recolha.   

Ainda assim, os graus de enchimento mostram que a rota Contentores-Zona Sul apresenta 

potencial ao nível da otimização por alteração da frequência de recolha dos pontos. Ao contrário 

das duas outras rotas, que apresentam muitos pontos com um enchimento próximo da capacidade, 

esta rota inclui vários locais onde o volume depositado é baixo e que não necessitam 

obrigatoriamente de duas recolhas diárias. Neste sentido, uma opção a explorar seria a de manter 

a frequência atual apenas para os pontos com graus de enchimento de 75% e 100% e incluir os 

restantes pontos apenas quando o grau de enchimento assim justificasse. A frequência para estes 

pontos poderia ser de 1 vez por dia para os que apresentam enchimento de 50% e a cada dois dias 

para os que têm enchimento de 25%.  
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Outra opção passaria pela redução da frequência global recolhendo sempre todos os 

pontos através da instalação de contentores de maior capacidade nos locais onde há recolha dos 

maiores volumes atualmente.  

Na Figura 20 encontram-se representadas, a azul, a rota otimizada Contentores-Zona Sul, 

e a preto a mesma rota mas com o percurso seguido atualmente. É uma representação única uma 

vez que a sequência de recolha otimizada obtida foi idêntica para as duas capacidades testadas.  

A rota Contentores – Especial apresenta um paralelismo em relação aos resultados da rota 

Contentores – Zona Sul. Ou seja, não se verificam diferenças entre a utilização de veículos de 

maior ou menor capacidade, uma vez que ambos conseguem recolher todos os contentores e 

realizar uma única deslocação à lixeira, apresentando, portanto, a mesma redução de distância 

total percorrida e de tempo de serviço. Ainda assim, estes valores são ligeiramente superiores 

comparativamente aos obtidos para a rota Contentores – Zona Sul. 

  

Figura 20. Representação da rota Contentores – Zona Sul otimizada (azul) e atual (preto) (Google Earth). 

 

Na Figura 21 encontram-se representadas, a azul, a rota otimizada Contentores-Especial, 

e a preto a mesma rota no modelo atual. Tal como para a rota Contentores – Zona Sul, não houve 

variação da sequência de recolha com as duas capacidades dos veículos testados, pelo que a 

solução é idêntica para todos os veículos.  
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    Figura 21. Representação da rota Contentores-Especial otimizada (azul) e atual (preto) (Google Earth). 

 

De um modo geral, verifica-se que a sequência de recolha estará sempre condicionada 

pela rede viária. Sendo a cidade do Mindelo um meio pequeno e concentrado, os percursos 

alternativos aos atuais não serão muito numerosos, ainda que as melhorias sejam bastante 

significativas quando tido em conta o efeito cumulativo anual.   

A listagem das sequências de recolha otimizadas para cada uma das rotas com a indicação 

da ordenação e dos códigos dos pontos de recolha pode ser consultada em detalhe no Anexo E.  

Perante os resultados obtidos, é da maior importância ter em conta que a implementação 

de quaisquer soluções otimizadas obtidas pelo método utilizado têm de ser devidamente validadas 

em terreno. Ou seja, uma nova rota deve ser realizada com o veículo que lhe estiver atribuído para 

que seja averiguada a viabilidade da passagem pelas vias alternativas sugeridas, de forma a 

assegurar  que não há impedimentos de tráfego e que a viatura de recolha tem características 

compatíveis com as estradas e arruamentos que tem de percorrer.   

Outra consideração que é relevante mencionar é a de que os resultados são essencialmente 

afetados pelo volume total a recolher, sendo que apesar de serem dados de levantamento 

limitados, rondam em média para os diferentes casos os 30 m3 por recolha. Com base nestes 

valores, poderia sugerir-se, em teoria, a aquisição de novos veículos com 64 m3 e a atribuição dos 

mesmos a todas as rotas. Isso permitiria realizar sempre a recolha de todos os pontos com uma 

única ida à lixeira e reduzir a frequência de recolha para uma recolha diária. Contudo, esta opção 

é impraticável uma vez o volume recolhido com uma recolha diária ultrapassaria largamente a 

capacidade de deposição instalada, o que não é desejável.  

Tal como referido no ponto 5.1.2, foi igualmente avaliado o consumo de combustível para 

cada um dos veículos. Esta avaliação condiciou as soluções definitivas a apresentar. Sabendo que 
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existiu uma redução da distância percorrida para todas as possibilidades testadas e observando a 

Tabela 16, facilmente se depreende que o veículo SV-42-CR, por ter o menor consumo médio de 

combustível, é o que permite a maior redução do consumo de combustível para as três rotas.  

Todavia, como a frequência de recolha é igual para todas as rotas analisadas – 14 recolhas 

por semana ou 2 recolhas diárias – não é viável considerar a hipótese deste veículo ser alocado a 

todas as rotas.  Foi desprezada a possibilidade da aquisição de novos veículos, não existindo  

qualquer indicação nesse sentido.  

 Com base na informação referida anteriormente, foram elaboradas duas propostas de 

otimização orientadas para a redução do consumo anual de combustível. 

 

Proposta de Otimização – Opção 1 

 

 Na elaboração desta proposta, assumiu-se que a atribuição dos veículos pelas rotas 

permanece igual à atual. Assim sendo, na Tabela 20 apresentam-se os valores globais da redução 

da distância percorrida, redução do tempo de serviço e redução do consumo de combustível, bem 

como as percentagens de redução para cada um dos parâmetros comparativamente aos valores 

atuais em cada uma das rotas.   

 

Tabela 20. Valores anuais de redução da distância, tempo e consumo de combustível para a Opção 1. 

Rota Veículo 

Redução da 

distância 

(km/ano) 

Redução do 

tempo (h/ano) 

Redução do cons. 

combustível 

(L/ano) 

Contentores – 

Zona Norte 
SV-65-DQ 1 895 150 1 090 

Contentores – 

Zona Sul 
SV-42-CR 798 116 399 

Contentores -

Especial 
SV-67-DQ 1 420 153 846 

Total 4112 418 2335 

% Redução  6,5 % 6,1 % 6,6 % 

 

 

Proposta de Otimização – Opção 2  

 

 Para esta proposta, fez-se uma associação entre o desempenho dos veículos ao nível do 

consumo de combustível e a distância a percorrer. Ou seja, o veículo com o menor consumo médio 

de combustível foi atribuído à rota com a maior distância total e o veículo com o maior consumo 

de combustível à rota com a distância mais curta.  
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 À imagem da Opção 1, na Tabela 21 apresentam-se os valores globais da redução da 

distância percorrida, redução do tempo de serviço e redução do consumo de combustível, bem 

como as percentagens de redução para cada um dos parâmetros comparativamente aos valores 

atuais para cada uma das rotas.  

 

Tabela 21. Valores anuais de redução da distância, tempo e consumo de combustível para a Opção 2. 

Rota Veículo 

Redução da 

distância 

(km/ano) 

Redução do 

tempo (h/ano) 

Redução do cons. 

combustível 

(L/ano) 

Contentores – 

Zona Norte 
SV-42-CR 9 473 748 4 737 

Contentores – 

Zona Sul 
SV-77-EP 798 116 442 

Contentores -

Especial 
SV-65-DP 1 420 153 816 

Total 11 691 1 017 5 996 

% Redução  18,4 % 14,9 % 17% 

 

 Analisando as duas propostas, rapidamente se verifica que a Opção 2 é bastante mais 

vantajosa para todos os parâmetros referidos. A redução da distância percorrida e do consumo de 

combustível é cerca de três vezes superior para a Opção 2 relativamente à Opção 1 sendo quea 

redução percentual do tempo total é mais do dobro na opção 2.  

 Os valores mostram que, para a situação atual das rotas de recolha coletiva no município 

de São Vicente, a alteração da sequência de recolha dos pontos de deposição e um pequeno 

reajustamento da distribuição dos veículos pelas rotas pode trazer benefícios financeiros 

significativos à gestão municipal. Em simultâneo, não são introduzidas mudanças radicais na 

recolha uma vez que o conjunto de pontos a visitar em cada uma das rotas mantém-se idêntico.  

