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Resumo 

A crescente produção de resíduos, os quais apresentam cada vez mais heterogeneidade, 

constitui um tema particularmente relevante no dia-a-dia dos cidadãos, sendo que, na gestão 

deste tipo de materiais, os sistemas de recolha integram um dos constituintes mais 

importantes. 

Este trabalho foi realizado na empresa Sopsa, em colaboração com a Câmara Municipal do 

Porto. A realização deste estudo teve como objetivo principal a determinação de dados e 

indicadores relacionados com a recolha de resíduos das fileiras de vidro, embalagens plásticas 

e metálicas, papel/cartão e indiferenciados, em contentores semienterrados, da marca 

molokTM. Realizou-se o acompanhamento de um circuito semanal de cada fileira de resíduos, 

durante cinco semanas, obtendo-se 53 registos dos contentores indiferenciados, 42 dos 

contentores de papel/cartão, 37 das embalagens plásticas e metálicas e 43 do vidro. 

Os dados estabelecidos para estudo envolveram a determinação do peso bruto e da tara dos 

contentores, através do acompanhamento dos respetivos circuitos de cada fileira e utilização 

de um equipamento adquirido. Foi também monitorizado os níveis de odores e lixiviados e 

classificados em A, B ou C, sendo a última a pior classificação. Os indicadores estudados 

consistiram no peso líquido, na massa volúmica, no tempo de recolha unitário, no volume 

passível de recolha por unidade de tempo e a taxa de enchimento. 

A fileira do vidro apresentou valores de enchimento muito inferiores às restantes fileiras, com 

uma média de 33%. A taxa de enchimento das fileiras dos indiferenciados, papel/cartão e das 

embalagens apresentaram valores médios entre 72 e 74%.  

A fileira do vidro apresentou a massa volúmica mais elevada (397,3 ± 106,4 kg m-3), seguida 

da fileira dos resíduos indiferenciados (129,3 ± 24,4 kg m-3), papel/cartão (40,9 ± 11,4 kg m-3) 

e embalagens (23,6 ± 4,5 kg m-3). Nos resíduos indiferenciados e na fileira do vidro foi possível 

observar um ligeiro aumento da massa volúmica com o aumento das taxas de enchimento. O 

tempo de recolha unitário médio foi de 4,27 ± 0,68 min/contentor para a fileira do vidro, 3,65 

± 0,62 min/contentor para os indiferenciados, 3,64 ± 0,50 min/contentor para as embalagens 

e de 3,22 ± 0,31 min/contentor para o papel/cartão. Verificou-se que o tempo de recolha 

unitário depende principalmente do sistema de acoplagem entre os equipamentos e do 

método de elevação do contentor. 

A nível de odores presentes nos contentores, a fileira do papel/cartão foi a que apresentou 

melhores resultados (97,5% apresentaram nível A) e a fileira do vidro foi a que apresentou 

piores resultados (14,6% apresentaram nível C), seguindo a mesma tendência a produção de 

lixiviados, pelo que se devem equacionar medidas para contenção e remoção destes com 

vista a melhorar o desempenho do serviço. 

Palavas-chave: resíduos, contentorização de profundidade, molok, indicadores, sistemas de recolha. 



 

iv 
 

DETERMINAÇÃO DE INDICADORES NO ÂMBITO DA CONTENTORIZAÇÃO DE PROFUNDIDADE E O 

SEU IMPACTO NA EFICIÊNCIA DOS SISTEMAS DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS 

VÍTOR EDUARDO MARQUES ABREU 

MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA DO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

  



 

v 
 

DETERMINAÇÃO DE INDICADORES NO ÂMBITO DA CONTENTORIZAÇÃO DE PROFUNDIDADE E O 

SEU IMPACTO NA EFICIÊNCIA DOS SISTEMAS DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS 

VÍTOR EDUARDO MARQUES ABREU 

MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA DO AMBIENTE 

Abstract 

The growing production of waste, allied with its increasingly heterogeneity, stands as a 

particularly relevant subject in the citizens’ daily life. Collection systems constitute one of the 

most important elements in the management of this type of material. 

This work was carried out at Sopsa, in collaboration with the City Council of Porto. The main 

objective of this study involved the determination of parameters and indicators related to the 

waste collection of glass, plastics and metal and paper streams, as well of unsorted municipal 

waste in semi-underground containers of the brand as molokTM. A weekly circuit of each 

waste stream was monitored, resulting in 53 records of unsorted municipal waste containers, 

42 records of paper waste containers, 37 records of plastic and metal containers and 43 

records of glass waste containers. 

The established parameters for this study involved the determination of the gross weight and 

the tare weight of the containers, by monitoring the respective circuits in each flow using 

acquired equipment. The odors level was also registered and classified in A, B, and C, the last 

being the worst case. The studied indicators consisted of the net weight, density, unit 

collection time, volume that could be collected per unit of time and filling rate. 

The glass stream had filling rates well below the remaining ones, with an average of 33%. The 

unsorted municipal waste, paper and plastic streams presented average values of filling rates 

between 72 and 74%. 

The glass stream had the highest density (397.3 ± 106.4 kg m-3), followed by the unsorted 

municipal waste (129.3 ± 24.4 kg m-3), paper (40.9 ± 11.4 kg m-3) and plastic and metals (23.6 

± 4.5 kg m-3). In the unsorted waste stream and in the glass stream a slight increase in density 

was observed with increasing filling rates. The average unit collection time was 4.27 ± 0.68 

min/container for the glass stream, 3.65 ± 0.62 min/container for the unsorted waste stream, 

3.64 ± 0.50 min/container for the plastic stream and 3.22 ± 0.31 min/container for the paper 

and cardboard stream. It has been found that the unit collection time depends mainly on the 

coupling system and on the container lifting method. 

In what concerns the presence of odours in the containers, the paper stream was the one 

with the best results (97.5% demonstrated level A) and the glass stream was the one with the 

worst results (14.6% of level C), following the same tendency as the leachates production; in 

agreement, measures should be taken to contain and remove them to improve the 

performance of the service. 

 

Keywords: wastes, underground containers, molok, indicators, waste collection systems.  
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PPP Princípio do Poluidor-Pagador 

RFID Radio Frequency Identification (em português: Identificação por Rádiofrequência) 

RGGR Regime Geral da Gestão dos Resíduos 

RSU Resíduos Sólidos Urbanos 

RU Resíduos Urbanos 

RUB Resíduos Urbanos Biodegradáveis 

SGRU Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos 

SILOGR Sistema de Informação de Operadores de Gestão de Resíduos 

SIRER Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos 
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TMB Tratamento Mecânico e Biológico 

  

  

  

PB Peso Bruto (kg) 

PL Peso Líquido (kg) 

PRT Peso Recolhido por unidade de Tempo (kg min-1) 

PT Peso da Tara (kg) 

ρ Massa Volúmica (kg m-3) 

TE Taxa de Enchimento (%) 

TRU Tempo de Recolha Unitário (min/contentor) 

VNU Volume Não Útil (m3) 

VOR Volume Ocupado pelos Resíduos (m3) 

VPRT Volume Passível de Recolha por unidade de Tempo (m3min-1) 

VT VT = Volume Total (m3) 

VU Volume Útil (m3) 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento 

A problemática dos resíduos é um assunto que tem adquirido cada vez mais enfoque no 

quotidiano do ser humano. O crescimento das sociedades tem acarretado uma crescente 

geração de resíduos, de tipologia cada vez mais diversificada, sendo fundamental o 

estabelecimento de prioridades de prevenção e de planos eficientes de gestão de resíduos. 

A grande maioria dos resíduos produzidos pela sociedade nos dias de hoje possui 

características que os tornam passíveis de serem valorizados, o que permitiria economizar 

energia, poupar matérias-primas e preservar os recursos naturais, bem como reduzir a 

quantidade de resíduos depositada em aterro e, assim, prolongar o tempo de vida útil destas 

infraestruturas de fim de linha. 

Independentemente de estratégias que conduzam à redução, a implementação de melhorias 

no que respeita à gestão de resíduos, por recurso a práticas que privilegiem políticas de 

reutilização e reciclagem, constitui um passo essencial para a criação de uma humanidade 

ambientalmente sustentável. 

No que diz respeito à gestão de resíduos, os sistemas de recolha constituem uma das 

componentes mais relevantes. A correta escolha e aplicação de um sistema de recolha, bem 

como a sua articulação com os cidadãos, os quais representam os beneficiários e 

financiadores do sistema, são passos essenciais para a resolução de problemas relacionados 

com este serviço. 

A determinação de indicadores relacionados coma operação de um sistema de recolha, em 

particular considerando sistemas de contentorização específicos, permite a sua otimização, 

maximizando o seu desempenho, reduzindo custos e melhorando a qualidade deste tipo de 

serviço. É sobre esta temática que incide a presente dissertação. 
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1.2. Objetivos 

Este trabalho possuiu, na sua realização, três objetivos específicos: 

• Acompanhamento de operações de recolha de resíduos em contentores de profundidade 

num município; 

• Determinação de dados e indicadores relacionados com a recolha dos resíduos das fileiras 

de vidro, embalagens, papel/cartão e indiferenciados, nos contentores em causa, como 

peso bruto, peso da tara, peso líquido, taxa de enchimento, massa volúmica, lixiviados, 

odores e o volume passível de recolha por unidade de tempo, de forma a aferir a eficiência 

do sistema. 

• Apoio operacional relativamente às soluções de contentorização em estudo. 

1.3. Estrutura 

Este trabalho está divido em seis capítulos. 

O primeiro capítulo diz respeito à introdução e apresenta o enquadramento, os objetivos, a 

estrutura e a descrição da entidade acolhedora envolvida na realização deste estudo. 

O segundo capítulo engloba o estado da arte, referindo a problemática dos resíduos urbanos 

em Portugal e as suas opções de gestão, bem como os sistemas de recolha existentes, 

incluindo os sistemas de contentorização e indicadores relacionados. 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia utilizada em particular para a determinação de 

dados e indicadores considerados relevantes. 

O quarto capítulo apresenta os resultados e respetiva discussão. 

O quinto capítulo refere as conclusões obtidas e o sexto e último capítulo sugere possíveis 

estudos futuros. O documento termina com a lista de referências utilizadas. 

1.4. Entidade acolhedora 

A Sopsa (Figura 1) dedica-se à conceção, produção e comercialização de sistemas de 

contentorização de resíduos sob a marca lassoTM e atualmente possui as suas instalações na 

freguesia da Folgosa no concelho da Maia (Sopsa 2017). 
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Figura 1 – Empresa Sopsa, localizada na Maia (Sopsa 2017). 

A Figura 2 apresenta, resumidamente, a cronologia das atividades desenvolvidas pela 

empresa ao longo dos anos de funcionamento. 

 

Figura 2 – Cronologia da atividade da empresa Sopsa. 

 
Iniciou atividade em 1992 com a comercialização dos contentores molokTM (Figura 3), 

lançando em Portugal o conceito de contentor semienterrado para recolha de resíduos 

sólidos urbanos (RSU), especialmente nas grandes cidades. Nesta altura, a Sopsa assumiu a 

distribuição para o mercado nacional dos contentores molokTM, produzidos na Finlândia e 

rapidamente alcançou a liderança em contentores de grande capacidade, com 

aproximadamente 100% de quota (Sopsa 2017). 

 

Figura 3 – Contentor semienterrado molokTM (Sopsa 2017). 
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Em 2006 iniciou um novo ciclo com a criação do Departamento de I&D, passando a 

desenvolver novas soluções adaptadas às necessidades do mercado e a produzir os 

contentores e componentes em Portugal (Sopsa 2017).  

Desde então, já firmou vários contratos de distribuição com o mercado internacional 

mantendo a dinâmica de desenvolvimento de soluções adaptadas às exigências específicas 

de cada mercado, nomeadamente: contentores com cuba em betão, em vez do tradicional 

em polietileno, e sistemas de extração em metal, em vez do tradicional saco flexível, soluções 

de deposição adaptadas a sistemas de controlo eletrónico do acesso aos contentores para 

implementação do modelo de tarifa PAYT (Pay As You Throw), entre outras especificidades 

(Sopsa 2017). 

Sob a marca lassoTM, a empresa disponibiliza agora uma gama variada de contentores 

semienterrados (Figura 4) e enterrados (Figura 5) de grande capacidade (3 e 5 m3). O 

contentor enterrado green beeTM é o mais recente modelo comercializado pela empresa, 

tendo sido desenhado com a perspetiva de minimizar o impacto urbano e apresentando um 

marco de deposição com ocupação superficial muito reduzida. Opcionalmente é possível 

adicionar um pedal, um pilhão ou um dispensador de sacos para dejetos de animais (Sopsa 

2017). 

 

Figura 4 – Contentores semienterrados lassoTM: em cima com estrutura de polietileno e, em baixo, de betão (Sopsa 2017). 
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Figura 5 – Contentores enterrados lassoTM. Da esquerda para direita: green beeTM, blue beeTM e red beeTM (Sopsa 2017). 

 
Para além da comercialização de contentores semienterrados e enterrados, esta entidade 

presta os serviços de instalação dos contentores “chave na mão” (desde o movimento de solo 

à pavimentação) ou apenas parte dos trabalhos de instalação; manutenção de contentores, 

com a realização de ações preventivas (pontuais ou periódicas) e ações corretivas; 

recondicionamento de contentores (retrofitting), ou seja, melhorias aplicáveis a contentores 

antigos, instalados e em funcionamento (Sopsa 2017). 

Todos os equipamentos comercializados pela Sopsa são desenvolvidos e fabricados em 

Portugal, sendo esta empresa certificada de acordo com as normas ISO 9001 e ISO 14001 

relativamente aos sistemas de gestão da qualidade e de gestão ambiental (Sopsa 2017).  

A carteira de clientes da Sopsa inclui mais de 1000 empresas privadas (em Portugal, Europa e 

América do Norte), estando os contentores lassoTM presentes em cerca de 160 municípios 

(Sopsa 2017). 
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2. Estado da Arte 

2.1. Resíduos Urbanos em Portugal 

Segundo o regime geral de gestão de resíduos, apresentado pelo Decreto-Lei nº 178/2006, 

alterado e republicado pelo DL nº 73/2011, os resíduos podem ser definidos como “quaisquer 

substâncias ou objetos de que o detentor se desfaz ou tem a intenção ou a obrigação de se 

desfazer”.  

Na sociedade primitiva, a quantidade de resíduos produzida era diminuta e o espaço 

disponível para a sua assimilação era elevado, sendo que a sua eliminação não constituía um 

problema significativo. Além disto, os resíduos produzidos continham maioritariamente 

componentes de origem animal e vegetal e, deste modo, eram facilmente decompostos no 

solo (Tchobanoglous et al. 1993, Levy e Cabeças 2006).  

A problemática da eliminação dos resíduos começou a surgir com o crescimento das 

sociedades, nas quais a acumulação deste tipo de materiais sem utilidade se tornou resultado 

da vivência diária. A falta de controlo na eliminação de resíduos foi evidenciada pelo 

surgimento da peste negra no século XIV, no entanto, os primeiros planos de consciência 

ambiental surgiram apenas no século XIX (Tchobanoglous et al. 1993). No século XX, o 

desenvolvimento tecnológico e científico deu origem a novos materiais que, aliados a uma 

sociedade consumista e ao aumento da população, tornam exponencial a produção de 

resíduos, sendo necessário o desenvolvimento de novos planos de gestão (Levy e Cabeças 

2006). 

É cada vez mais claro que o modelo de desenvolvimento económico aplicado na Europa não 

é sustentável. A União Europeia precisa atualmente de duas vezes a sua superfície total para 

satisfazer a necessidade de recursos, evidenciando forte dependência das importações. Esta 

dependência constitui uma fonte de vulnerabilidade com a crescente concorrência global por 

recursos naturais (AEA 2009). 

Elevada percentagem destes recursos naturais é utilizada apenas uma vez ou por um curto 

período de tempo, sendo depositada em aterros ou reciclada em produtos que sofrem perda 

de qualidade durante as operações de recuperação. Uma melhor eficiência na utilização dos 
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recursos é uma postura essencial a longo prazo, afetando positivamente o ambiente e 

salvaguardando os interesses na competitividade económica. No entanto, o aumento da 

eficiência não evidencia necessariamente uma redução nas implicações ambientais para 

níveis que sejam sustentáveis a longo prazo (AEA 2009). 

O regime geral de gestão de resíduos (DL.178/2006) define resíduo urbano (RU) como 

“resíduo proveniente de habitações bem como outro resíduo que, pela sua natureza de 

composição, seja semelhante ao resíduo proveniente de habitações”. Estes resíduos 

destacam-se dos restantes relativamente à responsabilidade pela sua gestão, que neste caso 

não recai no produtor, mas sim nos municípios quando a produção diária não é superior a 

1100 L/produtor. Em caso de não ser determinado o produtor a responsabilidade é do 

detentor do resíduo. 

A Figura 6 demonstra a evolução da geração de resíduos urbanos (RU) em Portugal entre o 

ano 2005 e 2015, sendo que em 2015 cada habitante em Portugal produzia em média 459 

kg/ano, um valor inferior à média europeia (UE-28) de 474 kg/(hab.ano) (APA 2016, AEA 

2017). 

 
Figura 6 – Evolução da produção de RU e capitação anual em Portugal Continental (APA 2016). 

 
A totalidade de resíduos gerados em 35 países Europeus, de acordo com a Agência Europeia 

do Ambiente (AEA 2017) diminuiu cerca de 3% em termos absolutos entre 2004 e 2014. É 
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possível verificar na Figura 7 que não ocorreu uma tendência uniforme entre os países 

relativamente aos resíduos urbanos gerados.  

 

Figura 7 – Resíduos urbanos gerados (kg per capita) em 35 países europeus (AEA 2017). 

 
Observa-se uma redução em 19 dos países, no entanto os restantes 16 países aumentaram a 

sua geração de resíduos urbanos per capita. Em 2014, a geração de resíduos urbanos per 

capita foi mais elevada na Dinamarca, Suíça e na Alemanha sendo mais reduzida na Roménia, 

Polónia e Sérvia. Estes dados refletem o facto de os países com economias mais fortes 

tenderem a gerar mais resíduos urbanos por pessoa, enquanto que em países como o Chipre 

e Malta é possível verificar produções elevadas de resíduos urbanos devido à contribuição do 

turismo. Esta informação permite ter uma visão geral da situação Europeia, contudo, a 

interpretação dos dados deve ter em considerando que existem diferentes definições de 

resíduos urbanos e diversos métodos de recolha de dados que podem levar a diferenças nos 

valores apresentados (AEA 2017).  
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Na Figura 8  é possível visualizar a composição típica média dos RU em Portugal Continental.  

 

 
Os resíduos urbanos biodegradáveis representam 53,4 % do total de resíduos produzidos, 

considerando o somatório das categorias bio resíduos, resíduos verdes e papel/cartão. É de 

realçar a elevada fração de resíduos recicláveis da totalidade de resíduos urbanos produzidos, 

sendo, portanto, inteiramente justificável a aposta em medidas de valorização destes 

componentes (APA 2016). 

Relativamente ao destino final, a Figura 9 apresenta a distribuição dos destinos diretos dos 

RU em entre 2005 e 2015 em Portugal Continental.  

 

Figura 9 – Distribuição dos destinos finais dos RU (APA 2016). 

 

Figura 8 – Características físicas médias dos RU em Portugal Continental (APA 2016). 
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É possível verificar que a maioria dos resíduos não foi depositada diretamente em aterro. 

Apesar de este ser um indicador importante não reflete o destino final efetivo dos resíduos 

urbanos. Considerando deposição direta e indireta, 51% dos resíduos produzidos em Portugal 

Continental (2015) foram depositados em aterro, evidenciando uma elevada percentagem de 

refugos e/ou rejeitados dos processos de valorização (APA 2016). 

Contrariamente à estratégia comunitária e nacional, a fração recolhida seletivamente para 

valorização material estabilizou, sendo possível concluir que os esforços realizados no sentido 

do aumento da deposição seletiva e sensibilização dos cidadãos não está a ser eficaz. Esta 

estagnação pode ser justificada pelos desvios de resíduos dos canais formais de gestão e as 

alterações de padrões de consumo. A implementação de novas estratégias torna-se, então, 

necessária para reverter esta situação (APA 2016). 

2.1.1. Classificação dos Resíduos 

O objetivo primário das políticas relativas aos resíduos envolve a redução da quantidade e 

perigosidades dos resíduos, em particular tendo em vista minimizar as implicações na saúde 

humana e no ambiente (poluição da água e do solo, ruído, odores, etc.). A classificação dos 

resíduos toma um papel importante, de modo a garantir que o seu destino final é o mais 

adequado. De notar que a classificação dos resíduos deve ser efetuada pelos seus produtores, 

isto porque são os que melhor conhecem as suas características (APA 2017). 

A classificação dos resíduos realiza-se de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER), 

Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro, a qual é constituída por 20 capítulos 

que agrupam resíduos que dizem respeito a uma origem - área específica de atividade – que 

os gera (urbana ou não urbana). A sua aplicação tem também em consideração as suas 

características, possibilitando a atribuição de um código de 6 dígitos (código LER – os 

primeiros dois dígitos dizem respeito ao capítulo, os terceiro e quarto dígitos remetem ao 

subcapítulo e os últimos referem um resíduo específico). Este código permite identificar 

devidamente cada resíduo e, deste modo, enviá-lo para o destino final mais adequado (APA 

2017). Realça-se a importância da classificação do resíduo como perigoso, que seve ser feita 

à luz do DL nº 178/2006, alterado pelo DL nº 73/2011. 
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2.2. Gestão de Resíduos Urbanos 

A gestão de resíduos, como estabelecido no DL nº 178/2006, alterado pelo DL nº 73/2011, 

consiste na “recolha, transporte, valorização e eliminação de resíduos, incluindo a supervisão 

destas operações, manutenção dos locais de eliminação no pós-encerramento, bem como as 

medidas adotadas na qualidade de comerciante ou corretor”. 

2.2.1. Hierarquia de Gestão 

O princípio da hierarquia de gestão dos resíduos (Figura 10) estabelece a ordem de 

prioridades que a política e a legislação em matéria de resíduos devem respeitar, constando 

do artigo 7º do regime geral de gestão de resíduos (DL.178/2006). Esta ordem pode não ser 

seguida no caso de fluxos específicos tendo em conta  aos impactos globais das soluções de 

gestão e o conceito de ciclo de vida (APA 2011). 

 

Figura 10 – Hierarquia de gestão dos resíduos, adaptado de Lottermoser (2011). 

 
A gestão de resíduos deve assegurar que após a utilização de um bem suceda uma nova 

utilização ou, não sendo viável esta opção, se proceda à sua reciclagem ou outras formas de 

valorização (DL.73/2011). 

As opções iniciais da estratégia de gestão Prevenção, Redução e Preparação para a 

Reutilização constituem formas de minimizar a produção de resíduos com influência direta 

na análise do ciclo de vida do produto, no fluxo de matéria-prima e no consumo de recursos. 

Ao prevenir e reduzir é evitada a problemática geral da existência do resíduo no ambiente e 

Mais favorável 

Menos favorável 

Prevenção e Redução 

Preparação para Reutilização 

Reciclagem 

Outros tipos de valorização 

Eliminação 
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sociedade. A reutilização é entendida como uma operação de nova utilização de um produto 

para o mesmo objetivo para que foi concebido (DL.73/2011). 

O processo de Reciclagem é definido como a operação de valorização, através do qual os 

materiais presentes nos resíduos são novamente transformados em produtos, materiais ou 

substâncias originais ou para outros fins. A valorização resulta na transformação dos resíduos 

para que estes tenham um fim útil – a valorização energética e o reprocessamento em 

materiais que posteriormente são utilizados como combustível constituem outros tipos de 

valorização (DL.73/2011). 

Qualquer opção que não constitua uma valorização do resíduo é considerada operação de 

eliminação. Apenas se justifica a eliminação direta do resíduo quando é técnica ou 

financeiramente inviável a sua prevenção, reutilização, reciclagem ou outras formas de 

valorização (DL.73/2011). 

2.2.2. Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos 

Com a consolidação do quadro legal, é colocado sobre os produtores a obrigação de seguir 

metas e objetivos de prevenção, recolha seletiva, reciclagem e outras formas de valorização 

dos resíduos (AEA 2016). 

Existem vários documentos legais que regulam a gestão de fileiras de resíduos específicos ou 

opções de tratamento. Toda a legislação sobre resíduos é responsabilidade do Ministério do 

Ambiente, no entanto o sistema de gestão de resíduos envolve três outros tipos de 

organizações (AEA 2016):  

• Municípios – responsáveis pela recolha dos resíduos até 1100 L/dia por produtor 

sendo que podem subcontratar empresas privadas de gestão de resíduos;  

• Vinte e três Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos (SGRU) cobrindo a totalidade do 

território continental – responsáveis pelo destino final adequado para os resíduos 

produzidos na área respetiva, muitos das quais também responsáveis pela recolha 

seletiva de resíduos; 

• Organizações responsáveis pela gestão dos circuitos de resíduos específicos presentes 

nos resíduos urbanos (tais como Sociedade Ponto Verde, responsável pela reciclagem 
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de resíduos de embalagem; a ValorMed, responsável pelas embalagens de 

medicamentos; e a Ecopilhas, responsável pela gestão de pilhas usadas). 

Um sistema de gestão de resíduos urbanos abrange os meios humanos, logísticos, 

equipamentos e infraestruturas possibilitando a gestão mais adequada possível dos RU. De 

acordo como o Decreto-Lei nº 372/93, de 29 de outubro, e o Decreto-Lei nº 379/93, de 5 de 

novembro, os municípios estão organizados em sistemas municipais e sistemas 

multimunicipais. Estes diplomas também possibilitaram a empresarialização destes sistemas 

e a participação de capitais privados (ERSAR 2016). 

Os sistemas de gestão de resíduos urbanos registados em Portugal, em 2015, estão 

apresentados na Figura 11. Os sistemas multimunicipais são aqueles que servem pelo menos 

dois municípios e exigem a intervenção do Estado em função de razões de interesse nacional. 

A sua criação é de titularidade estatal precedida de parecer dos municípios territorialmente 

envolvidos (DL.92/2013). Os sistemas municipais são os restantes, aos quais cabe aos 

municípios, isoladamente ou em conjunto (através de associações de municípios ou em 

parceria com o Estado) definir o modo de organização e gestão. Deste modo, estes sistemas 

também podem ser conhecidos como intermunicipais (ERSAR 2016). 

 

Figura 11 – Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos em Portugal Continental, adaptado de Simões et al (2013) e Apa_a 

(2017). 
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2.2.3. Planos Estratégicos para os Resíduos Sólidos Urbanos 

O país está a progredir e a desenvolver a sua gestão dos resíduos urbanos com a aplicação de 

legislação global, predominantemente transposta de diretivas europeias e de planos 

estratégicos específicos (AEA 2016).  

A gestão não adequada dos resíduos urbanos e o atraso nos sistemas de gestão 

comparativamente à maior parte dos países da UE, tornou os resíduos urbanos, na década de 

1990, uma prioridade da política de ambiente em Portugal. Em 1996, foi aprovado o primeiro 

plano nacional direcionado para os resíduos urbanos, o PERSU.  Foi definido o período de 

atuação do plano entre 1997 e 2007, determinando a organização e o regulamento do setor 

em Portugal. Permitiu o encerramento das lixeiras a céu aberto (onde 73 % dos resíduos eram 

depositados até 1995), a criação de sistemas multimunicipais e intermunicipais de gestão de 

RU, a construção de novas infraestruturas de valorização e eliminação, a criação de sistemas 

de recolha seletiva multimaterial assim como de orientações para a criação de sistemas de 

gestão de fileiras específicos de resíduos (Portaria_187-A/2014). 

Após a revisão do plano em 2006 foi definida uma nova estratégia no setor dos resíduos 

urbanos, o PERSU II. Com aplicação prevista entre 2007 e 2016, estabeleceu prioridades, 

metas, ações a implementar e regras orientadoras. Estas orientações estão em concordância 

com o PIRSUE (Plano de Intervenção de Resíduos Sólidos Urbanos e Equiparados de 2006) de 

modo a inverter o atraso no cumprimento das metas europeias de reciclagem e valorização, 

e também possibilitou a revisão da ENRRUBDA (Estratégia Nacional para a Redução dos 

Resíduos Urbanos Biodegradáveis Destinados aos Aterros) com o intuito de cumprir as 

diretivas europeias. O referido plano estabeleceu as estratégias para reduzir, reutilizar e 

reciclar, promover a separação na origem, minimizar a deposição em aterro e valorizar 

energeticamente a fração não reciclável, contribuindo transversalmente  para o cumprimento 

do Protocolo de Quioto (Portaria_187-A/2014).  

Desde então, foi possível modificar os sistemas de gestão de resíduos urbanos e aumentar as 

suas opções, em concordância com a legislação comunitária, bem como elevar o número de 

unidades de tratamento mecânico e biológico (TMB) com o intuito da valorização orgânica e 

material dos RU. Foi ainda possível melhorar a rede de recolha seletiva (ecopontos, 

ecocentros e recolha porta-a-porta), proceder a uma eficiente sensibilização da sociedade 
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relativamente à reciclagem e apostar mais na valorização orgânica de resíduos 

biodegradáveis. Apesar das medidas e estratégias referidas verificou-se um desvio abaixo do 

proposto das metas da deposição em aterro, da valorização de RUB e capitações de recolha 

seletiva, sendo concluído que seria necessária uma reformulação do PERSU II antes do fim do 

período de vigência (Portaria_187-A/2014). 

O documento estratégico mais recente em vigor é o PERSU 2020, estabelecido na Portaria 

187-A/2014, de 17 de setembro, sendo este plano um novo instrumento de referência da 

política de resíduos urbanos em Portugal Continental no período entre 2014 e 2020. Metas 

globais foram estabelecidas para 2020, destacando-se a redução de 63% para 35% da 

deposição em aterro dos RUB relativamente ao ano de referência 1995, o aumento de 24% 

para 50% da taxa de preparação para reutilização e reciclagem e assegurar níveis de retoma 

de material proveniente da recolha seletiva de 47 kg/(hab.ano)(Portaria_187-A/2014). 