 Neste ponto, tem também interesse realizar uma breve análise comparativa dos resultados 

obtidos com os de outros estudos desenvolvidos na mesma área.  

 Um estudo de otimização de rotas de recolha de resíduos realizado para a cidade de 

Trabzon, na Turquia, em 2006, com recurso a um algoritmo do caminho mínimo, permitiu 

reduções anuais da distância percorrida pelos veículos de recolha entre 4 e 59%, reduções de 14 

a 65% para o tempo de serviço e uma redução média de 24,7% no consumo de combustível 

(Apaydin & Gonullu, 2006).  

 Um outro trabalho desenvolvido em 2009 para o distrito de Nikeas em Atenas, na Grécia, 

utilizou a ferramenta ArcGis Network Analyst para a otimização das rotas do veículos da gestão 

municipal. Os resultados obtidos mostram que, anualmente, a distância percorrida foi reduzida 

entre 5,5 e 12,5% e o tempo dispendido entre 3 e 17%  (Chalkias & Lasaridi, 2009).  
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 Um exemplo adicional é um estudo de otimização de rotas de recolha de residuos 

elaborado em 2015 para a cidade de Banga Luka na Bósnia-Herzegovina com base no software 

geoespecial OSGeo. Os resultados apresentados evidenciam uma redução anual da distância 

percorrida situada entre 3,5 e 15,5%  (Dunovic et al., 2015).  

 Os casos referenciados anteriormente confirmam que os resultados de ambas as propostas 

de otimização se enquadram na ordem de grandeza de resultados obtidos em estudos já realizados. 

Constata-se igualmente que, efetivamente, existem múltiplas abordagens e ferramentas que 

podem ser utilizadas neste tipo de problemas, pelo que um processo de otimização não se esgota 

na aplicação de um único método. Dessa forma, poderá existir interesse em testar o caso 

apresentado com outros recursos, nomeadamente com meios computacionais alternativos.  

  

5.2 Recolha Porta-a-Porta  

5.2.1 Situação de Referência 

 No município de São Vicente são realizadas atualmente sete rotas de recolha porta-a-

porta com as designações enunciadas de seguida. À imagem da recolha coletiva, estas designações 

foram atribuídas pela gestão municipal e são mantidas no contexto desta dissertação. 

 Porta-a-Porta – Zona Norte (Ribeira Bote – Ribeirinha); 

 Porta-a-Porta – Zona Norte; 

 Porta-a-Porta – Zona Sul (Monte – Monte Sossego); 

 Porta-a-Porta – Zona Sul  

 Porta-a-Porta – Centro Cidade (P. Estrela – R. 5 de Julho); 

 Porta-a-Porta – Centro Cidade; 

 Porta-a-Porta Rural.   

 

A recolha porta-a-porta encontra-se instituída como um complemento à recolha coletiva 

em locais onde a capacidade de contentorização não consegue dar resposta à produção de resíduos 

ou em locais que, pelas suas características, tornam inviável o investimento na colocação de 

contentores.  

Cada uma das rotas é realizada três vezes por semana em dias alternados – segunda-feira, 

quarta-feira e sexta-feira e terça-feira, quinta-feira e sábado.  

Na Tabela 22 são apresentados os principais dados de caracterização de cada uma das rotas, 

incluindo o veículo atribuído a cada uma, o número de pontos registados, o volume recolhido, a 

distância percorrida, o tempo total dispendido e o número de deslocações à lixeira municipal.  

Como já foi referido anteriormente, o número de pontos indicado não corresponde ao 

número efetivo de pontos de recolha porta-a-porta. Referem-se simplesmente aos locais onde 
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ocorreu o enchimento de contentores de 240 L e 360 L com sacaria recolhida nas diferentes portas 

para georreferenciação do local e para posterior determinação do volume total recolhido na 

respetiva rota. 

 

 

 Tabela 22. Dados de caracterização das rotas de recolha porta-a-porta.   

Rota Veículo 
Nº pontos 

registados 

Volume 

recolhido 

(m3) 

Distância 

percorrida 

(km) 

Nº 

deslocações à 

lixeira 

Tempo (h) 

Zona Norte  

(Ribeira Bote 

– Ribeirinha) 

SV-67-DQ 66 42,8 35,7 2 4,80 

Zona Norte SV-67-DQ 33 18 26,1 1 3,32 

Zona Sul 

(Monte – 

Monte 

Sossego) 

SV-77-EP 60 38,4 29,2 2 5,63 

Zona Sul SV-77-EP 84 54,1 45,1 3 7,42 

Centro 

Cidade (P. 

Estrela – R. 5 

de Julho 

SV-65-DQ 56 42,4 (*) 32,8 2 5,42 

Centro 

Cidade 
SV-65-DQ 66 51,4 (*) 49,5 3 7,22 

Rural  SV-67-DQ 37 22,6 (*) 59,5 1 4,85 

*Valores alterados relativamente aos dados fornecidos.  

  

 De qualquer das formas, funcionam como referências do maior ou menor esforço de 

recolha em cada rota.   

 Partindo dos dados de caracterização das rotas, foram determinados outros indicadores 

com o objetivo de realizar uma análise mais sustentada e retirar conclusões mais bem 

fundamentadas. Desse modo, para cada uma das rotas foi determinado o volume de resíduos 

recolhida por ponto, o número de quilómetros percorridos por tonelada de resíduo e o indicador 

de rentabilização da viatura.  Estes indicadores podem ser consultados na Tabela 23.  
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Tabela 23. Indicadores determinados para as rotas de recolha porta-a-porta. 

Rota 

Volume de resíduos 

recolhido por ponto 

(m3) 

Quilómetros por 

tonelada recolhida 

(km/t) 

Rentabilização da 

viatura (kg/m3.ano) 

Zona Norte  (Ribeira 

Bote – Ribeirinha) 

0,65 7,2 166 

Zona Norte 0,55 12,5 70 

Zona Sul 

(Monte – Monte 

Sossego) 

0,64 6,6 70 

Zona Sul 0,64 7,2 98 

Centro Cidade (P. 

Estrela – R. 5 de Julho) 

0,76 6,7 164 

Centro Cidade 0,78 8,3 199 

Rural 0,61 22,7 87 

 Total 116 

 

 

5.2.2 Análise Crítica  

 Partindo da informação disponível, foi realizada uma análise qualitativa com o objetivo 

de identificar oportunidades de melhoria nas rotas de recolha porta-a-porta realizadas 

presentemente.  

 Um dos aspetos mais evidentes é o facto de a rota Centro Cidade e a rota Zona Sul serem 

as que apresentam os maiores volumes recolhidos e o maior tempo total de serviço dispendido. 

Apesar disso, o número de pontos nestas rotas estão relativamente alinhados com o número de 

pontos registados para outras rotas, nomeadamente as rotas Zona Norte (Ribeia Bote-Ribeirinha) 

e Zona Sul (Monte-Monte Sossego).  

As duas rotas Centro Cidade são onde se verifica os maiores volumes recolhidos por 

ponto. Estes volumes são próximos dos 0,8 m3 enquanto que para as restantes rotas rondam os 0,6 

m3. Uma vez que a área geográfica onde se encontram é o núcleo urbano da cidade, é normal que 

a produção de resíduos per capita seja superior pelas características socioeconómicas.  
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 No caso específico das rotas Zona Sul e Centro Cidade, o valor elevado do tempo total 

dispendido é naturalmente incrementado pela necessidade de três deslocações à lixeira municipal. 

As deslocações adicionais para descarregar o veículo são indesejáveis, uma vez que afetam a 

produtividade da recolha ao mesmo tempo que inflacionam a distância percorrida, o tempo de 

serviço e os gastos de combustível sem acrescentarem melhorias ao serviço prestado. Dessa 

forma, uma possibilidade a explorar para estas duas rotas poderia ser o aumento da frequência de 

modo a que nunca existisse mais do que duas deslocações à lixeira. Os benefícios desta alteração 

iriam traduzir-se não apenas em vantagens económicas diretas mas também na redução do esforço 

a que as equipas de recolha estão sujeitas e na diminuição do desgaste dos veículos, mitigando as 

eventuais necessidades de manutenção.  