De modo a fundamentar as metas e medidas para os resíduos urbanos, foram determinados 

oito objetivos principais (Portaria_187-A/2014): prevenção da produção e perigosidade dos 

RU; aumento da preparação para reutilização, reciclagem e qualidade dos recicláveis; redução 

da deposição de RU em aterro; valorização económica e escoamento dos recicláveis e outros 

materiais do tratamento dos RU; reforço dos instrumentos económico-financeiros; 

incremento da eficácia e capacidade institucional e operacional do setor; reforço da 

investigação, desenvolvimento tecnológico, inovação e internacionalização do setor e 

aumento do contributo do setor para outras estratégias e planos nacionais. 

Na Figura 12 é possível observar a evolução da reciclagem material e orgânica em Portugal 

entre 2001 e 2014. Verifica-se que estes valores ainda se encontram muito distantes da meta 

estabelecida. 
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Figura 12 – Reciclagem de RU em Portugal, entre 2001 e 2014, adaptado de AEA (2016). 

 
Apresenta-se também como exemplo a Figura 13, onde é possível visualizar a quantidade dos 

resíduos urbanos biodegradáveis (RUB) direcionados para aterro, entre 2008 e 2015, 

comparativamente aos resíduos enviados para o mesmo destino no ano de 1995 em Portugal. 

A meta definida em 35% para o ano de 2020 será possivelmente alcançada, se a tendência de 

queda da deposição deste tipo de resíduos em aterro nos últimos anos se manter. 

 

Figura 13 – Envio de RUB para a aterro em Portugal, entre 2008 e 2015, e comparação face a 1995  (APA 2016). 
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2.3. Sistemas de Recolha 

Os atuais constrangimentos económicos e a preocupação sobre o ambiente desviam a 

atenção dos cidadãos da problemática da gestão dos resíduos que produzem. O serviço de 

recolha representa o elemento mais dispendioso do sistema de gestão, admitindo entre 40 a 

70% dos custos totais, sendo também a componente com ligação mais próxima dos cidadãos 

(Martinho et al., 2011). 

Visto que a recolha e transporte de resíduos urbanos influencia a eficiência dos processos de 

valorização e tratamento posteriores e apresenta elevados custos associados, torna-se 

indispensável otimizar os meios e custos do sistema (Moreira, 2014).  

Os sistemas de recolha de resíduos urbanos atualmente servem praticamente toda a 

população continental, dividindo-se em três operações principais: armazenamento e 

deposição, onde ocorre um armazenamento domiciliário dos resíduos e colocação em sacos 

ou recipientes; a remoção, ação realizada por trabalhadores e equipamentos especializados, 

transferindo os resíduos para os veículos de recolha; o transporte, deslocação realizada pelo 

veículo de recolha desde o último ponto do circuito de recolha até o local de descarga dos 

resíduos (Martinho e Gonçalves 2000). 

A operação de recolha pode ser classificada relativamente ao tipo de serviço como 

indiferenciada, seletiva ou especial. Denomina-se indiferenciada quando os resíduos são 

recolhidos sem qualquer tipo de distinção, apresentando características heterogéneas, sendo 

transportados para uma estação de transferência ou diretamente para o destino final. A 

recolha seletiva, contrariamente à indiferenciada, visa separar na fonte uma ou mais 

categorias de resíduos. Normalmente os resíduos são transportados para estações de 

triagem, onde se processa a separação e armazenamento para posterior valorização 

multimaterial. É aplicado o termo de recolha especial a serviços de recolha esporádica ou 

acontecimentos específicos, tal como a recolha de monos ou de resíduos verdes, podendo 

esta recolha ser seletiva ou indiferenciada (Martinho e Gonçalves, 2000, Martins, 2015). 

Relativamente aos tipos de serviço mencionados existem três tipos de recolha: porta-a-porta, 

coletiva ou mista. Na recolha porta-a-porta, cada moradia ou edifício possui um ou mais 

contentores, com capacidade habitualmente até os 360 L, sendo da responsabilidade dos 
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utentes a sua manutenção e colocação numa área de potencial paragem da viatura de recolha 

nas horas e dias estabelecidos (os utentes podem, em alguns casos, utilizar sacos em vez de 

contentores). Este tipo recolha apresenta elevados custos de operação, grande desgaste das 

viaturas e esforço contínuo das equipas de cantoneiros, sendo o balanço económico 

dependente das quantidades e qualidade dos materiais recolhidos. Na recolha coletiva, a 

autarquia coloca estrategicamente contentores de utilização coletiva, atribuindo à população 

a responsabilidade do transporte dos resíduos até estes locais definidos. Estes pontos de 

recolha utilizam contentores de elevada capacidade, reduzindo o número de contentores 

para uma mesma população, tornando mais rápido o circuito de recolha e com menores 

custos associados (Levy e Cabeças 2006). A recolha mista utiliza simultaneamente o sistema 

porta-a-porta e o sistema coletivo. Com este tipo de sistema, a recolha porta-a-porta é 

aplicada em zonas com menor densidade populacional, sendo a recolha coletiva utilizada para 

zonas mais densas, a nível populacional e urbanístico (Carvalho, 2008). 

Na Figura 14 é possível visualizar a movimentação do veículo de recolha (linha a tracejado) e 

dos produtores de resíduos (linha contínua). O veículo pode realizar uma recolha porta-a-

porta (lado esquerdo da figura) ou uma recolha coletiva num ponto de deposição de resíduos 

específico (lado direito da figura) (Bilitewski et al., 1997). 

 

Figura 14 – Recolha de resíduos urbanos porta-a-porta e coletiva, adaptado de Bilitewski et al (1997). 

 
O tipo de serviço tem impacto sobre a quantidade de materiais recicláveis e qualidade 

pretendida. Os sistemas de recolha têm de ser eficientes, convenientes, seguros, confiáveis e 

Rota de recolha (veículo) 

Rota de deposição (produtores) 
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economicamente atraentes. É, portanto, necessário uma integração bem planeada dos 

sistemas de recolha no quotidiano dos cidadãos, limitando a perturbação do trânsito local, 

dos limites de ruído e com adequada gestão da frota e dos recursos humanos (Rodrigues 

2016). 

2.3.1. Enquadramento Legal 

O DL nº 178/2006, alterado pelo DL nº 73/2011, considera os sistemas de recolha de resíduos 

um dos elementos obrigatórios no conteúdo dos planos de gestão de resíduos. Este decreto 

aprova o Regime Geral da Gestão dos Resíduos (RGGR), que prevê a aprovação de normas 

técnicas para o transporte de resíduos em Portugal.  

A Portaria nº 335/97 regulamenta o transporte de resíduos no território nacional. Define que 

entidades podem realizar o transporte e a necessidade da utilização da guia de 

acompanhamento de resíduos (GAR). De acordo com esta portaria, as entidades que podem 

realizar o transporte rodoviário de resíduos são o produtor dos resíduos, os operadores do 

tratamento de resíduos e as empresas de transporte de mercadorias por conta de outrem. 

O produtor do resíduo tem obrigação de dar o destino mais adequado aos resíduos que 

produz, sendo que pode efetuar o seu transporte. Pode realizar um armazenamento 

preliminar, nunca ultrapassando o período de um ano. Um produtor responsável por um 

estabelecimento com mais de 10 trabalhadores que produz resíduos não urbanos e pessoas 

singulares ou coletivas responsáveis por estabelecimentos que produzem resíduos perigosos 

têm a obrigatoriedade de inscrição e registo no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de 

Resíduos (SIRER) nos termos do RGGR. No caso de prestações de serviços, os prestadores 

podem assumir-se como produtores dos resíduos se for celebrado um contrato ou assinado 

uma declaração com o cliente, assumindo a responsabilidade da gestão do resíduo (APA 2015). 

Os operadores de tratamento de resíduos só podem realizar o transporte dos resíduos para 

os quais estão licenciados. Os resíduos recolhidos terão de ter como destino final a sua 

instalação. Estes operadores estão abrangidos pela obrigatoriedade de inscrição e registo no 

SIRER. Quando o transporte não é efetuado pelo produtor ou pelo operador de tratamento 

de resíduos, trata-se de um transporte rodoviário de resíduos por conta de outrem, sendo 

também abrangido pela obrigatoriedade de inscrição e registo no SIRER (APA 2015). 
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O SIRER um sistema de informação especificamente sobre resíduos, composto pelos módulos 

apresentados na Figura 15. Os dados recolhidos são utilizados essencialmente para o 

planeamento nacional em resíduos, avaliação do resultado das políticas, aferição do 

desempenho dos Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos (SGRU), relatórios e para o cálculo 

da Taxa de Gestão de Resíduos (TGR). Dados fornecidos pelo sistema ao Instituto Nacional de 

Estadística (INE) constituem a base para as estatísticas nacionais sobre resíduos (APA_b 

2017). 

 

Figura 15 – Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (APA_b 2017). 

 
Relativamente às condições de transporte de resíduos, a Portaria nº 335/97 define, como 

condições gerais, que o transporte deve ser efetuado em condições ambientalmente 

adequadas, evitando a dispersão ou derrame, observando os seguintes requisitos:  

a) Resíduos líquidos e pastosos devem ser acondicionados em embalagens estanques, 

não excedendo 98 % da taxa de enchimento; 

b) Resíduos sólidos podem ser acondicionados em embalagens ou transportadas em 

granel, em veículos de caixa fechada, ou aberta com a carga devidamente coberta; 

c) Todos os elementos de um carregamento devem ser devidamente arrumados no 

veículo evitando deslocações entre si ou contra as paredes do veículo; 

d) Se eventualmente ocorrer algum derrame durante o carregamento, percurso ou 

descarga, esta zona contaminada deve ser imediatamente limpa recorrendo a 

produtos absorventes. 

 

MIRR Mapa Integrado de Resíduos 

MTR-LV  Movimentos Transfronteiriços de Resíduos da Lista Verde 

E-GAR  Guias Eletrónicas de Acompanhamentos de Resíduos 

MTR-LL  Movimentos Transfronteiriços de Resíduos da Lista Laranja 

SILOGR  Sistema de Informação de Operadores de Gestão de Resíduos 

MRRU  Mapa de Registo de Resíduos Urbanos 



 

22 
 

VÍTOR EDUARDO MARQUES ABREU 

MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA DO AMBIENTE 

DETERMINAÇÃO DE INDICADORES NO ÂMBITO DA CONTENTORIZAÇÃO DE PROFUNDIDADE E O 

SEU IMPACTO NA EFICIÊNCIA DOS SISTEMAS DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS 

Os resíduos não perigosos que não estejam abrangidos por legislação relativa a fluxos 

específicos nem pelo Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR) 

ficam apenas obrigados ao cumprimento das condições de transporte definidas na Portaria 

nº 335/97 e às condições estabelecidas no código da estrada. Os trabalhadores profissionais 

de resíduos, visto realizarem transporte de mercadorias por conta de outrem, ficam ainda 

obrigados ao cumprimento das respetivas disposições legais definidas no regime de 

licenciamento da atividade (APA 2015). 

2.3.2. Viaturas de recolha 

A revisão da literatura mostrou uma considerável variedade de classificações de viaturas de 

recolha de resíduos urbanos. 

Tchobanoglous et al. (1993) divide a classificação das viaturas em sistemas por substituição e 

em sistemas estacionários. Nos sistemas de substituição o veículo recolhe e desloca toda a 

estrutura e os resíduos constituintes. Os sistemas estacionários subdividem-se em viaturas 

com compactadores de carga mecanizada, quando a descarga dos resíduos no veículo se 

realiza com sistemas mecânicos, e em viaturas com compactadores de carga manual, quando 

é necessário a descarga manual dos resíduos no veículo de recolha. Esta referência classifica 

a movimentação dos resíduos para o veículo como frontal, lateral ou traseira. 

Nilsson (2010) classifica os veículos de recolha em viaturas de carga (caixa aberta), viaturas 

satélite (menores dimensões), viaturas equipadas com grua, viaturas para contentores “roll 

off” (substituição do contentor) e viaturas multicompartimentadas. Considera a 

movimentação dos resíduos para o veículo de frontal, lateral ou traseira. 

O'Leary e Walsh (1995) identificam as viaturas como compactadoras, não compactadoras, 

abertas ou fechadas e viaturas de guincho ou braço hidráulico. Também consideram a 

movimentação da descarga relativamente ao veículo como frontal, lateral ou traseira.  

Kogler (2007) divide a classificação em viaturas com método de descarga simples, viaturas de 

contentores e viaturas especiais. Insere as viaturas de caixa aberta, viaturas com recolha por 

sucção e viaturas com câmaras múltiplas na categoria de viaturas com método de descarga 

simples. Considera as viaturas de gancho e elevação, as viaturas que realizam substituição do 
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contentor e as viaturas de descarga como viaturas de contentores. Por fim classifica como 

viaturas especiais os veículos multicompartimentados e os veículos com cabine subdividida. 

Alguns autores caracterizam os veículos de recolha de uma forma mais abrangente como 

viaturas de caixa aberta ou de caixa fechada, considerando a movimentação dos resíduos para 

o veículo como frontal, lateral ou traseira. 

Segundo Rodrigues (2016), o corpo da viatura, a mecanização do corpo, a mecanização de 

elevação e a zona de carga são as questões mais relevantes no processo de identificação das 

viaturas de recolha após consulta das fontes literárias referidas (Figura 16). O tipo de veículo 

mais adequado para cada situação vai depender do tipo de contentor a recolher, da largura 

das ruas, da dimensão da cidade ou região e do tipo de urbanismo. 

 

Figura 16 – Aspetos mais importantes na identificação de veículos de recolha de resíduos urbanos, adaptado de Rodrigues 

(2016). 

 
O corpo da viatura é definido como o local onde os resíduos são descarregados e acumulados 

no veículo, podendo ser de caixa aberta, fechada ou inexistente, onde neste caso o recipiente 

é colocado sobre a viatura funcionando como corpo (Figura 17). Este critério de identificação 

pode ainda ser dividido na subclasse monocompartimentado, quando os resíduos são 

colocados na capacidade total do corpo do veículo ou multicompartimentado quando o corpo 

do veículo é dividido em duas ou mais zonas de armazenamento (Rodrigues 2016).  
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Figura 17 – Veículo de caixa aberta (esquerda), fechada (centro) e com ausência de caixa (direita) (Suma 2017).   

 
A mecanização do corpo define as estruturas mecanizadas que constituem o veículo de 

recolha. Os resíduos podem ser acondicionados sem compactação com a presença de placa 

ou grade hidráulica, ou compactados com a presença de um compactador na caixa, sendo 

esta compactação subdividida em contínua ou intermitente. No caso de não se verificar 

qualquer tipo de mecanização no corpo está é classificada de inexistente (Rodrigues 2016). 

Relativamente à mecanização de elevação, os veículos de recolha podem apresentar gruas, 

elevadores assistidos ou automáticos, braço automático, ganchos ou não apresentar qualquer 

tipo de mecanização de apoio à elevação dos recipientes. Os equipamentos com grua podem 

apresentar um gancho simples, de modo a recolher contentores de argola simples, gancho 

duplo para recolha de contentores com dupla argola permitindo a abertura do fundo pela 

grua com sistema de correntes, ou ainda um sistema de duplo disco (kinshofer), 

demonstrados na Figura 18 (Rodrigues 2016).  

 

Figura 18 – Gancho simples (esquerda), gancho duplo (centro) e sistema kinshofer (direita) (ESE 2017).  

 
Este sistema kinshofer dispensa a utilização de um cantoneiro para o engate manual da grua 

ao contentor, sendo o engate comandado pelo operador utilizando comandos na viatura ou 

no solo com um comando à distância. As gruas com tecnologia mais recente realizam a 

recolha de forma totalmente automática, onde toda a operação é controlada por sensores 

que detetam a posição do contentor, sem qualquer intervenção do operador. É importante 

referir que um veículo de recolha pode ser equipado com diferentes sistemas de encaixe, com 

uma substituição do dispositivo no início do circuito. Os sistemas de elevação com elevador 
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podem erguer apenas um contentor de quatro rodas de cada vez ou ser duplo e elevar um 

contentor de quatro rodas ou dois de duas rodas em simultâneo (Rodrigues 2016). 

O critério zona de carga, refere-se à localização do recipiente relativamente à viatura no ato 

da recolha, definindo a orientação de elevação e descarga (Figura 19). Os veículos podem 

realizar a carga dos resíduos pela zona traseira, zona lateral, zona não específica ou ainda pela 

parte frontal (menos usual). É denominado não específico quando a recolha é realizada com 

veículos de caixa aberta, estando ao critério dos trabalhadores a forma mais adequada de 

deposição dos sacos ou recipientes (Rodrigues 2016). 

 

Figura 19 – Carga pela zona lateral (esquerda), zona traseira (centro) e por zona não específica (direita) (FormatoVerde 

2017). 

 
Os métodos de recolha estão dependentes da mecanização da operação, impondo uma 

ligação entre o recipiente e a viatura de recolha. A forma como o recipiente interage com a 

viatura vai definir o método e nível de automatização da recolha e consequente necessidade 

de recursos humanos (Rodrigues 2016). 

2.4. Sistemas de Contentorização 

O sistema de deposição de resíduos envolve infraestruturas e equipamentos destinados 

exclusivamente ao acondicionamento temporário dos resíduos urbanos. A escolha do 

equipamento mais adequado requer uma análise e avaliação de vários fatores. Destacam-se 

os seguintes (Viegas 2012):  

▪ aspetos geográficos e climáticos; 

▪ hábitos dos cidadãos; 

▪ tipo de edificação e densidade populacional; 

▪ volume e tipo de resíduos a recolher; 

▪ capacidade de deposição; 

▪ recursos financeiros disponíveis; 
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▪ tempo de carga/descarga; 

▪ distância; 

▪ tipo de tratamento posterior; 

▪ tipo de equipamento e veículo a utilizar. 

 
É importante salientar também os custos de implementação e manutenção futura, tal como 

a adesão e aceitação da população à contentorização e a indispensável segurança e higiene 

dos trabalhadores e dos equipamentos (Viegas 2012).   

É importante os recipientes permanecerem funcionais apesar da quantidade e tipo de 

materiais que armazenam. Devem ser duráveis, fáceis de manusear, económicos e resistentes 

à corrosão, clima e aos animais. Quando são utilizados sistemas de recolha automática ou 

semiautomática é necessário haver compatibilidade entre o veículo de recolha e o contentor, 

de modo a ser facilmente recolhido pelo mecanismo montado. Os objetivos gerais, 

independentemente do sistema selecionado, consistem na remoção segura e eficiente dos 

resíduos, garantindo os padrões de saúde e as necessidades públicas e privadas (O'Leary e 

Walsh 1995).  

As normas europeias EN 840 e EN 12574 atualmente regem as especificações dos requisitos 

para o fabrico, dimensões, design, os critérios de desempenho, testes e a segurança e saúde 

para os contentores estacionários. Estas normas classificam ainda os tipos de dispositivos de 

elevação e capacidade, bem como os métodos de ensaio.  

Encontram-se disponíveis no mercado contentores de vários formatos e capacidades, no 

entanto os contentores acabam por ter muitas similaridades devido à normalização associada 

(Levy e Cabeças 2006).  

2.4.1. Classificação dos contentores 

Relativamente aos recipientes destinados a resíduos, a literatura contempla uma vasta gama 

de classificações. 

Tchobanoglous et al. (1993) apenas divide os recipientes em sacos descartáveis, recipientes 

e barris, classificando-os também como pequenos, médios e grandes. Nilsson (2010) classifica 

os recipientes em sacos, contentores com rodas, grandes contentores, recipientes de 
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materiais recicláveis e em recipientes subterrâneos. Piedade e Aguiar (2010) dividem os 

recipientes em subterrâneos, de superfície, móveis, caixas ou cestas e em sacos. Teixeira et 

al. (2014) dividem a classificação em recipientes posicionados lateralmente pelos cidadãos na 

rua (street-side container) e em recipientes fixos onde população tem de se deslocar para 

depositar os resíduos produzidos (Drop-off container). 

Kogler (2007) somente diferencia os recipientes em contentores com rodas, contentores sem 

rodas e sacos. Greco, Allegrini et al. (2014) diferenciam os recipientes em sacos, contentores, 

contentores com rodas, contentores de rua com controlo remoto de abertura, contentores 

subterrâneos e contentores compactadores. De acordo com Rodrigues (2016), os aspetos 

técnicos mais relevantes para a classificação de contentores podem ser organizados em 

(Figura 20): 1. Instalação; 2. Mobilidade; 3. Compactação; 4. Acesso ao contentor; 5. Sistema 

de acoplamento à viatura. 

 

Figura 20 – Diagrama da classificação dos recipientes de resíduos urbanos, adaptado de Rodrigues (2016). 

 
A instalação define a localização relativa ao nível do solo. Pode ser classificado de superficial 

se 100% da capacidade está posicionada ao nível do solo, semienterrado se apenas parte da 

capacidade do recipiente está acima do solo e enterrado se 100% da capacidade do recipiente 

está abaixo do solo (Figura 21) (Rodrigues 2016). 
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Relativamente à mobilidade, os contentores enterrados e semienterrados são sempre 

estáticos, tal como alguns ecopontos de maior capacidade, sendo importante o adequado 

alcance do veículo para proceder à recolha. Os contentores de superfície podem ser 

movimentados para o veículo de recolha e relocalizados no espaço público se necessário, 

sendo subdivididos em equipamentos com ou sem rodas (Rodrigues 2016).  

Apesar de serem poucos os exemplos de recipientes que realizem compactação, Rodrigues 

2016 considerou esta característica, classificando-os de com ou sem compactação. 

O aspeto técnico “acesso ao contentor” apenas é aplicado a contentores semienterrados e 

enterrados (Figura 22). Este critério descreve de que forma é possível alcançar os resíduos no 

contentor para executar a descarga no veículo. Em certos contentores não é necessário 

remover qualquer elemento da estrutura para a descarga dos resíduos, sendo estes 

classificados como compactos (Figura 22 a). Noutros casos, apenas a estrutura que 

acondiciona os resíduos é movimentada, subdividindo-se em plataforma de abertura e 

elevatória (Figura 22 b), plataforma apenas de abertura (Figura 22 c), ou plataforma apenas 

elevatória (Figura 22 d). Plataforma de abertura consiste na tampa de superfície do 

equipamento, que se abre para dar acesso à cuba onde estão presentes os resíduos. A 

plataforma de elevação, movimenta o recipiente até a superfície para a viatura realizar a 

recolha, no entanto quando não existe plataforma de elevação é o próprio veículo que tem 

de içar o recipiente do subsolo. No caso de equipamentos com apenas sistema de elevação, 

toda a estrutura é elevada pelo sistema hidráulico sendo efetuada a descarga dos recipientes 

por volteio. A fonte de alimentação das plataformas de elevação serve de subclasse destas, 

podendo ser com cilindros a gás, hidráulica ou eletrohidráulica (Rodrigues 2016). 

Figura 21 – À esquerda, contentores superficiais (Resiestrela 2017); ao centro, semienterrado  e, à direita, enterrado 

(Sopsa 2017). 
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Figura 22 – a) Sistema compacto (Sopsa 2017), b) plataforma de abertura e elevação (FormatoVerde 2017), c) plataforma 

apenas de abertura (FormatoVerde 2017), d) plataforma apenas de elevação (FormatoVerde 2017). 

 
O sistema de acoplagem à viatura define a interação entre o recipiente e o veículo na 

realização da descarga dos resíduos. As classificações consideradas são a ausência de sistema, 

sistemas de anéis, kinshofer e suportes (frontais ou laterais). O recipiente é descarregado 

manualmente na viatura quando não existe sistema de acoplagem. Os sistemas de anéis e 

kinshofer interagem com viaturas com grua, enquanto que os suportes realizam acoplamento 

nas viaturas com elevadores (Rodrigues 2016). 

Esta classificação permite também definir a zona de descarga dos contentores. Os 

contentores compatíveis com grua realizam a descarga através do fundo do recipiente, 

enquanto que os compatíveis com suportes realizam a descarga pela parte superior através 

do volteio do recipiente (Rodrigues 2016).  

2.4.2. Contentorização de profundidade 

Os contentores semienterrados e enterrados apresentam diversas vantagens em relação aos 

restantes tipos de recipientes.  Possuem uma maior capacidade de retenção de resíduos com 

menos impacto visual para os cidadãos, integrando-se com o meio envolvente. Com a 

ausência de contacto com o exterior e presença de temperaturas mais baixas devido à 

profundidade, ocorre uma decomposição mais lenta dos resíduos, permitindo a retenção e 

redução dos maus odores. Devido à compressão dos resíduos pelo seu próprio peso, estes 

sistemas de elevada captação permitem, à partida, maior massa de resíduos por volume útil 

de contentor. Custos operacionais reduzidos, pouca necessidade de manutenção e redução 

nas viagens de recolha tornam estes equipamentos financeiramente atrativos (Sopsa 2017). 

É possível com estes equipamentos aplicar o sistema tarifário Pay-as-you-throw (PAYT), o qual 

permite o controlo da quantidade de resíduos depositada por utilizador. Este sistema consiste 

a) b) c) d) 
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basicamente na aplicação de dois princípios: o princípio do poluidor-pagador e o conceito de 

responsabilidade partilhada (Batllevell e Hanf 2008). Trata-se, portanto, de um modelo 

orientado para a alteração do comportamento dos produtores de resíduos, aumento da 

separação dos resíduos valorizáveis e diminuição da fração indiferenciada (Portela 2011). 

De modo a ser possível identificar individualmente cada cidadão que deposita resíduos nos 

recipientes, é possível aplicar a tecnologia RFID (Radio Frequency Identification). Permite 

controlar o acesso ao contentor com a identificação dos utilizadores através de um cartão de 

proximidade. Combinando este sistema com a aplicação de sensores de enchimento nos 

contentores (Figura 23) é possível otimizar os circuitos de recolha dos resíduos urbanos e 

evitar sobreenchimentos (lasso 2017, Sopsa 2017). 

 

 

2.5. Indicadores 

Um indicador pode ser definido como “uma medida de algo da qual se quer saber a condição 

ou que se deseja acompanhar (EPA 1996). Indicadores podem ainda ser considerados valores 

observados representativos do fenómeno em estudo, quantificando a informação pela 

agregação de múltiplos dados (AEA 2003). 

A pirâmide apresentada da Figura 24 descreve, resumidamente, o processo de determinação 

de indicadores. O primeiro passo envolve a recolha de dados originais não tratados para a 

base da pirâmide. Estes valores, através de cálculos de médias, medianas, entre outros, 

transformam-se em dados analisados. Desta forma, pode-se afirmar que os indicadores 

estão um nível acima deste tipo de dados, sendo considerados parâmetros passíveis de ser 

combinados. No topo da pirâmide encontram-se os índices, os quais correspondem a um nível 

superior de agregação (Gomes et al. 2000). 

Figura 23 – Sistema RFID (esquerda) e sensor de enchimento (direita), adaptado de BHT (2015). 
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Figura 24 – Pirâmide de informação para cálculo de indicadores (Gomes et al. 2000). 

 
Ao longo dos anos vários tipos de indicadores (sociais, económicos, ambientais e 

tecnológicos) foram desenvolvidos por diversos investigadores. No entanto, atualmente, 

pode existir dificuldade na aplicação destes indicadores na avaliação de sistemas de gestão 

de resíduos, sendo que não existem referências comparativas apropriadas (Zaman 2014). 

Dentro da área da política ambiental, a área dos resíduos é a que apresenta uma maior 

necessidade de indicadores de desempenho operacional e económico como instrumentos de 

monitorização, tendo em consideração o seu impacto significativo no quotidiano dos 

produtores e dos consumidores (Eurostat 2001). 

A maioria dos indicadores de gestão de resíduos utilizados avaliam o desempenho de um 

sistema recorrendo a dados quantitativos, divididos por grupos com base na origem ou 

natureza dos resíduos e/ou destinos (OECD 1993). 

Existe amplo consenso sobre os fatores de produção mais importantes (Bosch et al. 2001, 

Ghose et al. 2006, Johansson 2006, Tavares et al. 2009, Anghinolfi et al. 2013), sendo estes o 

número de contentores e a sua distribuição geográfica, as localizações das centrais de 

tratamento e garagens, os tipos de veículos utilizados, a rede rodoviária, a geração de 

resíduos em cada ponto de recolha, o peso específico dos resíduos, o nível de enchimento 

dos recipientes, a frequência de recolha, tempo de recolha e o número de trabalhadores ou 

número de horas de trabalho. 
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São vários os fatores com importância no serviço de recolha, no entanto três devem ser 

destacados: consumo de combustível, meios humanos e os equipamentos. Estes fatores 

cruzados com a variável que caracteriza a produção do sistema (quantidade recolhida), 

permitem avaliar o seu desempenho (Rodrigues 2016).  

Na Tabela 1 apresenta-se um conjunto de indicadores relacionados com a recolha de resíduos 

urbanos de acordo com a bibliografia consultada. 

Tabela 1 – Indicadores relacionados com a recolha de resíduos urbanos, apresentados na literatura (Santos et al. 1994, 

Sonesson 2000, Del Borghi et al. 2009, Gamberini et al. 2009, Zaman 2014). 