 Caso a alteração de frequência não seja exequível para estas rotas, uma via a considerar 

para as duas rotas Centro Cidade seria a conversão para recolha coletiva. Através da criação de 

pontos de agregação pela colocação de contentores de 800 L, poderia haver poupança de tempo 

total dispendido e menor desgaste dos veículos e das equipas de recolha pelo menor número de 

pontos a recolher. Os volumes recolhidos por ponto de agregação mostram que seria possível 

maximizar o grau de enchimento dos contentores sem alterar a frequência de recolha, encontrado-

se muito próximo dos 800 L. Em simultâneo, os contentores são meios de deposição 

padronizados, por oposição ao porta-a-porta, em que os resíduos podem estar dispersos ou 

colocados em recipientes muito variáveis entre recolhas.   

 Qualquer reconversão da recolha porta-a-porta teria naturalmente de considerar a margem 

orçamental do município para a aquisição de novos contentores.   

 No que concerne as duas rotas da Zona Norte, verifica-se uma disparidade significativa 

nos volumes recolhidos, ainda que as distâncias totais percorridas não sejam muito distintas. Os 

valores determinados adicionalmente indicam que para a rota Zona Norte, o volume recolhido por 

ponto é cerca de 0,10 m3 mais baixo relativamente à outra rota da mesma zona.  

Isto significa que uma opção a considerar poderia ser a de equilibrar o número de locais 

a recolher destas duas rotas, evitando a sobrecarga de trabalho nas equipas que realizam a rota 

mais longa. As duas rotas em conjunto correspondem a sensivelmente 100 pontos de agregação, 

pelo que poderia considerar-se que cada rota incluísse cerca de 50 pontos cada uma. Deste modo, 

o volume recolhido em cada uma seria próximo dos 30 m3.  

Em simultâneo, ao equilibrar as quantidades recolhidas, poderia existir a possibilidade de 

eliminar a necessidade de duas deslocações à lixeira da rota Zona Norte (Ribeira – Bote 

Ribeirinha). Isto permitiria que em cada uma das rotas o serviço de recolha fosse completado com 

uma única ida à lixeira.  

 A rota Rural é a que regista a maior distância percorrida. Para a realização deste serviço, 

há a necessidade de deslocação a pequenas povoações situadas em locais mais afastados do núcleo 

urbano da cidade do Mindelo, o que se reflete na distância total. O volume recolhido é baixo no 
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contexto da globalidade do serviço porta-a-porta, em virtude do meio socioeconómico que 

abrange. Em teoria, poderia ser colocada a hipótese de reduzir a frequência para duas vezes por 

semana, recolhendo sensivelmente o dobro do volume, maximizando os meios disponíveis e 

reduzindo custos. Contudo, na prática, tal não é aconselhável por motivos de saúde pública. Como 

ao mesmo tempo não se justifica um reforço do serviço prestado, as potenciais alterações para 

esta rota são escassas.   

 A alteração das frequências de recolha deve ter em conta a afetação dos meios humanos 

e as limitações da frota disponível, fatores que devem ser cuidadosamente ponderados pelas 

entidades que têm um conhecimento profundo do sistema e não através de uma análise 

deslocalizada.  

 Realizando uma análise global dos indicadores de distância percorrida por tonelada de 

resíduos recolhida e rentabilização da viatura de recolha, há alguma considerações a fazer. No 

que diz respeito à primeira, observa-se na generalidade um equilíbrio entre as rotas, sendo este 

indicador de aproximadamente 7 km/t. Há duas excepções que se destacam: a rota Zona Norte 

(12,5 km/t) e a rota Rural (22,5 km/t). Em relação à rota Zona Norte, este indicador vem confirmar 

a necessidade de reformulação desta rota, uma vez que é necessário percorrer 5,3 km adicionais 

em relação à outra rota da Zona Norte para recolher a mesma quantidade de resíduos.  

 O facto de a rota Rural ser a que apresenta o maior valor neste indicador não é uma 

surpresa, uma vez que corresponde a uma distância percorrida muito maior do que as restantes 

rotas sendo o volume recolhido o segundo mais baixo.  

 Para fazer uma analogia com a situação de Portugal, foram consultados os valores 

disponibilizados pela ERSAR relativamente à distância percorrida por tonelada de resíduos 

recolhida. Os dados mostram que este indicador é de 7,1 km/t para Lisboa, 12,4 km/t para o Norte, 

14,3 km/t para o Algarve, 14,7 km/t para o Alentejo e 18,7 km/t para o Centro. Ainda que 

correspondam a áreas geográficas muito grandes e, desse modo, não possam ser comparadas 

diretamente com a situação ao nível de uma pequena cidade, confirmam que os locais mais 

urbanos e as zonas rurais e dispersas são as que apresentam, respetivamente, o menor e o maior 

número de quilómetros percorridos por tonelada recolhida (ERSAR, 2016). 

 Relativamente à rentabilização do parque de viaturas, os valores são insatisfatórios para 

todas as rotas, embora existam diferenças notórias entre  rotas. Os valores mais elevados são para 

as duas rotas Centro Cidade e  para a rota Zona Norte (Ribeira Bote – Ribeirinha) e os mais baixos 

para as rotas Zona Norte e Zona Sul (Monte – Monte Sossego). Mais uma vez se destaca a 

necessidade de mudanças na rota Zona Norte, uma vez que também neste parâmetro apresenta 

um desempenho particularmente negativo.  

 Na generalidade os valores mostram que a quantidade de resíduos recolhidos anualmente 

não é suficiente para rentabilizar a capacidade disponibilizada anualmente pelos veículos para 

esta frequência de recolha. Contudo, para melhorar o desempenho poderia reduzir-se a frequência 
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de recolha, reduzindo, desse modo, a capacidade instalada dos veículos para a mesma quantidade 

recolhida. Nenhuma das sugestões discutidas inclui uma redução da frequência nem tal seria 

aconselhável tendo em conta que a recolha atual já é realizada três vezes por semana e, à partida, 

não deverá ser inferior.  

 A representação geográfica das rotas de recolha porta-a-porta no município de São 

Vicente pode ser consultada no Anexo F.  

  

 

5.3 Avaliação da Contribuição para a Mitigação das Alterações Climáticas  

 De acordo com os objetivos delineados para a dissertação, foi realizada uma avaliação da 

contribuição para a mitigação das alterações climáticas das propostas de otimização apresentadas. 

Nesse sentido, este procedimento é referente às propostas de otimização apresentadas no ponto 

5.1.3, relativas à recolha coletiva.  

 A referida avaliação baseou-se no cálculo das emissões de Gases com Efeito de Estufa 

(GEE) para a situação corrente e para as duas alternativas apresentadas, de forma a ser possível 

realizar uma análise comparativa.  

 O Quinto Relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), de 

2014,  lista os GEE mais abundantes na atmosfera (IPCC, 2014):   

  

 Vapor de água; 

 Dióxido de Carbono (CO2); 

 Metano (CH4); 

 Óxido Nitroso (N2O); 

 Clorofluorcarbonetos (CFC); 

 Hidrofluorcarbonetos (HFC); 

 Perfluorcarbonetos (PFC); 

 Hexafluoreto de enxofre (SF6).  

 

Os veículos realizados em todas as rotas de recolha utilizam motores de combustão 

interna a diesel. Para o efeito, foram consultados os fatores de emissão para o diesel 

disponibilizados na Segunda Comunicação Nacional de Cabo Verde sobre as Alterações 

Climáticas às Nações Unidas (INMG, 2011) em 2011 no ponto referente às emissões 

antropogénicas de GEE do setor dos transportes pela queima de combustível fósseis.  

 Para os veículos de transporte a diesel, este documento apresenta apenas os fatores de 

emissão associados ao cálculo das emissões de CO2, CH4 e N2O. Desse modo, as emissões globais 
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foram calculadas com base nestes três gases. Os valores dos fatores de emissão encontram-se na 

Tabela 24.  

 

 

Tabela 24. Fatores de emissão de GEE para o diesel (INMG, 2011). 

 Fator de emissão Unidades 

Carbono 20,2 (t C/ TJ) 

CH4 5 (kg/TJ) 

N2O 0,6 (kg/TJ) 

 

 

Como se observa, não existe um fator de emissão diretamente associado ao CO2, uma vez 

que estas emissões dependem do conteúdo de carbono do combustível e devem ser calculadas de 

forma desagregada. A Segunda Comunicação Nacional de Cabo Verde sobre as Alterações 

Climáticas  remete o cálculo destas emissões para as Diretrizes Revistas do IPCC de 1996 ( (IPCC, 

2003).  

Este último documento referido mostra que é necessário ter em conta a fração de carbono 

oxidado, uma vez que nem todo o carbono presente no combustível é queimado. Para realizar a 

transformação das emissões de carbono em emissões de CO2 é efetuada a multiplicação desse 

valor pela razão entre as massas molares do CO2 e do carbono.  

Por outro lado, os fatores de emissão apresentados estão reportados em unidades de massa 

por energia, pelo que foi necessário converter os valores de consumo de combustível para as 

unidades adequadas.  

Os dados auxiliares utilizados no processo de cálculo estão expostos na Tabela 25.  

 

Tabela 25. Dados auxiliares utilizados no cálculo das emissões de GEE (IPCC, 2003). 

   

  

Parâmetro  

Peso específico diesel (kg/L) – 15 ºC 0,833 

Massa molar do CO2 (g/mol) 44 

Massa molar do Carbono (g/mol) 12 

Fator de conversão (TJ/103 t) 43,3 

Fração de carbono oxidado 0,99 
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Seguidamente, sendo necessário converter as emissões de cada um dos GEE para 

unidades comuns para a determinação de valores globais, foram consultados os fatores de 

potencial de aquecimento global (Global Warming Potential - GWP) para os gases mencionados. 

Estes fatores permitem transformar as emissões em equivalentes de dióxido de carbono ( CO2eq) 

e estão registados na Tabela 26.  

 

 

Tabela 26. Potencial de aquecimento global para os GEE considerados (IPCC, 2014). 

GEE Potencial de aquecimento global (GWP) 

CO2 1 

CH4 28 

N2O 265 

 

 Uma vez que as emissões de CO2 são a base de referência em relação à qual as emissões 

dos restantes GEE são comparadas, significa que, por exemplo, a emissão de 1 kg de CH4 

corresponde à emissão de 28 kg de CO2.  

 Com base na informação apresentada anteriormente, foi então possível determinar as 

emissões globais de GEE para a situação atual das rotas de recolha coletiva e as duas propostas 

de otimização apresentadas, como ilustra a Tabela 27.  

 

Tabela 27. Emissões totais de GEE para a situação atual e para as opções de otimização das rotas de 

recolha coletiva. 

 Atual Opção 1 Opção 2 

Cons. Comb. (L/ano) 35 214 32 879 29 218 

Cons. Comb. (t/ano) 29,3 27,4 24,3 

Emissões CO2 

(t CO2eq/ano) 
93,1 87 77,3 

Emissões CH4 

(t CO2eq/ano) 
0,18 0,17 0,15 

Emissões NO2 

(t CO2eq/ano) 
0,20 0,19 0,17 

Emissões totais 

(t CO2eq/ano) 
93,5 87,3 77,6 

 

 Como facilmente se observa pelo estudo dos resultados apresentados, a proposta de 

otimização da Opção 2 é a que permite atingir uma maior mitigação das alterações climáticas em 
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virtude da redução de 17% das emissões de GEE relativamente à situação de referência, o que 

corresponde a uma redução de 15,9 t CO2eq/ano. Este facto não é surpreendente na medida em que 

é a que apresenta a maior redução da distância percorrida anualment e, no decorrer, a diminuição 

mais expressiva do consumo de combustível. Uma análise mais atenta mostra que a percentagem 

de redução de emissões de GEE para esta opção corresponde à mesma redução percentual de 

consumo de combustível e tem um valor semelhante à percentagem de redução da distância, que 

é de 18,4% .  

 Analogamente, para a Opção 1, a redução das emissões de GEE é de 6,6%, 

correspondente a uma redução de 6,20 t CO2eq/ano, valor que é igualmente idêntico à redução do 

consumo de combustível e praticamente igual ao da redução da distância percorrida (6,5%).  

 Ainda que seja de conhecimento prévio que a diminuição do consumo de combustível se 

traduz na redução das emissões de GEE, este paralelismo verificado evidencia a correlação 

estreita entre estes três parâmetros, pelo que faz sentido serem analisados conjuntamente.  

 Na Tabela 28 são apresentadas as emissões de GEE por tonelada de resíduos em cada 

uma das rotas para a situação atual e as duas propostas de otimização.  

 

Tabela 28. Emissões de GEE por tonelada de resíduo. 

Emissões (kg CO2eq/t) Atual Opção 1 Opção 2 

Contentores – Zona Norte 14,2 13,3 8,0 

Contentores- Zona Sul 11,3 10,9 12,1 

Especial 10,9 9,9 9,6 

 

Um dos aspetos mais interessantes da análise dos valores apresentados é o facto de se 

constatar que, na Opção 2, para a rota Contentores – Zona Sul, ocorre um aumento das emissões 

de GEE por tonelada de resíduos, mesmo com a diminuição da distância. Isto é facilmente 

compreendido se se atender ao facto de que, na situação atual e na Opção 1, o veículo que realiza 

esta rota já é o que apresenta o menor consumo médio de combustível. Com base nos pressupostos 

da Opção 2, esta situação altera-se, sendo atribuído a esta rota uma viatura mais gastadora de 

combustível. Ainda assim, este aumento é compensado pela maior diminuição nas outras duas 

rotas, daí a Opção 2 ser a que permite a maior redução global das emissões de GEE.  
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6. CONCLUSÕES 

 A otimização de rotas de um sistema de recolha de resíduos é de grande relevância para 

as entidades gestoras, permitindo benefícios numa organização através da melhoria de um dos 

serviços prestados.  

 A presente dissertação teve como caso de estudo as rotas de recolha de resíduos em Cabo 

Verde.  

 O estudo do sistema de gestão de RU em Cabo Verde permitiu verificar inúmeras 

fragilidades estruturais de recolha e tratamento dos resíduos em todos os municípios cabo-

verdianos, constatando-se um baixo nível de aplicação da hierarquia de gestão de resíduos. 

Registam-se falhas graves no que diz respeito à disponibilidade e ao estado de conservação dos 

meios de recolha e deposição bem como na gestão das infraestruturas de deposição final. A 

escassez de recursos financeiros e a ausência de investimento são dois dos maiores problemas 

enfrentados por Cabo Verde nos sistemas de gestão de resíduos. 

 O município de São Vicente foi selecionado para ser alvo do estudo desenvolvido nesta 

dissertação por limitações temporais e por possuir características específicas que favorecem a 

qualidade dos resultados apresentados.  

 Foram elaboradas duas propostas de otimização para três rotas de recolha coletiva no 

município de São Vicente com base na otimização por redução da distância total percorrida 

associada à redução do tempo total e do consumo de combustível, tendo como referência os 

valores do sistema implementado atualmente. Esta otimização foi conseguida pela alteração da 

sequência de recolha dos pontos de deposição em cada uma das rotas através de uma aplicação 

VBA do algoritmo Clarke & Wright.  

 A primeira proposta, designada por Opção 1, mantém a atribuição dos veículos às rotas 

como uma variável fixa enquanto que a segunda proposta, designada por Opção 2, corresponde a 

uma alocação dos veículos disponíveis em função do seu desempenho de consumo de combustível 

e da distância total percorrida.  