Indicadores Operacionais Indicadores Financeiros 

Caracterização do 

Sistema 

Tipo de resíduo recolhido 

• Custo total anual da recolha 

(€/ano) 

• Cobertura de gestão (%) 

• Custo anual de combustível 

(€/ano) 

• Custo anual de pessoal 

(€/ano) 

• Custo anual de manutenção 

dos contentores (€/ano) 

• Custo anual de operação das 

viaturas (€/ano) 

• Custo total por quantidade 

recolhida (€/t) 

Capacidade instalada de contentorização (kg ou m3) 

Capitação (kg/habitante) 

Planeamento dos 

Circuitos 

Frequência de recolha 

Quantidade recolhida por ponto de recolha (t/ponto) 

Número médio de pontos visitados por dia/circuito 

(unidade/dia) 

Tempos 

Tempo total por circuito (h/circuito) 

Tempo efetivo de recolha por circuito (h/circuito) 

Tempo de recolha por contentor (min/unidade) 

Distância 

Distância média por circuito (km/circuito) 

Distância total por tonelada recolhida (km/t) 

Distância efetiva de recolha por circuito (km) 

Combustível e 

Emissões 

Consumo de combustível por tonelada (l/t) 

Consumo de combustível por quilómetro (l/km) 

Emissões de GEE nos veículos de recolha por 

tonelada (kg eq. CO2/t) 

Viaturas 

Dimensão da frota 

Capacidade unitária das viaturas (m3) 

Número de viaturas utilizadas por quantidade 

recolhida (veículo/t) 

Contentores 

Número total de contentores 

Número de pontos de recolha por km2 

(contentores/km2) 

Quantidade média recolhida por contentor 

(t/contentor) 
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3. Metodologia 

Este estudo foi realizado em cooperação com a Câmara Municipal do Porto, no período de 

cinco semanas, durante os meses de abril, maio e junho. Realizou-se um acompanhamento 

semanal de cada fileira de resíduos, tendo-se obtido 53 registos para os resíduos 

indiferenciados, 42 para o papel/cartão, 37 para as embalagens e 43 para o vidro. 

3.1. Pesagens 

De modo a ser possível realizar as pesagens foi adquirido um dinamómetro para cargas 

pesadas Cachapuz PGE-WT (Figura 25). Este equipamento apresenta uma estrutura em 

alumínio, resistente a golpes, bateria recarregável, display LED e a função de tara. O modelo 

específico utilizado tem a capacidade de pesagem máxima de 5 toneladas e contém um 

comando à distância de modo a ser possível bloquear a leitura do peso ou executar a tara da 

medição remotamente (Cachapuz 2017). 

 

Figura 25 – À esquerda, dinamómetro Cachapuz PGE-WT, adaptado de Cachapuz (2017); à direita, colocação no momento 

da recolha. 

 
O transporte do dinamómetro realizou-se dentro da cabine do veículo de recolha. Para 

efetuar as medições de peso, colocou-se o aparelho na grua no momento da paragem para 

recolha dos contentores.  

Ao movimentar a grua para a descarga, manteve-se o equipamento suspenso e estagnado de 

modo a ser possível realizar a pesagem. Para averiguar a estabilização da leitura, verificou-se 
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se o indicador luminoso “STABLE” do dinamómetro se encontrava aceso. Quando a leitura 

não se encontrava estável, apresentando ligeiras variações, era necessário carregar na tecla 

“LOCK” do comando para bloquear a leitura. Este procedimento foi realizado em triplicado 

para obtenção de três valores do peso do contentor cheio, sendo a tara registada apenas uma 

vez, dado o seu caráter constante.  

Após a descarga dos resíduos no veículo, realizou-se a pesagem do equipamento vazio 

garantindo novamente a estabilidade do equipamento. 

Com as pesagens finalizadas, retirou-se o dinamómetro da grua e colocou-se no interior do 

veículo até o ponto seguinte do circuito de recolha. 

3.2. Determinação do grau de enchimento 

Com o objetivo de saber a taxa de enchimento, foi necessário medir a que profundidade se 

encontravam os resíduos, no interior do equipamento, relativamente à boca de deposição. 

Para tal, foi utilizado um laser medidor de distâncias BOSCH GLM 40 Professional (Figura 26). 

Este equipamento apresenta uma amplitude de medição entre 0,15 e 40,00 m, uma precisão 

de medição de ± 1,5 mm e um tempo de medição normalmente menor que 0,5 s (BOSCH 

2017). 

Após a paragem do veículo de recolha, colocou-se o laser na boca de deposição do contentor, 

mantendo aproximadamente constante a posição direcionada para os resíduos em todos os 

contentores. Com o laser bem posicionado, realizou-se a medição da distância em triplicado. 

 

Figura 26 – Laser utilizado na medição de distâncias (BOSCH 2017).  

 
Durante as medições foi possível verificar que os resíduos ao serem depositados e 

acumulados no contentor, tendem a posicionar-se para a boca de deposição. Sempre que tal 



 

35 
 

VÍTOR EDUARDO MARQUES ABREU 

MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA DO AMBIENTE 

DETERMINAÇÃO DE INDICADORES NO ÂMBITO DA CONTENTORIZAÇÃO DE PROFUNDIDADE E O 

SEU IMPACTO NA EFICIÊNCIA DOS SISTEMAS DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS 

sucedia tentou-se uniformizar a superfície dos resíduos depositados movimentando-os 

manualmente quando possível, para proceder a uma correta medição. 

3.3. Fichas de Campo 

Com o objetivo de sistematizar os dados recolhidos durante o acompanhamento dos circuitos 

de recolha, foram criadas duas fichas de campo: Ficha de Campo – Pesagens (Figura 27) e 

Ficha de Campo – Observações (Figura 28).  

 

Figura 27 – Ficha de campo – Pesagens. 
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Figura 28 – Ficha de campo – Observações. 

 
Em ambas fichas foi colocado um cabeçalho a ser preenchido, no qual, em cada 

acompanhamento, se registou o local e entidade da recolha, a data e turno, a hora a que se 

iniciou e terminou o acompanhamento, o tipo de viatura, o número de trabalhadores do 

circuito, a quantidade de resíduos recolhida do acompanhamento, o autor das medições, o 

tempo e distância total do percurso e também o número de contentores recolhidos. 

A Ficha de Campo – Pesagens, além do cabeçalho referido, apresenta a identificação (ID) dos 

contentores planeados para acompanhamento. No entanto, na incapacidade ou 

inconveniência de realização de recolha de um dos contentores selecionados, foram 

realizadas medições em equipamentos equivalentes.  

Inicialmente planeou-se registar os valores de profundidade dos resíduos em triplicado e em 

três posições diferentes do topo do contentor. No entanto, visto que, na maioria dos pontos 

de recolha a tampa de deposição não era retirada para o ato de descarga, a medição foi 
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sempre realizada pela boca de deposição do contentor, numa altura equivalente à altura da 

cuba. 

A Ficha de Campo – Observações contém igualmente o referido cabeçalho e a identificação 

dos contentores. Considerando-se uma observação complementar de relevância, com o 

intuito de estimar a produção de lixiviados presentes e a perceção de odores, classificou-se 

estes parâmetros em três níveis tendo em conta a sensibilidade de quem mede, de acordo 

com a Tabela 2. 

Tabela 2 – Classificação dos níveis de odores e lixiviados. 

 Odores Lixiviados 

A ausência de odores ausência de lixiviados 

B nível de odores considerável quantidade significativa de lixiviados 

C nível elevado de odores elevada quantidade de lixiviados 

 
Na coluna Registo fotográfico anotaram-se os códigos das fotografias associadas a cada 

contentor, permitindo registar as circunstâncias presentes para uma posterior observação e 

avaliação. 

Anotou-se qualquer observação ou informação digna de registo adicional na coluna 

Contaminantes. A presença de contaminantes (resíduos distintos dos alvos de separação) nos 

resíduos de recolha seletiva, resíduos de grandes dimensões no exterior do contentor ou 

alguma anomalia imprevista no serviço dos trabalhadores (impossibilidade de acesso ao 

contentor devido à presença de obras no local ou de automóveis estacionados 

indevidamente) são alguns exemplos de situações anotadas. 

A coluna Descartar serviu para identificar situações como a impossibilidade de recolha de 

dados, contaminação visível dos resíduos, muito baixa taxa de ocupação ou qualquer outro 

acontecimento que tornou os dados inválidos. 

No Anexo A estão presentes exemplos de fichas de campo preenchidas durante o 

acompanhamento das quatro diferentes fileiras de resíduos. 
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3.4. Medição de Tempos de Operação 

A medição de tempos unitários de recolha permite avaliar o desempenho do sistema de 

recolha. Estes dados foram obtidos com a utilização de um cronómetro durante os 

acompanhamentos. É importante salientar que a realização do estudo influenciou os tempos 

de recolha, aumentando-os. A medição da profundidade, a realização das pesagens e a 

respetiva anotação nas fichas de campo certamente tornaram o processo de recolha mais 

demorado, comparativamente à realidade. 

3.5. Recolha de dados adicionais relevantes 

3.5.1. Área de implantação do contentor (m2) 

Este dado consiste no espaço da via pública ocupado pelos contentores, sendo um fator 

importante no momento de planeamento. No caso dos equipamentos semienterrados 

apenas é considerada a porção do corpo acima da cota do pavimento. 

Na Figura 29 é possível visualizar a projeção (vista de cima) dos contentores, sendo que os 

contentores de resíduos diferenciados possuem um diâmetro de 1,31 m e os contentores de 

resíduos indiferenciados um diâmetro de 1,71 m na via pública. 

 
Figura 29 – Diâmetro dos contentores de resíduos diferenciados (esquerda) e indiferenciados (direita). 

 

3.5.2. Secção de deposição  

Os contentores possuem diferentes secções de deposição implementadas, aplicadas de 

acordo com a tipologia de resíduos a depositar e de modo a limitar a deposição de 

contaminantes. Na Figura 30 é possível visualizar as bocas de deposição dos contentores 

semienterrados molokTM para as diferentes fileiras de resíduos. 
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Figura 30 – Da esquerda para a direita: secção de deposição do vidro, embalagens, papel/cartão e indiferenciados. 

 

3.5.3. Altura de deposição (m) 

Esta distância é medida desde o nível do solo até à altura da boca/tampa de deposição. 

Habitualmente define-se uma altura que do ponto de vista ergonómico seja adequada, 

estabelecendo uma boa interação entre os cidadãos e o sistema. 

Na Figura 31 é possível observar a altura de deposição nos contentores molokTM. 

 

Figura 31 – Altura de deposição dos contentores. 

 

3.5.4. Volume total (m3) 

O volume dos contentores foi determinado pelo somatório dos volumes das secções 

cilíndricas, tal como se apresenta na Figura 32, descontando a espessura do contentor.  

De modo a facilitar a operação, apenas se considerou o volume do poço (carcaça) de modo a 

simplificar e ser mais percetível a relação entre a quantidade de resíduos e a capacidade do 

contentor. Se o volume passível de ser preenchido por resíduos na tampa de deposição do 

Altura de 

deposição 
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molokTM fosse considerado, os valores de volume total estariam de acordo com os 

apresentados pela empresa Sopsa (Anexo B). 

 

 
Figura 32 – Dimensões, em milímetros, das cubas de resíduos diferenciados (esquerda) e indiferenciados (direita). 

 

3.5.5. Volume útil (m3) 

O volume útil corresponde ao espaço que efetivamente os resíduos podem ocupar. Certos 

contentores continham um escorredor no fundo da cuba de deposição, representado na 

Figura 33, impedindo o saco de atingir os lixiviados (volume não útil). 

Calculou-se o volume útil realizando a substração do volume total pelo volume não útil, tal 

como apresentado na equação 1: 

𝑉𝑈 = 𝑉𝑇 − 𝑉𝑁𝑈   (1) 

Na qual:  

VU = Volume Útil (m3); 

VT = Volume Total (m3); 

VNU = Volume Não Útil (m3). 

Secção 1 

Secção 2 

Secção 3 

Secção 4 

Secção 1 

Secção 2 

Secção 3 
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3.5.6. Capacidade de armazenamento por área superficial (m3/m2) 

Obtém-se este dado realizando o quociente da capacidade útil de armazenamento do 

recipiente com a área de implantação que o recipiente ocupa na via pública para garantir essa 

capacidade de resíduos. 

É particularmente interessante um recipiente obter o maior resultado possível deste rácio, de 

modo a potenciar a capacidade minimizando o espaço público ocupado. Por exemplo, se 

considerarmos um contentor molokTM e um contentor de superfície com a mesma área de 

ocupação da via pública, o molokTM terá maior capacidade de armazenamento, ou seja, maior 

volume disponível para deposição dos resíduos. 

3.5.7. Dimensão e funções da equipa de recolha  

Em todos os circuitos de recolha que foram acompanhados registou-se o número de 

elementos da equipa de recolha e as respetivas funções.  

 

 

260 mm 

Figura 33 – Volume não útil do contentor (esquerda) e imagem de escorredor (direita). 
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3.6. Determinação de Dados e Indicadores 

Os dados considerados neste trabalho são o Peso Bruto (PB) e o Peso da Tara (PT). 

Relativamente aos indicadores, considerou-se o Peso Líquido (PL), a Massa Volúmica (ρ), o 

Tempo de Recolha Unitário (TRU), o Volume Passível de Recolha por unidade de Tempo 

(VPRT) e a Taxa de Enchimento (TE). 

3.6.1. Massa Volúmica (ρ) 

A massa volúmica foi determinada pelo quociente entre o peso líquido dos resíduos e o 

volume ocupado pelos resíduos no contentor e pode ser calculada pela equação (2). Este 

indicador toma um papel relevante no planeamento dos sistemas de recolha sendo de difícil 

obtenção. Está representado na equação 2. 

𝝆 =  
𝑷𝑩−𝑷𝑻

𝑽𝑶𝑹
=   

𝑷𝑳

𝑽𝑶𝑹
   (2) 

Na qual: 

ρ = Massa Volúmica (kg m-3) 

PB = Peso Bruto (kg); 

PT = Peso da Tara (kg); 

VOR = Volume Ocupado pelos Resíduos (m3); 

PL = Peso Líquido (kg). 

 

3.6.2. Tempo de Recolha Unitário 

O tempo total de recolha por paragem é definido como o intervalo de tempo entre a paragem 

da viatura para a recolha do contentor e o arranque do veículo para o próximo ponto de 

recolha, sendo o tempo de recolha unitário determinado utilizando o quociente apresentado 

na equação 3. 

𝑻𝑹𝑼 =  
𝑻𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒍𝒉𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒈𝒆𝒎

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒍𝒉𝒊𝒅𝒐𝒔 
  (3) 

Na qual: 

TRU = Tempo de Recolha Unitário (min/contentor). 
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3.6.3. Volume Passível de Recolha por unidade de Tempo 

O fator tempo é uma das variáveis que deve estar otimizada num sistema de recolha de 

resíduos. Este indicador medido em m3 min-1, consiste no quociente entre o volume útil do 

contentor e o tempo de recolha unitário, estando apresentado na equação 4. 

𝑽𝑷𝑹𝑻 =  
𝑽𝑼

𝑻𝑹𝑼
  (4) 

Na qual: 

VPRT = Volume Passível de Recolha por unidade de tempo (m3min-1); 

VU = Volume útil do contentor (m3); 

TRU = Tempo de Recolha Unitário (min/contentor). 

 

3.6.4. Taxa de Enchimento 

A taxa de enchimento resulta do quociente entre o volume ocupado pelos resíduos no 

contentor e o volume útil do contentor, como é possível observar na equação 5. Este 

indicador é apresentado em percentagem. 