 O cálculo dos valores anuais de redução da distância total percorrida, do tempo total de 

viagem e consumo de combustível permitiu concluir que, independentemente da proposta 

implementada, as opções formuladas apresentam benefícios em todas as variáveis estudadas e 

irão sempre representar uma evolução positiva relativamente à situação atual.  

 Em comparação com o sistema atual, a Opção 1 poderá resultar na redução anual  de 6,5% 

da distância total percorrida, 6,1% do tempo total de viagem e 6,6% do consumo de combustível 

enquanto que a Opção 2 permitirá a redução anual de 18,4% da distância total percorrida, 14,9% 

do tempo total de viagem e 17% do consumo de combustível. Daí se depreende que a proposta da 

Opção 2 é mais favorável do que a da Opção 1.  

 Com base nos valores apresentados, foi igualmente avaliada a contribuição das reduções 

obtidas na mitigação das alterações climáticas pelo decréscimo do consumo de combustível. Os 
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cálculos mostram que a Opção 1 permite alcançar uma redução de emissão de GEE de  6,20 t 

CO2eq/ano enquanto que para a Opção 2 esta redução é de 15,9 t CO2eq/ano, correspondendo a 

reduções percentuais de 6,6 e 17 %, respetivamente.  

  Foi realizada uma análise qualitativa e crítica das rotas de recolha porta-a-porta devido à 

impossibilidade de aplicação do algoritmo de Clarke & Wright por não existirem valores de 

volume de resíduos recolhido em cada ponto de recolha. Assim sendo, foram identificadas 

possibilidades de reajuste das frequências de recolha nalgumas rotas, redistribuição da frota 

automóvel e reconversão para rotas de recolha coletiva. Para as rotas Zona Sul e Centro Cidade 

foi discutida a possibilidade de aumentar a frequência para reduzir o número de deslocações à 

lixeira e foi igualmente referida a opção de converter as duas rotas do Centro Cidade para recolha 

coletiva tendo em conta os volumes recolhidos. Foi ainda sugerida a reformulação da rota Zona 

Norte com o objetivo de equilibrar o número de pontos recolhidos com a outra rota desta zona da 

cidade.   

 A realização da presente dissertação permitiu um contacto com a complexidade implícita 

à otimização dos sistemas de gestão de resíduos e em particular de rotas. Dependendo os 

resultados de forma extrema da qualidade dos dados de entrada, torna-se fundamental a realização 

da validação prática das soluções. 
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7. CONSIDERAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Num trabalho complexo e multifacetado como é o caso da otimização de rotas de recolha 

de resíduos, vários aspetos poderão ser estudados de forma mais aprofundada.  

 O estudo da variação da carga dinâmica do veículo de recolha deve ser desenvolvido em 

problemas que possam beneficiar deste tipo de otimização, especialmente em casos em que as 

cargas recolhidas em cada ponto difiram entre si o suficiente para permitir aferir a sensibilidade 

do consumo de combustível e da emissão de poluentes à carga transportada.  

 Outro fator pouco abordado na literatura consultada é a influência do gradiente de 

inclinação das estradas no desempenho dos veículos, pelo que poderia ter interesse realizar um 

estudo mais avançado com a inclusão deste parâmetro. 

 Uma possibilidade adicional a considerar é a realização de um trabalho da otimização de 

rotas por distância com recurso a ferramentas de cálculo em SIG, uma vez que a inclusão de uma 

base cartográfica permite obter resultados mais facilmente implementados no terreno devido à 

existência de indicação do sentido das vias rodoviárias. 

 Por fim, poderá fazer sentido repensar a atual composição dos conjuntos de pontos de 

deposição incluídos em cada uma das rotas de recolha e realizar uma agregação diferente dos 

mesmos para rotas criadas de raíz.  
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ANEXOS 

Anexo A. Matriz de Caracterização dos Resíduos  

Tabela A.1. Matriz de caracterização dos resíduos (adaptado de ANAS, 2016). 

Frações de Resíduos Grupos 

Orgânicos (restos de comida, óleo alimentar, etc) 

Biorresíduos 
Resíduos verdes (podas, jardinagem, agrícolas, 

etc.) 

Outros biorresíduos 

Papel/cartão 
Papel/Cartão 

Outros resíduos de papel (revistas, jornais, etc.) 

Plásticos finos (filmes plásticos, etc) Plásticos Finos 

PET (garrafas de plástico, etc) Plásticos PET 

PP (brinquedos, baldes, copos descartáveis, etc.) 

Outros Plásticos 

PEAD (embalagens de detergentes, tubagens, 

etc.) 

PS (pratos descartáveis, etc.) 

EPS (esferovite) 

Outros plásticos 

Garrafas de vidro Garrafas de Vidro 

Outros resíduos de vidro 
Outros Vidros e Porcelanas 

Porcelanas/cerâmica 

Embalagens de alimentos líquidos em cartão Compósitos “TetraPak” 

Outras embalagens 
Outros Compósitos 

Outros compósitos (não embalagens) 

Vestuário e têxteis 

Têxteis e Calçado Calçado e bolsas 

Esponjas e equivalentes 

Fraldas descartáveis, papel sanitário e pensos 

higiénicos 
Consumíveis Higiénicos 

Latas não contaminadas com substâncias 

perigosas (alimentares, etc.) 
Latas 

Metais ferrosos 

Outros Metais 
Sucatas 

Aparas (limalha) 

Outros metais não ferrosos 

Resíduos de madeira Madeiras 

Pilhas, baterias e acumuladores Resíduos Perigosos 
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Tabela A.1. Matriz de caracterização dos resíduos (adaptado de ANAS, 2016) (continuação).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desperdícios contaminados com óleos 

Resíduos Perigosos 

Latas de aerossóis 

Embalagens contaminadas (combustíveis, tintas, 

etc.) 

Outros resíduos perigosos 

Computadores e equipamentos de impressão 

Resíduos Elétricos/ Eletrónicos 
Eletrodomésticos 

Lâmpadas 

Outros resíduos elétricos/eletrónicos 

Fibrocimento 

Resíduos de Construção e Demolição Cerâmicos 

Betão, telhas e outros inertes 

Resíduos de medicamentos (incluindo 

embalagens) 
Resíduos Hospitalares e equiparados 

Solos (mistura final) 

Outros Resíduos (solos finos, borrachas) Borrachas 

Outros (não triáveis) 
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Anexo B. Valores de Referência da Rentabilização do Parque de Viaturas 

Os valores de referência de referência do parque de viaturas são apresentados de seguida (ERSAR 

e LNEC, 2017):  

 Rentabilização do parque de viaturas superior a 450 kg/(m3.ano) – qualidade boa; 

 Rentabilização do parque de viaturas entre 400 e 450 kg/(m3.ano) – qualidade mediana; 

 Rentabilização do parque de viaturas entre 0 e 450 kg/(m3.ano) – qualidade insatisfatória.  
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Anexo C. Exemplo de Cálculo da Distância entre Dois Pontos com a Função 

G_Distance do Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.1. Exemplo de cálculo da distância entre dois pontos com recurso à função G_Distance do 

Excel. 
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Anexo D. Matrizes das Distâncias das Rotas de Recolha Coletiva 

 

Figura D.1. Matriz das distâncias (km) entre os pontos da rota Contentores – Zona Norte. 

 

 

 

Figura D.2. Matriz das distâncias (km) entre os pontos da rota Contentores – Zona Sul. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0 0 0,97 1,21 1,59 1,86 2,26 2,56 2,83 2,26 1,8 2,02 2,86 2,13 2,05 2,29 3,07 2,95 3,39 2,72 3,14 3,53 3,52 2,65

1 1,47 0 0,24 0,62 0,89 1,29 1,59 1,86 1,29 0,83 1,05 1,89 1,16 1,45 2,47 3,42 3,29 3,42 2,75 3,17 3,56 3,55 2,67

2 1,71 0,24 0 0,38 0,65 1,05 1,35 1,61 1,04 0,58 0,8 1,65 0,91 1,21 2,23 3,17 3,05 2,88 2,73 3,2 3,59 3,57 2,7

3 2,09 0,63 0,38 0 0,39 0,81 1,11 1,38 0,79 0,33 0,42 1,27 0,53 0,83 1,85 2,79 2,67 2,5 2,35 2,82 3,21 3,19 2,32

4 2,36 0,89 0,65 0,37 0 0,53 0,83 1,1 0,55 0,36 0,59 1,42 0,9 1,19 2,22 3,16 3,04 2,86 2,72 3,18 3,57 3,56 2,68

5 2,81 1,34 1,09 0,79 0,53 0 0,41 0,75 0,94 0,78 1,01 1,84 1,32 1,61 2,64 3,58 3,46 3,29 3,14 3,6 3,99 3,98 3,11

6 3,1 1,64 1,39 1,09 0,83 0,41 0 0,85 1,02 1,08 1,31 2,14 1,62 1,91 2,94 3,88 3,76 3,59 3,44 3,9 4,29 4,28 3,4

7 3,29 1,82 1,58 1,27 1,02 0,81 0,87 0 0,73 1,09 1,12 1,1 1,55 1,84 2,87 3,81 3,69 3,52 3,37 3,83 4,22 4,21 3,34

8 2,78 1,32 1,07 0,77 0,55 0,94 1,01 0,73 0 0,46 0,53 1,2 0,96 1,25 2,28 3,22 3,1 2,93 2,78 3,24 3,63 3,62 2,75

9 2,32 0,86 0,61 0,31 0,36 0,78 1,08 1,01 0,46 0 0,32 1,1 0,84 1,13 2,16 3,1 2,98 2,81 2,66 3,12 3,51 3,5 2,62

10 2,52 1,05 0,81 0,42 0,64 1,06 1,36 1,13 0,53 0,32 0 0,76 0,58 0,87 1,9 2,84 2,72 2,55 2,4 2,86 3,26 3,24 2,37

11 3,25 1,78 1,54 1,16 1,32 1,75 2,05 1,1 1,2 1,1 0,76 0 0,8 1,07 2,1 3,04 2,92 2,74 2,6 3,06 3,45 3,44 2,56

12 2,63 1,16 0,92 0,53 0,92 1,35 1,64 1,56 0,96 0,75 0,58 0,8 0 0,34 1,36 2,31 2,19 2,01 1,86 2,33 2,72 2,71 1,83

13 2,06 1,45 1,21 0,83 1,22 1,64 1,94 1,85 1,25 1,04 0,87 1,14 0,34 0 1,03 1,97 1,85 1,67 1,53 1,99 2,38 2,37 1,49

14 2,27 2,45 2,21 1,83 2,22 2,64 2,94 2,86 2,25 2,04 1,88 2,14 1,34 1 0 0,94 0,82 0,65 0,95 0,89 1,39 1,55 1,31

15 3,23 3,41 3,17 2,79 3,18 3,6 3,9 3,82 3,21 3 2,84 3,1 2,3 1,96 0,96 0 0,15 0,54 0,84 0,71 1,24 1,4 1,23

16 3,11 3,29 3,05 2,67 3,06 3,48 3,78 3,7 3,09 2,88 2,72 2,98 2,18 1,84 0,84 0,15 0 0,42 0,72 0,59 1,07 1,23 1,11

17 2,89 3,07 2,83 2,45 2,84 3,26 3,56 3,48 2,88 2,66 2,5 2,76 1,96 1,62 0,62 0,54 0,42 0 0,37 0,25 0,74 0,9 0,77

18 2,55 3,05 2,8 2,42 2,81 3,23 3,53 3,45 2,85 2,64 2,47 2,73 1,93 1,6 0,96 0,84 0,72 0,37 0 0,32 0,88 1,04 0,56

19 3,03 3,32 3,08 2,69 3,08 3,51 3,81 3,72 3,12 2,91 2,74 3,01 2,21 1,87 0,87 0,71 0,59 0,25 0,39 0 0,54 0,62 0,52

20 3,37 3,81 3,57 3,19 3,58 4 4,3 4,22 3,62 3,4 3,24 3,5 2,7 2,36 1,36 1,24 1,12 0,74 0,82 0,54 0 0,64 0,87

21 3,36 3,8 3,56 3,18 3,57 3,99 4,29 4,2 3,6 3,39 3,23 3,49 2,69 2,35 1,48 1,4 1,28 0,86 0,9 0,62 0,61 0 0,86

22 2,5 2,95 2,7 2,32 2,71 3,13 3,43 3,35 2,75 2,53 2,37 2,63 1,83 1,5 1,19 1,21 1,09 0,74 0,6 0,5 0,89 0,88 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

0 0 0,43 4,81 3,45 3,38 3,19 3,1 1,06 0,92 0,46 1,25 1,95 1,86 2,08 2,18 2,65 2,61 1,64 1,43 1,53 1,8 2,04 2,07 2,28 2,48 2,38 3,44 3,5 4,02 3,3 2,75 2,58 2,13

1 0,42 0 4,36 2,99 2,93 2,74 2,64 1,1 0,97 0,5 1,7 2,21 2,12 2,34 2,43 2,9 2,87 2,09 1,64 1,75 1,85 2,09 2,73 2,95 3,15 2,42 3,48 3,54 4,06 3,34 2,79 2,62 2,18

2 4,78 4,36 0 1,57 1,79 1,62 2,05 5,42 5,29 4,82 6,05 6,56 6,47 6,69 6,79 7,26 7,22 6,44 6 6,1 6,17 6,41 7,05 7,27 7,47 6,74 7,8 7,86 8,38 7,66 7,12 6,94 6,5

3 3,41 2,99 1,57 0 0,43 0,25 0,69 4,06 3,92 3,46 4,69 5,2 5,11 5,33 5,43 5,9 5,86 5,08 4,63 4,74 4,8 5,04 5,69 5,91 6,1 5,38 6,44 6,5 7,02 6,3 5,75 5,58 5,13

4 3,35 2,93 1,79 0,43 0 0,19 0,62 4 3,86 3,39 4,63 5,14 5,05 5,27 5,36 5,83 5,79 5,02 4,57 4,68 4,74 4,98 5,63 5,84 6,04 5,31 6,37 6,43 6,95 6,23 5,69 5,51 5,07

5 3,16 2,74 1,62 0,25 0,19 0 0,43 3,81 3,67 3,21 4,44 4,95 4,86 5,08 5,17 5,64 5,61 4,83 4,38 4,49 4,55 4,79 5,44 5,65 5,85 5,13 6,19 6,25 6,77 6,05 5,5 5,32 4,88

6 3,06 2,64 2,05 0,69 0,62 0,43 0 3,71 3,57 3,11 4,34 4,85 4,76 4,98 5,08 5,55 5,51 4,73 4,28 4,39 4,45 4,69 5,34 5,56 5,75 5,03 6,09 6,15 6,67 5,95 5,4 5,23 4,78

7 1,1 1,1 5,42 4,06 4 3,81 3,71 0 0,37 0,76 1,91 2,47 2,67 2,89 2,99 3,46 3,42 2,3 1,67 1,57 0,74 0,98 1,62 1,84 2,03 1,31 1,6 1,85 2,37 1,75 1,9 1,72 1,28

8 0,96 0,97 5,29 3,92 3,86 3,67 3,57 0,37 0 0,38 1,36 1,92 1,91 2,23 2,32 2,79 2,76 1,75 1,5 1,6 1,05 1,29 1,94 2,15 2,35 1,63 1,92 2,16 2,69 2,06 2,23 2,05 1,61

9 0,5 0,5 4,82 3,46 3,39 3,21 3,11 0,75 0,38 0 1,09 1,65 1,64 1,95 2,05 2,52 2,48 1,48 1,22 1,33 1,43 1,67 1,86 2,07 2,27 2 2,11 3,19 3,71 2,99 2,45 2,27 1,83

10 1,33 1,55 6,08 4,72 4,65 4,47 4,37 1,74 1,36 1,09 0 0,62 0,62 0,86 0,96 1,43 1,39 0,61 0,89 1 1,83 1,82 1,53 1,74 1,94 1,48 1,77 2,02 2,54 1,91 2,46 2,63 3,17