𝑻𝑬 =  
𝑽𝑶𝑹

𝑽𝑼
 ×𝟏𝟎𝟎  (5) 

Na qual: 

TE = Taxa de Enchimento (%); 

VOR = Volume Ocupado pelos Resíduos (m3); 

VU = Volume Útil do contentor (m3). 
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4. Resultados e Discussão 

4.1. Dados (PB e PT) 

Ao longo do acompanhamento dos circuitos foi possível testemunhar variações do peso 

bruto, que mostraram ser devidas à heterogeneidade dos resíduos em particular devido à 

presença de contaminantes nas diferentes fileiras tais como resíduos verdes, e resíduos de 

construção e demolição. 

Estes factos demonstram que ainda existe falta de sensibilidade e compreensão dos cidadãos 

relativamente à importância da separação adequada na fonte 

Como anteriormente referido, a descarga dos resíduos pode realizar-se por dois meios: 

utilizando um sistema de engate entre a grua e o contentor (quick system argola simples), 

onde toda a estrutura é erguida; ou retirando a tampa do contentor e aplicando correntes 

metálicas como forma de junção entre o saco e a grua. Quando se encontra presente o quick 

system os pesos das taras são superiores pois incluem toda a estrutura. 

Durante os acompanhamentos verificou-se que na fileira do papel/cartão se utiliza na 

totalidade dos casos o método quick system, enquanto nos contentores com resíduos 

indiferenciados a maioria das descargas foi realizada retirando a tampa e utilizando correntes 

metálicas de ligação (sem quick system). Este método é normalmente mais utilizado neste 

tipo de resíduos de modo a ser possível aos cantoneiros adicionar facilmente ao saco os 

resíduos presentes ao redor do contentor devido ao sobreenchimento. Nas fileiras do vidro e 

das embalagens detetou-se a presença de ambos os sistemas. 

Realça-se que os valores de tara não são necessariamente constantes mesmo com o mesmo 

sistema pois existem diferenças entre estes. Verificou-se que a tara dos contentores constitui 

uma fração média significativa do peso total passível de ser elevado pela grua, principalmente 

nas fileiras das embalagens (42%) e do papel/cartão (31%). No caso das fileiras do vidro e dos 

indiferenciados a tara tem uma influência, em média, de 5%. 

No Anexo C estão apresentadas informações relativas a estes dois dados, as quais podem ser 

utilitárias para futuras metodologias de pesagem ou para seleção de equipamentos e 

instrumentos de medição.  
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4.2. Indicadores 

Na análise dos indicadores, e tendo em conta a dimensão da amostra, para cada variável fez-

se uma análise dos resultados, estando reportados os que se consideraram mais 

representativos. 

4.2.1. Peso Líquido (PL) 

A Figura 34 apresenta os valores médios de peso líquido dos resíduos presentes nos 

diferentes tipos de fileiras. 

 

Figura 34 – Valores médios de PL nas quatro fileiras (barras de erro representam o desvio padrão, N=30). 

 
A elevada variação dos resultados obtidos está relacionada com a variação da composição 

dos resíduos assim como da taxa de enchimento. Em sequência, os valores obtidos para os PL 

foram calculados tendo em consideração a fração de enchimento dos contentores (PL/TE), de 

modo a ser possível compará-los para cada uma das fileiras de resíduos. Este método permitiu 

reduzir a dispersão dos resultados. Para o efeito, e tendo em conta a gama de resultados 

existentes e que se entende que os erros serão maiores para as taxas de enchimento mais 

baixas, desprezaram-se valores de PL que apresentavam TE inferiores a 10%, no vidro, e 

inferiores a 50%, nas restantes fileiras (que representaram um número muito reduzido 

nestas). Foram também desprezados valores considerados atípicos. 

Na Figura 35 é possível visualizar os valores médios de PL/TE e no Anexo D estão apresentados 

os valores obtidos na análise deste indicador. 
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Figura 35 – Valores médios de PL/TE (barras de erro representam o desvio padrão, N=30). 

 
Verifica-se que a maior variação dos resultados decorre para o vidro. De facto, ocorre uma 

grande dispersão nos valores de PL/TE encontrados na fileira do vidro, estando o valor médio 

associado a um erro de cerca de 30%, demonstrando grande variação de peso de vidro 

encontrada nos contentores ao longo dos circuitos que se considera serem resultado de 

variações na sua composição. 

Devido às diversas contaminações e incorretas deposições de resíduos verificadas durante os 

acompanhamentos dos circuitos de recolha e à grande variabilidade dos produtos 

depositados (nos contentores pelos cidadãos) nos contentores para recolha seletiva, é 

compreensível que as fileiras de resíduos diferenciados apresentem erros médios associados 

significativos: cerca de 26% no papel/cartão e de cerca de 18% na fileira das embalagens. 

No caso dos resíduos indiferenciados, apesar de heterogéneos por natureza, a variação da 

composição não teve efeitos marcantes na variação deste parâmetro, sendo que neste tipo 

de resíduos, a média de valores apresentou um erro associado menor (cerca de 12%). 

Os resultados obtidos serão relevantes para o apoio ao dimensionamento e otimização de 

circuitos de recolha. 

Com o conhecimento dos valores de PL e das TE correspondentes, foi realizada uma análise 

da relação entre os dois indicadores para as quatro fileiras de resíduos, presente no Anexo D. 

Seria de esperar um aumento do PL presente em contentor com o aumento da TE. Contudo 

tal verificou-se apenas tenuemente em todas as fileiras exceto na do papel/cartão, onde, 
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mesmo considerando o erro associado, para a gama de taxa de enchimento entre 70 e 80%, 

se verificou uma descida do PL comparativamente às gamas anteriores  

4.2.2. Taxa de Enchimento (TE) 

Na Figura 36 estão representados os valores obtidos para as taxas de enchimento. No Anexo 

E está apresentada a análise realizada a este indicador.  

 
Figura 36 – Taxas de enchimento médias obtidas (barras de erro representam o desvio padrão; N=40 indiferenciados, N=38 

papel/cartão, N=30 embalagens e vidro) 

 
A fileira do vidro apresenta valores de enchimento muito inferiores às restantes fileiras, com 

uma média de 33%. De facto, verificou-se que esta fileira de resíduos possuía menores taxas 

de enchimento particularmente em zonas predominantemente residenciais. Tais resultados 

mostram que o sistema de recolha poderia ser otimizado alocando uma menor frequência de 

recolha para esta fileira. 

A taxa de enchimento das fileiras dos indiferenciados, papel/cartão e das embalagens 

apresentam valores médios muito similares, entre 72 e 74%. Foi possível avaliar contentores 

com 100% de enchimento, inclusive por vezes com a presença de resíduos acumulados ao 

redor do contentor devido ao sobreenchimento. Estes valores demonstram a complicada 

tarefa dos trabalhadores em manter atualizada a informação sobre os enchimentos dos 

contentores. Em certos casos, o contentor encontrava-se completamente cheio, noutros 

casos o enchimento era consideravelmente reduzido. Com o objetivo de otimizar o sistema 

de recolha, os cantoneiros tentam proceder às recolhas dos resíduos quando os contentores 

apresentam taxas de enchimento próximas de 100%, através da monitorização entre os 
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circuitos de recolha. No entanto, por vezes, ocorrem deposições atípicas de quantidades 

elevadas de resíduos num curto período de tempo, as quais provocam sobreenchimentos. 

4.2.3. Massa Volúmica (ρ) 

Os resultados relativos à massa volúmica estão apresentados na Figura 37. Este indicador 

constitui um dos mais importantes dados base na conceção e dimensionamento de sistemas 

de recolha.  No Anexo F estão apresentados os valores obtidos na análise deste indicador. 

 

Figura 37 – Valores médios de massa volúmica de cada tipo de resíduos (barras de erro representam o desvio padrão 

N=30, indiferenciados, papel/cartão e embalagens, e N=25 vidro). 

 
A fileira do vidro apresentou a média mais elevada de massa volúmica, de 397,3 ± 106,4 kg 

m-3, como esperado sendo o que apresenta a maior variação.  

A fileira de resíduos de embalagens apresenta a menor média de massa volúmica no 

contentor, tal como esperado, com o valor de 23,6 ± 4,5 kg m-3. Relativamente à fileira do 

papel/cartão, a massa volúmica média determinada foi de 40,9 ± 11,4 kg m-3. Efetivamente, 

tal seria de esperar uma vez que os resíduos de papel/cartão são mais facilmente 

compactáveis e conseguem apresentar maior peso por volume ocupado comparativamente 

aos resíduos de embalagens.  

Determinou-se uma média de massa volúmica nos resíduos indiferenciados de 129,3 ± 24,4 

kg m-3. Apesar de se ter desprezado os valores atípicos e valores associados a taxas de 

enchimento reduzidas, o erro associado à média de massa volúmica calculada é, todavia, 

significativo, representando cerca de 19%. Valores de coeficientes de variação nesta ordem 
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de grandeza para este tipo de resíduos são considerados contudo aceitáveis em virtude da 

heterogeneidade naturalmente associada aos resíduos.  

4.2.3.1. Comparação com valores da literatura 

A Tabela 3 apresenta os valores de massa volúmica referidos na literatura relativamente à 

fileira de resíduos do vidro.  

Tabela 3 – Valores de massa volúmica referidos na literatura para a fileira do vidro, assim como o obtido neste estudo. 

 Tipo ρ (kg m-3) 

Tchobanoglous et al. (1993) Diversos 160  481 (valor típico: 196) 

Peterson (2004) 

Superficiais 

297 

Bogh et al. (2014) 200 

Martinho (1998) 201,5 

Rodrigues (2016) 198  310 

Rodrigues (2016) Enterrados 180  308 

Rodrigues (2016) 
Semienterrados 

245 

Neste estudo 397 ±106 

 
O valor obtido neste estudo é geralmente superior relativamente aos valores de massa 

volúmica de contentores superficiais obtidos na literatura. Tendo em consideração que os 

contentores molokTM possuem uma altura de queda dos resíduos mais elevada 

comparativamente aos contentores superficiais, a deposição dos resíduos de vidro neste tipo 

de contentores pode originar a sua maior fragmentação, levando a um maior nível de 

compactação e, consequentemente, a uma maior massa volúmica. 

Verifica-se que o valor obtido se situa dentro da gama muito alargada apresentada por 

Tchobanoglous et al. (1993).  

A Tabela 4 apresentam-se os valores de massa volúmica referidos na literatura relativamente 

à fileira de resíduos das embalagens.  

Tabela 4 – Valores de massa volúmica referidos na literatura para a fileira das embalagens. 

 Tipo ρ (kg m-3) 

Tchobanoglous et al. (1993) Diversos 42  131 (valor típico: 65) 

Peterson (2004) 
Superficiais 

69,1 

Rodrigues (2016) 18  44 

Rodrigues (2016) Enterrados 22  38 

Rodrigues (2016) 
Semienterrados 

19 

Neste estudo 23,6 ± 4,5 
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O valor obtido neste estudo para a fileira das embalagens foi de 23,6 kg m-3, sendo que está 

muito abaixo do valor referido por Peterson (2004), estando dentro da gama referida por 

Rodrigues (2016), para contentores superficiais, enterrados e semienterrados. Nesta fileira 

não se verifica uma influência significativa do nível de compactação, já que a maior parte dos 

resíduos são depositados sem serem previamente espalmados. Adicionalmente, em muitas 

ocasiões, os cidadãos depositam os resíduos em sacos fechados, retirando volume para a 

deposição dos resíduos devido à criação de espaços vazios entre os sacos. 

A Tabela 5 apresenta os valores de massa volúmica referidos na literatura relativamente à 

fileira de resíduos de papel/cartão.  

Tabela 5 – Valores de massa volúmica referidos na literatura para a fileira de papel/cartão. 

 Tipo ρ (kg m-3) 

Tchobanoglous et al. (1993) Diversos 42  131 (valor típico: 89) 

Tanskanen e Kaila (2001) 

Superficiais 

200 

Bogh et al. (2014) 150 

Rodrigues (2016) 31  92 

Rodrigues (2016) Enterrados 26  49 

Tanskanen e Kaila (2001) 

Semienterrados 

260 

Rodrigues (2016) 36 

Neste estudo 40,9 ± 11,4 

 

Obteve-se neste estudo o valor de 40,9 kg m-3, estando muito abaixo dos valores obtidos para 

contentores superficiais por Tanskanen e Kaila (2001) e Bogh et al. (2014). Realça-se que os 

valores elevados reportados deverão certamente dever-se às diferentes composições da 

fileira em particular de proporção cartão e papel, e não só da metodologia de deposição. 

O valor obtido neste estudo encontra-se dentro da gama de valores apresentada por 

Tchobanoglous et al. (1993). Também se encontra de acordo com a gama de valores 

apresentada por Rodrigues (2016) para contentores superficiais e enterrados, sendo que está 

consideravelmente próximo do valor apresentado por este autor para contentores 

semienterrados. 

A Tabela 6 apresenta os valores de massa volúmica referidos na literatura relativamente à 

fileira de resíduos indiferenciados.  
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Tabela 6 – Valores de massa volúmica referidos na literatura para a fileira de resíduos indiferenciados. 

 Tipo ρ (kg m-3) 

Tchobanoglous et al. (1993) Diversos 131  481 (valor típico: 291) 

Neste estudo Semienterrado 129,3 ± 24,4 

 
Relativamente à fileira de resíduos indiferenciados, verifica-se uma escassez de estudos no 

que diz respeito à determinação da massa volúmica. Apesar da elevada heterogeneidade 

deste tipo de resíduos, verifica-se que o valor calculado se encontra relativamente próximo 

do limite inferior da gama apresentada por Tchobanoglous et al. (1993). 

4.2.3.2. ρ vs TE 

A conceção e dimensionamento de recipientes podem ser otimizadas usando os valores de 

peso específico. No entanto os poucos dados que surgem na literatura apresentam-se de 

forma muito incompleta e dispersa, resultado de diferentes métodos de medição, 

constituindo dados de difícil comparação ou extrapolação.   

Um dos objetivos deste trabalho consistia na avaliação do indicador do ρ com a variação da 

TE, de modo a averiguar se ocorre um fator de compactação com o aumento da quantidade 

de resíduos presentes no contentor. Uma análise preliminar mostrou uma elevada dispersão 

dos resultados pelo que, de modo a realizar uma interpretação mais detalhada e objetiva, 

analisou-se esta relação utilizando gamas de taxa de enchimento. 

Na Figura 38 apresenta-se a relação entre o indicador TE e o indicador ρ para as quatro fileiras 

de resíduos estudados. O Anexo F contém os valores obtidos na análise desta relação. 
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Figura 38 – Relação entre massa volúmica e taxa de enchimento (barras de erro indicam desvio padrão): a) resíduos 

indiferenciados; b) vidro; c) papel/cartão; d) embalagens. (3 amostras mais representativas selecionadas para cada uma 

das gamas em cada fileira de resíduos). 

 
Nas fileiras de resíduos indiferenciados para mais de 80% de TE e do vidro entre 10 a 50% de 

TE é possível observar um aumento da massa volúmica ao longo do aumento das taxas de 

enchimento. Este facto era algo expectável nos indiferenciados devido a estes resíduos serem 

relativamente pesados e consideravelmente comprimíveis. De facto, é notório algum efeito 

de compactação, ou seja, com o aumento da taxa de enchimento no contentor, o quociente 

(massa volúmica) entre o peso dos resíduos e o volume por eles ocupado é maior. Realça-se 

que os resultados não mostram variações muito expressivas. Na fileira do vidro, apesar de 

este ser um material pouco comprimível, a sua fragmentação pode justificar o observável 

ligeiro aumento da massa volúmica com a taxa de enchimento. Este aumento verifica-se 

essencialmente nas gamas mais baixas de TE, o que se entende ser pelo facto de nestes casos 

existir uma maior altura de queda dos resíduos de vidro, potenciando a sua fragmentação. 
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Nas fileiras do papel/cartão e das embalagens a massa volúmica mantém-se 

aproximadamente constante nas diferentes gamas de TE. Sendo resíduos consideravelmente 

leves, era de esperar que ao longo do enchimento do contentor não fosse possível observar 

um fator de compactação e um correspondente aumento da massa volúmica, a não ser que 

tal decorresse com intervenção humana. Visto a fileira das embalagens e do papel/cartão 

apresentarem menores médias de pesos em contentor, e por sua vez menores médias de 

massa volúmica, tornam estes valores também facilmente influenciáveis pela elevada 

variabilidade de tipos de plásticos e metais e papel/cartão presentes no mercado. Este fator 

associado às frequentes contaminações introduzidas pelos cidadãos nos contentores 

aumenta a dispersão dos resultados deste indicador. 

4.2.4. Tempo de Recolha Unitário (TRU) 

Este indicador consiste na medição do tempo de descarga, desde a paragem do veículo até o 

seu arranque para o ponto de recolha seguinte. Os TRU médios obtidos para cada tipo de 

resíduo estão apresentados na Figura 39, sendo que no Anexo G estão presentes os valores 

obtidos da análise deste indicador. 

 

Figura 39 – Tempos de recolha unitários médios para as fileiras estudadas (barras de erro indicam desvio padrão; N=18 

indiferenciados, N=15 papel/cartão e embalagens, N=20 vidro). 

 
A fileira de resíduos do vidro apresenta uma média de tempos de recolha unitário mais 

elevada. São compreensíveis estes resultados devido à natureza do material em questão. 

Realça-se que em certas ocasiões ocorreu inclusive a queda de vidro no passeio durante a 

descarga, devido a roturas nos sacos ou a resíduos ainda presentes no saco mesmo após a 

descarga, promovendo a demora da paragem do veículo. 
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Era esperado um TRU inferior para a fileira das embalagens, relativamente aos resíduos 

indiferenciados, devido à maioritária presença de quick system. No entanto, verifica-se que 

as suas médias são similares, o que pode ser justificável pelo facto de os resíduos de 

embalagens serem consideravelmente leves. De facto, em diversas situações, verificou-se a 

incapacidade de movimentar os resíduos de embalagens do saco para o veículo de recolha. 

Devido ao baixo peso destes resíduos, o manobrador da grua tinha a necessidade de agitar o 

saco diversas vezes com certa violência de modo a descarregar todo o seu conteúdo.  

A fileira do papel/cartão possui a menor média de tempo de recolha unitário de todas as 

fileiras. Apesar de apresentar os melhores resultados, os pontos de recolha desta fileira 

diversas vezes apresentavam papel/cartão no exterior dos contentores, obrigando os 

trabalhadores a movimentar estes resíduos para o saco de descarga ou para o veículo de 

recolha. É importante salientar que nesta fileira de resíduos o método de recolha quick system 

é amplamente utilizado, possibilitando uma recolha mais célere. 

Realça-se que nem sempre se observavam resíduos em torno do equipamento apenas 

quando este se encontrava cheio. Verificou-se que algumas pessoas depositavam assim para 

não terem o trabalho de o comprimir para depositar na abertura do contentor. 

Apesar do contentor de resíduos indiferenciados possuir maior volume útil, apresenta valores 

de tempo de recolha unitário similares aos contentores diferenciados de menor volume útil, 

indicando que o tempo unitário depende principalmente do sistema de acoplagem entre os 

equipamentos e do método de elevação do contentor, assim como das características dos 

resíduos, como exemplificado anteriormente. Este indicador está também dependente de 

outros fatores importantes como a experiência do manobrador da grua ou da prontidão de 

movimentos do cantoneiro. 

Este indicador deve ser minimizado pelos fabricantes de equipamentos de recolha, 

considerando a importância que tem no desempenho dos sistemas de recolha de resíduos 

urbanos. 

Na Tabela 7 estão apresentados valores de tempo de recolha unitário apresentados na 

literatura. Os tempos medidos neste estudo apresentaram em geral valores no limite superior 

à gama indicada por Tchobanoglous et al. (1993) ou superiores e abaixo dos apresentados por 
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Moreira (2008). Entende-se que naturalmente no primeiro caso os valores inferiores da gama 

apresentados não poderão ser de contentorização da tipologia em estudo. 

Relativamente às fileiras do papel/cartão e das embalagens, os valores obtidos encontram-se 

abaixo dos referenciados por Rodrigues (2016), no entanto os valores obtidos para a fileira 

do vidro encontram-se de acordo com o publicado por este autor. 

Tabela 7 – Tempos de recolha unitários apresentados na literatura. 

Fonte Tipo de Contentor TRU (min/contentor) 

Tchobanoglous et al. (1993) Diversos 0,48 – 3 

Moreira (2008) Semienterrado 4,9 

Rodrigues (2016) 

Semienterrado Papel/Cartão 4,08 – 5,45 

Semienterrado Embalagens 4,27 – 5,37 

Semienterrado Vidro 4,07 – 5,06 

Neste estudo 

Semienterrados Papel/Cartão 3,22 ± 0,31 

Semienterrados Embalagens 3,64 ± 0,50 

Semienterrados Vidro 4,27 ± 0,68 

Semienterrados Indiferenciados 3,65 ± 0,62 

 

4.2.5. Volume Passível de Recolha por unidade de Tempo (VPRT) 

Na Figura 40 estão apresentados os volumes passíveis de serem recolhidos por unidade de 

tempo em cada fileira de resíduos estudada. No Anexo H estão presentes os valores obtidos 

após análise deste indicador. 

  

Figura 40 – Volume passível de recolha médio por unidade de tempo em cada fileira de resíduos (barras de erro indicam 

desvio padrão; N=19 indiferenciados, N=22 papel/cartão, N=18 embalagens, N=25 vidro).  
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A fileira de resíduos indiferenciados obteve um volume passível de recolha médio por unidade 

de tempo de 1,22 ± 0,23 m3 min-1, a fileira de papel/cartão de 0,76 ± 0,13 m3 min-1, a fileira 

das embalagens de 0,64 ± 0,15 m3 min-1 e a fileira do vidro de 0,55 ± 0,13 m3 min-1.  

Este indicador permite realizar uma aproximação do potencial de recolha, isto é, a volumetria 

de resíduos passíveis de serem recolhidos com a média de tempos unitários obtidos e a 

capacidade útil instalada, apesar de não serem consideradas as possíveis influências da 

variação do peso de resíduos presente no saco no tempo de descarga e da realização deste 

estudo. 

Observando a Figura 40 verifica-se que o VPRT médio é superior para os resíduos 

indiferenciados, o que se justifica pelo facto de o contentor deste tipo de resíduos possuir um 

volume útil instalado superior aos restantes contentores. A fileira do vidro apresenta o menor 

VPRT médio, sendo esta observação compreensível visto que este tipo de resíduos 

apresentou o maior valor de TRU médio. No entanto, na dificuldade de obter valores 

referentes a este indicador na literatura, não é possível estabelecer comparações com outros 

estudos. 

4.3. Recolha de dados/parâmetros adicionais relevantes 

Os resultados relativamente aos dados adicionais relevantes, relativamente à recolha com 

recurso a contentorização de profundidade, encontram-se apresentados na Tabela 8. Tais 

dados serão relevantes para o apoio ao dimensionamento de sistemas. 

Tabela 8 – Resultados obtidos para os dados adicionais relevantes relativamente ao sistema de recolha por contentorização 

em profundidade. 

 
Contentores de resíduos 

diferenciados 

Contentores de resíduos 

indiferenciados 

Área de implantação do contentor (m2) 1,35 2,30 

Secção de deposição (m2) 
0,10 (papel/cartão) 

0,05 (embalagens e vidro) 
0,27 

Altura de deposição (cm) 110 

Volume total (VT) (m3) 2,50 4,58 

Volume não útil (m3) 0,20 (8,0% do VT) 0,39 (8,5% do VT) 

Volume útil (m3) 2,30 4,19 

Capacidade de armazenamento por área 
superficial (m3/m2) 

1,71 (com escorredor) 

1,86 (sem escorredor) 

1,82 (com escorredor) 

1,99 (sem escorredor) 

Dimensão da equipa 2 
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Relativamente às funções da equipa de recolha, verificou-se que o condutor movimenta o 

veículo ao longo do circuito e, no momento da recolha, aciona e manobra a grua no momento 

da descarga. O cantoneiro verifica o nível de enchimento dos contentores e determina se é 

necessário a recolha imediata ou se é possível apenas recolher num circuito posterior; no caso 

do presente estudo recolheu-se sempre em virtude da necessidade de monitorização. No 

caso de necessidade de recolha imediata dos resíduos o cantoneiro, movimenta qualquer 

resíduo que se encontre fora do contentor para o interior deste ou para o veículo de recolha, 

assegura a junção da grua com o contentor, efetua a abertura do saco para descarga dos 

resíduos, coloca um novo saco descartável no contentor (apenas nos resíduos 

indiferenciados), certifica-se também que a área envolvente ao contentor se encontra limpa 

após a descarga e por vezes auxilia o condutor nas manobras mais complicadas do veículo de 

recolha. 

4.4. Outras observações 

Como já referido na metodologia, na secção 3.3., classificou-se a presença de odores e de 

lixiviados no contentor em A, B ou C. 

4.4.1. Odores 

Observando a Figura 41, é possível verificar a variação percentual das classificações dos 

odores em cada fileira de resíduos acompanhada.  

 

Figura 41 – Distribuição da classificação de odores (N=53 indiferenciados, N=42 papel/cartão, N=37 embalagens e N=43 

vidro). 
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A fileira dos resíduos de vidro demonstra um claro destaque. Cerca de 15% das avaliações 

apresentam o nível mais elevado de maus odores (nível C), sendo esta fileira a única a 

demonstrar tal classificação. O nível B foi a classificação predominante, confirmando a fileira 

do vidro como a mais problemática relativamente à presença de maus odores.  

Nas restantes fileiras de resíduos a ausência de maus odores (nível A) prevalece, no entanto, 

os resíduos indiferenciados apresentam uma considerável percentagem de nível B, 

evidenciando mais odores comparando com a fileira do papel e das embalagens.   

Os contentores das fileiras das embalagens e do papel avaliados apresentam bons resultados, 

demonstrando uma quase total ausência de odores, sendo a fileira do papel a melhor 

classificada. 

Estes resultados vão de encontro ao expetável. A fileira do vidro produz elevada quantidade 

de lixiviados no contentor (como se verá na secção 4.4.2), que com o passar dos dias cria um 

cheiro intenso. A fileira dos indiferenciados possuí elevada quantidade de resíduos 

putrescíveis e facilmente biodegradáveis. O intervalo de tempo entre as recolhas permite a 

formação e acumulação de maus odores no contentor, sendo o acelerado o processo com o 

aumento da temperatura ambiente. 

4.4.2. Lixiviados (L) 

Observando a Figura 42, é possível verificar a variação percentual das classificações dos 

lixiviados em cada fileira de resíduos acompanhada.  

 

Figura 42 – Distribuição da classificação de lixiviados (N=53 indiferenciados, N=42 papel/cartão, N=37 embalagens e N=43 

vidro). 
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É possível observar uma clara relação entre a presença de lixiviados e a formação de odores 

nos contentores. 

Tal como nos odores, a fileira do vidro destaca-se na presença de lixiviados 

comparativamente às restantes fileiras. A classificação mais grave (nível C) foi aplicada a cerca 

de 19% das situações, estando este nível apenas presente nesta fileira. Somente cerca de 42% 

das observações apresentaram ausência total de lixiviados (nível A) no fundo da cuba do 

contentor. Tendo em conta estes resultados a aplicação de escorredores em todos os 

contentores desta fileira seria aconselhável. 

Relativamente à fileira do papel/cartão, os contentores não apresentam, quase na totalidade, 

escorredor. Os resultados obtidos na Figura 42 confirmam que efetivamente não é justificável 

a aplicação desta estrutura nesta fileira. 

Na fileira das embalagens, tendo em consideração que se verificou a presença de lixiviados 

(nível B) em cerca de 25% dos contentores, por ventura seria interessante a realização de um 

estudo relativo à aplicabilidade do escorredor nesta fileira. 

Tendo em consideração que os resíduos indiferenciados possuem bastante heterogeneidade, 

a presença de considerável quantidade de lixiviados era esperada. No entanto, os resultados 

obtidos não demonstram este facto, o que pode ser justificado pela presença eficaz do 

escorredor (o qual armazena os líquidos lixiviados pelos resíduos, separando-os do saco) na 

maioria dos contentores desta fileira. 
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5. Conclusões 

O foco principal das políticas em matéria de resíduos envolve a redução e possível extinção 

das implicações da sua gestão na saúde humana e no ambiente. Um sistema de gestão de 

resíduos urbanos abrange os meios humanos, logísticos, operacionais e infraestruturas 

possibilitando a gestão o mais apropriada possível dos resíduos urbanos. O serviço de recolha 

representa o componente mais oneroso dos sistemas de gestão, admitindo entre 40 a 70% 

dos custos totais, sendo também o elemento com ligação mais próxima dos cidadãos. 

O Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 

de junho, considera os sistemas de recolha de resíduos um dos elementos obrigatórios no 

conteúdo dos planos de gestão. O sistema de deposição de resíduos envolve infraestruturas 

e equipamentos destinados exclusivamente ao acondicionamento temporário dos resíduos 

urbanos, sendo que a escolha do equipamento mais adequado requer uma análise e avaliação 

de inúmeros fatores. Assim, a definição de indicadores é um processo importante na 

otimização de sistemas de recolha. 

Este estudo teve enfoque em contentores semienterrados, designados por molokTM, aos 

quais se aliam diversas vantagens em relação aos restantes tipos de recipientes, onde se 

destaca a menor ocupação do espaço público, bem como o estabelecimento de uma 

temperatura mais baixa, contribuindo para a redução de odores e da frequência de recolha. 

Realizou-se o acompanhamento de um circuito semanal de cada fileira de resíduos, obtendo-

se 53 registos dos contentores indiferenciados, 42 do papel/cartão, 37 das embalagens e 43 

da fileira do vidro. Consideraram-se dados relevantes como a área de implantação do 

contentor, secção e altura de deposição, volumes total e útil, capacidade de armazenamento 

por área superficial e dimensão e funções da equipa de recolha. Os dados medidos neste 

trabalho foram o peso bruto e o peso da tara. Consideraram-se também como indicadores o 

peso líquido, a massa volúmica, o tempo de recolha unitário, o volume passível de recolha 

por unidade de tempo e a taxa de enchimento. 

Durante a realização deste estudo, observaram-se frequentes contaminações e incorretas 

deposições de resíduos, as quais contribuem para uma maior heterogeneidade e 

consequente variação de pesos brutos encontrados em contentor. Conclui-se que a tara dos 
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contentores constitui uma fração média significativa do peso total passível de ser elevado 

pela grua. 