11 1,89 2,36 6,72 5,35 5,29 5,1 5 2,29 1,92 1,65 0,61 0 0,25 0,31 0,41 0,88 0,54 0,4 1,31 1,42 2,25 2,24 1,95 2,16 2,36 1,9 2,2 2,44 2,96 2,34 2,88 3,06 3,46

12 1,88 2,27 6,63 5,26 5,2 5,01 4,91 2,28 1,91 1,64 0,6 0,11 0 0,24 0,34 0,81 0,77 0,5 1,3 1,41 2,24 2,24 1,94 2,16 2,35 1,89 2,19 2,43 2,95 2,33 2,87 3,05 3,45

13 2,33 2,49 6,85 5,48 5,42 5,23 5,13 3,18 2,15 2,58 0,84 0,31 0,24 0 0,1 0,69 0,8 0,74 1,55 1,65 2,48 2,48 2,18 2,4 2,6 2,13 2,43 2,67 3,19 2,57 3,11 3,29 4,26

14 2,42 2,59 6,94 5,58 5,51 5,33 5,23 3,28 2,25 2,68 0,94 0,41 0,34 0,1 0 0,6 0,7 0,84 1,64 1,75 2,58 2,57 2,28 2,49 3,63 2,23 2,52 2,77 4,01 2,66 3,21 3,38 4,35

15 2,89 3,06 7,41 6,05 5,99 5,8 5,7 3,75 2,72 3,15 1,41 0,88 0,81 0,69 0,6 0 0,76 1,31 2,11 2,22 3,05 3,04 3,41 3,19 3,03 2,7 2,99 3,24 3,41 3,13 3,68 3,86 4,82

16 2,85 3,02 7,37 6,01 5,95 5,76 5,66 2,9 2,52 2,25 1,13 0,54 0,77 0,8 0,7 0,76 0 0,79 1,6 1,71 2,54 2,54 2,24 2,46 3,79 2,19 2,49 2,73 3,25 2,63 3,17 3,35 3,75

17 1,7 1,92 6,45 5,09 5,02 4,84 4,74 2,11 1,73 1,46 0,59 0,51 0,5 0,74 0,84 1,31 0,8 0 0,81 0,92 1,75 1,75 1,45 1,67 1,86 1,4 1,7 1,94 2,46 1,84 2,38 2,56 2,96

18 1,41 1,63 5,99 4,63 4,56 4,38 4,28 1,67 1,49 1,21 0,9 1,29 1,29 1,53 1,62 2,09 1,61 0,81 0 0,11 0,94 0,93 0,64 0,85 1,05 0,59 0,88 1,13 1,65 1,02 1,57 1,75 2,14

19 1,52 1,74 6,1 4,73 4,67 4,48 4,38 1,57 1,81 1,32 1,01 1,4 1,39 1,63 1,73 2,2 1,72 0,92 0,11 0 0,83 0,83 0,53 0,75 0,94 0,48 0,78 1,02 1,54 0,92 1,46 1,64 2,04

20 1,84 1,85 6,17 4,8 4,74 4,55 4,45 0,73 0,97 1,5 1,84 2,23 2,22 2,47 2,56 3,03 2,55 1,75 0,94 0,83 0 0,24 0,89 1,1 1,3 0,57 0,87 1,11 1,63 1,01 1,56 1,73 2,13

21 2,08 2,09 6,41 5,04 4,98 4,79 4,69 0,98 1,21 1,74 1,74 2,14 2,13 2,37 2,46 2,94 2,46 1,66 0,84 0,74 0,24 0 0,76 0,97 1,17 0,36 0,66 0,9 1,42 0,8 0,94 0,76 0,69

22 2,05 2,76 7,09 5,72 5,66 5,47 5,37 1,65 1,89 2,42 1,54 1,93 1,92 2,16 2,26 2,73 2,25 1,45 0,64 0,53 0,92 0,69 0 0,21 0,41 0,35 0,64 2,83 2,31 0,78 1,33 1,5 1,9

23 2,27 2,98 7,3 5,94 5,87 5,87 5,59 1,87 2,11 2,63 1,75 2,15 2,14 2,38 2,48 3,2 2,47 1,67 0,85 0,75 1,13 0,91 0,21 0 0,2 0,56 0,86 2,62 2,1 1 1,54 1,72 2,12

24 2,46 3,18 7,5 6,13 6,07 6,07 5,78 2,07 2,3 2,83 1,95 2,34 2,34 2,58 3,63 3,04 2,66 1,86 1,05 0,94 1,33 1,1 0,41 0,2 0 0,76 1,05 2,46 1,94 1,2 1,74 1,92 2,32

25 2,42 2,42 6,74 5,38 5,31 5,31 5,03 1,31 1,55 2,07 1,49 1,88 1,87 2,11 2,21 2,68 2,2 1,4 0,59 0,48 0,57 0,35 0,39 0,61 0,8 0 0,29 0,53 1,06 0,43 0,98 1,15 1,55

26 3,48 3,48 7,8 6,44 6,37 6,37 6,09 1,6 1,84 3,13 1,78 2,18 2,17 2,41 2,51 2,98 2,5 1,7 0,88 0,78 0,87 0,64 0,63 0,85 1,05 0,29 0 0,24 0,77 0,14 0,69 0,86 1,26

27 3,55 3,55 7,87 6,51 6,45 6,45 6,16 1,85 2,08 3,21 2,03 2,42 2,41 2,65 2,75 3,22 2,74 1,94 1,13 1,02 1,11 0,89 2,83 2,62 2,46 0,53 0,24 0 0,52 0,21 0,76 0,94 1,33

28 4,07 4,08 8,4 7,03 6,97 6,78 6,68 2,37 2,61 3,73 2,55 2,94 2,93 3,18 4,01 3,41 3,26 2,46 1,65 1,54 1,63 1,41 2,31 2,1 1,94 1,06 0,77 0,52 0 0,74 1,28 1,46 1,86

29 3,34 3,34 7,66 6,3 6,23 6,05 5,95 2,44 2,78 2,99 1,92 2,32 2,31 2,55 2,65 3,12 2,64 1,84 1,02 0,92 1,01 0,78 0,77 0,99 1,19 0,43 0,14 0,2 0,72 0 0,55 0,72 1,12

30 2,79 2,79 7,12 5,75 5,69 5,5 5,4 1,9 2,23 2,45 2,47 2,86 2,85 3,1 3,19 3,66 3,18 2,38 1,57 1,46 1,56 0,94 1,32 1,53 1,73 0,98 0,69 0,75 1,27 0,55 0 0,18 0,69

31 2,62 2,62 6,94 5,58 5,51 5,32 5,23 1,72 2,05 2,27 2,64 3,04 3,03 3,27 3,37 3,84 3,36 2,56 1,75 1,64 1,73 0,76 1,49 1,71 1,91 1,15 0,86 0,92 1,44 0,72 0,18 0 0,51

32 2,17 2,18 6,5 5,13 5,07 4,88 4,78 1,28 1,61 1,83 2,99 3,55 3,74 3,96 4,06 4,53 4,49 2,96 2,14 2,04 2,02 0,71 1,89 2,11 2,31 1,55 1,26 1,32 1,84 1,12 0,69 0,51 0
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        Figura D.3. Matriz das distâncias (km) entre pontos da rota Contentores – Especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0 0 0,05 0,44 0,82 1,47 1,9 1,4 1,56 1,72 1,82 1,18 1,21 3,56 3,14 3,8 2,72 2,48 2,58 2,04 2,28 1,68 1,44

1 0,05 0 0,38 0,77 1,42 1,84 1,35 1,51 1,66 1,77 1,13 1,26 3,61 3,19 3,85 2,77 2,54 2,53 1,99 2,23 1,63 1,39

2 0,44 0,38 0 0,38 1,03 1,65 1,6 1,75 1,91 2,01 1,38 1,75 4,11 3,69 4,35 3,26 3,03 2,77 2,23 2,48 1,87 1,63

3 0,69 0,74 0,38 0 0,71 1,32 1,61 2,32 2,48 2,69 1,94 1,88 4,24 3,81 4,48 3,39 3,16 3,45 2,91 3,16 2,55 2,31

4 1,4 1,45 0,96 0,71 0 0,62 0,9 1,79 2,26 2,33 1,89 2,59 4,95 4,53 5,19 4,1 3,58 3,29 2,75 2,99 2,39 2,15

5 2,02 2,07 1,57 1,32 0,62 0 0,54 1,43 1,9 1,97 1,53 2,25 4,85 4,43 5,09 3,85 3,22 2,93 2,38 2,63 2,02 1,78

6 1,4 1,34 1,85 1,6 0,89 0,53 0 0,94 1,41 1,48 1,04 1,76 4,36 3,94 4,6 3,36 2,73 2,43 1,89 2,14 1,53 1,29

7 1,54 1,49 1,73 2,12 1,79 1,43 0,94 0 0,52 0,59 0,58 1,67 3,76 3,34 4 2,76 2,12 1,83 1,29 1,35 0,93 0,69

8 1,72 1,66 1,91 2,29 2,28 1,91 1,42 0,42 0 0,07 0,58 1,56 3,65 3,23 3,89 2,64 1,62 1,33 0,79 0,91 0,82 0,58

9 1,79 1,73 1,98 2,36 2,35 1,98 1,49 0,49 0,07 0 0,65 1,49 3,58 3,16 3,82 2,57 1,55 1,26 0,72 0,84 0,75 0,51

10 1,18 1,13 1,38 1,76 1,88 1,52 1,03 0,59 0,6 0,64 0 1,23 3,32 2,9 3,56 2,32 1,69 1,4 0,86 1,1 0,49 0,26

11 1,2 1,25 1,74 1,87 2,58 2,27 1,78 1,43 1,54 1,47 1,1 0 2,23 1,81 2,47 1,58 1,44 1,77 1,68 1,93 1,32 1,08

12 3,45 3,5 3,99 4,12 4,83 4,09 3,6 3,14 3,12 3,05 2,68 2,25 0 0,39 0,24 0,88 1,88 2,21 2,72 3,08 3,08 3,32

13 2,97 3,02 3,52 3,64 4,35 3,99 3,5 3,04 3,02 2,95 2,58 1,82 0,3 0 0,35 0,95 1,59 1,92 2,43 2,79 2,79 3,03

14 3,33 3,39 3,88 4,01 4,72 4,25 3,76 4,01 3,73 3,66 2,84 2,49 0,24 0,35 0 0,64 1,64 1,97 2,48 2,84 2,84 3,08

15 2,7 2,75 3,24 3,37 4,08 3,61 3,12 3,38 3,09 3,02 2,2 1,75 0,9 0,95 0,66 0 1,01 1,34 1,84 2,2 2,2 2,44

16 2,5 2,55 3,04 3,17 4,13 3,77 3,27 2,37 2,08 2,01 1,92 1,55 1,98 1,52 1,69 1,03 0 0,33 0,83 1,2 1,2 1,44

17 3,05 3,11 3,6 3,73 3,84 3,47 2,98 2,08 1,79 1,72 1,63 2,22 2,32 1,85 2,02 1,36 0,33 0 0,54 0,91 0,91 1,14

18 2,51 2,56 3,06 3,19 3,3 2,93 2,44 1,54 1,25 1,18 1,09 1,68 2,82 2,36 2,53 1,86 0,83 0,54 0 0,37 0,36 0,6

19 2,8 2,85 3,34 3,47 3,12 2,75 2,26 1,36 0,92 0,85 1,38 1,97 3,16 2,7 2,87 2,2 1,17 0,88 0,34 0 0,65 0,89

20 2,15 2,2 2,69 2,82 2,93 2,57 2,08 1,17 0,89 0,82 0,73 1,32 3,18 2,72 2,89 2,22 1,19 0,9 0,36 0,61 0 0,24

21 1,91 1,96 2,46 2,58 2,69 2,33 1,84 0,94 0,65 0,58 0,68 1,08 3,17 2,75 3,41 2,46 1,43 1,14 0,6 0,85 0,24 0
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Anexo E. Sequências de Recolha Otimizadas para as Rotas de Recolha Coletiva 

 

Tabela E.1. Sequência de recolha atual e otimizada para a rota Contentores – Zona Norte. 

Contentores – Zona Norte 

Ordem Sequência Atual 
Sequência Otimizada 

Opção 1 Opção 2 

1 Parque Automóvel Parque Automóvel Parque Automóvel 

2 061 082 061 

3 062 081 062 

4 063 080 063 

5 064 079 069 

6 065 077 068 

7 066 075 070 

8 067 076 064 

9 068 078 065 

10 069 074 066 

11 070 Lixeira Municipal 067 

12 071 061 071 

13 072 062 072 

14 073 063 073 

15 Lixeira Municipal 069 082 

16 074 068 081 

17 075 070 080 

18 076 064 079 

19 077 065 077 

20 078 066 075 

21 079 067 076 

22 080 071 078 

23 081 072 074 

24 082 073 Lixeira Municipal 

25 Lixeira Municipal Lixeira Municipal Parque Municipal 

26 Parque Automóvel Parque Automóvel  
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Tabela E.2. Sequência de recolha atual e otimizada para a rota Contentores-Zona Sul. 

Contentores – Zona Sul 

Ordem Sequência Atual 
Sequência Otimizada 

Opção 1 Opção 2 

1 Parque Automóvel Parque Automóvel 

2 001 010 

3 002 012 

4 003 013 

5 004 014 

6 005 015 

7 006 016 

8 007 011 

9 008 017 

10 009 018 

11 010 019 

12 011 022 

13 012 023 

14 013 024 

15 014 020 

16 015 021 

17 016 025 

18 017 027 

19 018 028 

20 019 026 

21 020 029 

22 021 030 

23 022 031 

24 023 032 

25 024 007 

26 025 008 

27 026 009 

28 027 001 

29 028 004 

30 029 003 

31 030 002 

32 031 005 

33 032 006 

34 Lixeira Municipal Lixeira Municipal  

35 Parque Automóvel Parque Automóvel  
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Tabela E.3. Sequência de recolha atual e otimizada para a rota Contentores – Especial. 

Contentores – Especial 

Ordem Sequência Atual 
Sequência Otimizada 

Opção 1 Opção 2 

1 Parque Automóvel Parque Automóvel 

2 184 184 

3 185 185 

4 186 186 

5 187 187 

6 188 188 

7 189 189 

8 190 191 

9 191 192 

10 192 190 

11 193 193 

12 194 204 

13 195 203 

14 196 202 

15 197 201 

16 198 200 

17 199 199 

18 200 196 

19 201 195 

20 202 197 

21 203 198 

22 204 194 

23 Lixeira Municipal Lixeira Municipal 

24 Parque Automóvel Parque Automóvel 
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Anexo F. Mapas das Rotas de Recolha Porta-a-Porta  

 

 

Figura F.1. Representação geográfica da rota Porta-a-Porta – Zona Norte (Ribeira – Ribeirinha Bote) 

(Google Earth). 

Figura F.2. Representação geográfica da rota Porta-a-Porta – Zona Norte (Google Earth). 



 

105 
 

Otimização de Rotas de Recolha de Resíduos nas Ilhas de Cabo Verde | 2017 

 

Figura F.3. Representação geográfica da rota Porta-a-Porta – Zona Sul (Monte – Monte Sossego) 

(Google Earth). 

 

Figura F.4. Representação geográfica da rota Porta-a-Porta – Zona Sul (Google Earth). 
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Figura F.5. Representação geográfica da rota Porta-a-Porta – Centro Cidade (P. Estrela – R. 5 de Julho) 

(Google Earth). 

 

Figura F.6. Representação geográfica da rota Porta-a-Porta – Centro Cidade (Google Earth). 
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Figura F.7. Representação geográfica da rota Porta-a-Porta – Rural (Google Earth).  