O estabelecimento de uma relação entre o peso líquido e a taxa de enchimento permitiu 

reduzir a dispersão dos resultados no indicador de peso líquido, destacando-se claramente o 

vidro como o fluxo com os resultados médios superiores e as embalagens com os valores 

médios mais baixos, de acordo com as massas volúmicas respetivas. 

A taxa de enchimento das fileiras dos indiferenciados, papel/cartão e das embalagens 

apresentaram valores médios muito similares, entre 72 e 74%. A fileira dos resíduos de vidro 

apresentou valores de enchimento muito inferiores às restantes fileiras, com uma média de 

33%.  

O estudo do indicador relativo à massa volúmica permitiu obter valores médios de 397,3 ± 

106,4 kg m-3 para a fileira do vidro, de 23,6 ± 4,5 kg m-3 para a fileira das embalagens, de 40,9 

± 11,4 kg m-3 para a fileira do papel/cartão e de 129,3 ± 24,4 kg m-3 para a fileira dos 

indiferenciados. Conclui-se que nas fileiras de papel/cartão e das embalagens não existe 

variação significativa da massa volúmica com a variação da taxa de enchimento. No entanto, 

nas fileiras do vidro e dos resíduos indiferenciados ocorre um ligeiro aumento da massa 

volúmica com o enchimento dos contentores em algumas gamas de taxa de enchimento. 

Verificou-se que os menores tempos de recolha unitários correspondem à utilização do 

sistema quick system, opção a qual se revelou vantajosa relativamente ao método de desvio 

da tampa e utilização de correntes metálicas. 

A fileira de resíduos indiferenciados obteve um volume passível de recolha médio por unidade 

de tempo de 1,22 ± 0,23 m3 min-1, a fileira de papel/cartão de 0,76 ± 0,13 m3 min-1, a fileira 

das embalagens de 0,64 ± 0,15 m3 min-1 e a fileira do vidro de 0,55 ± 0,13 m3 min-1.  

Foi possível observar uma clara relação entre a presença de lixiviados e a formação de odores 

nos contentores. A existência de uma estrutura como um escorredor pode permitir uma 

melhoria dos resultados destes dois parâmetros, por impedir o contacto entre os resíduos e 

o lixiviado presente no contentor, diminuindo a propagação de odores. 
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6. Sugestões para Trabalhos Futuros 

Tendo em atenção a baixa massa volúmica dos resíduos de papel/cartão e embalagens e dado 

que estas fileiras apresentam níveis de odores e lixiviados baixos, a implementação de 

contentores de 5 m3 pode constituir um alvo de estudo, de modo a verificar se esta 

implementação acarreta melhorias na eficiência do sistema. Este estudo deveria estar 

associado a mecanismos que permitam frequências de recolha para taxas de enchimento 

elevadas (superiores a 80%). 

Sugere-se a realização de uma análise económica à implementação de gestão automatizada 

das rotas, com sensores de nível de enchimento para recolha de contentores com taxas de 

enchimento otimizadas e sem sobreenchimento, passo que constituiria uma melhoria do 

sistema. 

Visto os contentores de resíduos de vidro apresentarem quantidades significativas de 

lixiviados mesmo com baixas taxas de enchimento, sugere-se a implementação de um sistema 

que permita verificar o nível de lixiviados e proceder à sua recolha sem ter de recorrer à 

abertura do contentor. 

Considerando que o volume não útil dos contentores constitui uma parte ainda significativa 

do volume total, o estabelecimento de estratégias para o estudo de minimização deste 

volume considera-se também um passo importante. 

Apresenta-se, como sugestão, a realização de um estudo sobre a implementação de um 

contentor molokTM destinado à recolha individualizada de resíduos biodegradáveis, visto que 

a presença deste tipo de resíduos foi muitas vezes verificada nos acompanhamentos dos 

circuitos de recolha. 

 

 

(Nilsson 2010) (Kogler 2007) (Bogh et al. 2014) (Piedade and Aguiar 2010) (Teixeira et al. 2014) 

(Greco et al. 2014) (BHT 2015) (Lottermoser 2011) (Simões et al. 2013) (APA_a 2017) 
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Anexos 

Anexo A – Fichas de Campo 

A Figura 43 apresenta um exemplo de Ficha de Campo – Pesagens e a Figura 44 apresenta a Ficha de Campo – Observações associada aos 

resíduos indiferenciados. 

 
Figura 43 – Ficha de Campo – Pesagens para os resíduos indiferenciados. 
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Figura 44 – Ficha de Campo – Observações para os resíduos indiferenciados. 
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A Figura 45 apresenta um exemplo de Ficha de Campo – Pesagens e a Figura 46 apresenta a Ficha de Campo – Observações associada aos 

resíduos de embalagens. 

 

Figura 45 – Ficha de Campo – Pesagens para os resíduos de embalagens. 
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Figura 46 – Ficha de Campo – Observações para os resíduos de embalagens. 
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A Figura 47 apresenta um exemplo de Ficha de Campo – Pesagens e a Figura 48 apresenta a Ficha de Campo – Observações associada aos 

resíduos de papel/cartão. 

 

Figura 47 – Ficha de Campo – Pesagens para os resíduos de papel/cartão. 
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Figura 48 – Ficha de Campo – Observações para os resíduos de papel/cartão. 
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A Figura 49 apresenta um exemplo de Ficha de Campo – Pesagens e a Figura 50 apresenta a Ficha de Campo – Observações associada aos 

resíduos de vidro. 

 

Figura 49 – Ficha de Campo – Pesagens para os resíduos de vidro. 



 

76 
 

DETERMINAÇÃO DE INDICADORES NO ÂMBITO DA CONTENTORIZAÇÃO DE PROFUNDIDADE E O 

SEU IMPACTO NA EFICIÊNCIA DOS SISTEMAS DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS 

VÍTOR EDUARDO MARQUES ABREU 

MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA DO AMBIENTE 

 

Figura 50 – Ficha de Campo – Observações para os resíduos de vidro. 
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Anexo B – Volume total considerado e volume apresentado pela Sopsa 

A Figura 51 apresenta a representação do volume total considerado neste estudo e do volume 

total considerado pela empresa Sopsa. 

 

Figura 51 – Representação do volume total considerado neste estudo (esquerda) e volume total considerado pela empresa 

Sopsa (direita). 
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Anexo C – Valores obtidos nos dados PB e PT 

Na Tabela 9 encontram-se apresentados os valores obtidos na análise do dado PB. Na Tabela 

10 apresenta-se a análise do dado PT. 

Tabela 9 – Valores obtidos na análise do dado PB. 

Fluxo de resíduo Média PB (kg) Desvio Padrão (kg) Erro (%) Amostras (n) 

Indiferenciados 388,1 131,3 33,8 53 

Papel/Cartão 117,9 57,5 48,8 42 

Embalagens 82,6 19,5 23,7 37 

Vidro 289,3 182,2 63,0 43 

 

Tabela 10 – Valores obtidos na análise do dado PT. 

Fluxo de resíduo Média PT (kg) Desvio Padrão (kg) Erro (%) Amostras (n) 

Indiferenciados 26,1 18,6 71,2 53 

Papel/Cartão 43,6 6,8 15,6 42 

Embalagens 43,2 16,6 38,5 37 

Vidro 45,1 15,5 34,5 43 
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Anexo D – Valores obtidos no indicador PL 

Na Tabela 11 encontram-se apresentados os valores obtidos na análise do indicador PL. Na 

Tabela 12 apresenta-se a análise da relação entre o PL e a fração de TE correspondente. 

Tabela 11 – Valores obtidos na análise do indicador PL. 

Fluxo de resíduo Média PL (kg) Desvio Padrão (kg) Erro (%) Amostras (n) 

Indiferenciados 354,6 72,0 20,3 30 

Papel/Cartão 59,7 14,9 25,0 30 

Embalagens 39,9 11,1 27,9 30 

Vidro 198,3 109,0 55,0 30 

 

Tabela 12 – Valores obtidos na análise da relação entre o PL e a fração da TE correspondente. 

Fluxo de resíduo Média PL/TE (kg) Desvio Padrão (kg) Erro (%) Amostras (n) 

Indiferenciados 541,5 63,4 11,7 30 

Papel/Cartão 94,7 25,0 26,4 30 

Embalagens 58,8 10,5 17,9 30 

Vidro 983,5 288,8 29,4 30 

 

Nas Tabelas 13 a 16 encontram-se apresentados os valores obtidos na análise da relação do 

PL com a TE correspondente, considerando diferentes gamas de taxa de enchimento, para as 

diferentes fileiras. 

Tabela 13 – Relação entre o PL e TE correspondente, considerando diferentes gamas de taxa de enchimento, para a fileira 

do vidro. 

TE (%) Média PL (kg) Desvio Padrão (kg) Erro (%) Amostras (n) 
[10-20[ 136,4 19,6 14,4 3 
[20-30[ 215,0 29,4 13,7 3 
[30-40[ 367,6 22,3 6,1 3 
[40-50[ 347,1 62,0 17,9 3 
[50-60[ 550,9 31,0 5,6 2 
[60-70] 689,3 59,2 8,6 2 

 

Tabela 14 – Relação entre o PL e TE correspondente, considerando diferentes gamas de taxa de enchimento, para a fileira 

das embalagens. 

TE (%) Média PL (kg) Desvio Padrão (kg) Erro (%) Amostras (n) 
[50-60[ 33,8 0,2 0,5 3 
[60-70[ 42,1 5,1 12,1 3 
[70-80[ 37,8 2,8 7,5 3 
[80-90[ 50,2 7,3 14,6 3 

[90-100] 61,3 1,1 1,7 3 
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Tabela 15 – Relação entre o PL e TE correspondente, considerando diferentes gamas de taxa de enchimento, para a fileira 

do papel/cartão. 

TE (%) Média PL (kg) Desvio Padrão (kg) Erro (%) Amostras (n) 
[50-60[ 63,5 2,5 3,9 3 
[60-70[ 77,9 3,6 4,6 3 
[70-80[ 51,3 0,4 0,8 3 
[80-90[ 87,8 2,4 2,8 3 

[90-100] 99,4 2,0 2,0 3 
 

Tabela 16 – Relação entre o PL e TE correspondente, considerando diferentes gamas de taxa de enchimento, nos resíduos 

indiferenciados. 

TE (%) Média PL (kg) Desvio Padrão (kg) Erro (%) Amostras (n) 
[50-60[ 231,3 4,4 1,9 3 
[60-70[ 341,6 8,4 2,5 3 
[70-80[ 508,6 17,3 3,4 3 
[80-90[ 494,7 55,8 11,3 3 

[90-100] 494,2 3,7 0,7 3 
 

Nas Figuras 52 a 55 encontram-se demonstrados os valores obtidos na análise da relação do 

PL com a TE correspondente, considerando diferentes gamas de taxa de enchimento, para a 

várias fileiras. 

 

Figura 52 – Demonstração da relação entre o PL e a TE para a fileira do vidro, considerando gamas de TE.  
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Figura 53 – Demonstração da relação entre o PL e a TE para a fileira das embalagens, considerando gamas de TE.   

 

 

Figura 54 – Demonstração da relação entre o PL e a TE para a fileira do papel/cartão, considerando gamas de TE. 

 

 

 

Figura 55 – Demonstração da relação entre o PL e a TE para os resíduos indiferenciados, considerando gamas de TE. 
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Anexo E – Valores obtidos no indicador TE 

Na Tabela 17 encontram-se apresentados os valores obtidos na análise do indicador TE.  

Tabela 17 – Valores obtidos na análise do indicador TE. 

Fluxo de resíduo Média TE (%) Desvio Padrão (%) Erro (%) Amostras (n) 

Indiferenciados 74,1 16,8 22,7 40 

Papel/Cartão 71,8 13,4 18,7 38 

Embalagens 72,8 15,4 21,1 30 

Vidro 33,0 13,1 39,6 30 
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Anexo F – Valores obtidos no indicador ρ 

Na Tabela 18 encontram-se apresentados os valores obtidos na análise do indicador ρ. 

Tabela 18 – Valores obtidos na análise do indicador ρ. 

Fluxo de resíduo Média ρ (kg m-3) Desvio Padrão (kg m-3) Erro (%) Amostras (n) 

Indiferenciados 129,3 24,4 18,9 30 

Papel/Cartão 40,9 11,4 27,9 30 

Embalagens 23,6 4,5 18,9 30 

Vidro 397,3 106,4 26,8 25 

 

Nas Tabelas 19 a 22 encontram-se apresentados os valores obtidos na análise da relação do 

ρ com a TE correspondente, considerando diferentes gamas de taxa de enchimento, para as 

diferentes fileiras. 

Tabela 19 – Relação entre o ρ e a TE correspondente, considerando diferentes gamas de taxa de enchimento, para a fileira 

do vidro. 

TE (%) Média ρ (kg m-3) Desvio Padrão (kg m-3) Erro (%) Amostras (n) 
[10-20[ 224,4 38,9 17,3 3 

[20-30[ 411,6 35,6 8,6 3 

[30-40[ 488,4 8,9 1,8 3 

[40-50[ 350,2 48,6 13,9 3 

[50-60[ 445,9 46,8 10,5 3 

[60-70] 474,2 69,7 14,7 2 

 
Tabela 20 – Relação entre o ρ e a TE correspondente, considerando diferentes gamas de taxa de enchimento, para a fileira 

das embalagens. 

TE (%) Média ρ (kg m-3) Desvio Padrão (kg m-3) Erro (%) Amostras (n) 
[50-60[ 23,0 0,5 2,3 3 

[60-70[ 23,3 1,9 8,3 3 

[70-80[ 23,7 5,2 22,0 3 

[80-90[ 24,7 3,0 12,3 3 

[90-100] 24,8 0,6 2,3 3 

 
Tabela 21 – Relação entre o ρ e a TE correspondente, considerando diferentes gamas de taxa de enchimento, para a fileira 

do papel/cartão. 

TE (%) Média ρ (kg m-3) Desvio Padrão (kg m-3) Erro (%) Amostras (n) 
[50-60[ 38,1 1,7 4,5 3 

[60-70[ 41,8 1,7 4,1 3 

[70-80[ 36,3 9,2 25,3 3 

[80-90[ 37,6 5,6 15,0 3 

[90-100] 39,7 0,8 2,0 3 
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Tabela 22 – Relação entre o ρ e a TE correspondente, considerando diferentes gamas de taxa de enchimento, para os 

resíduos indiferenciados. 

TE (%) Média ρ (kg m-3) Desvio Padrão (kg m-3) Erro (%) Amostras (n) 
[50-60[ 107,9 1,2 1,1 3 

[60-70[ 102,3 2,8 2,8 3 

[70-80[ 108,3 9,1 8,4 3 

[80-90[ 144,8 18,5 12,8 3 

[90-100] 123,3 5,0 4,1 3 
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Anexo G – Valores obtidos no indicador TRU 

Na Tabela 23 encontram-se apresentados os valores obtidos na análise do indicador TRU.  

Tabela 23 – Valores obtidos na análise do indicador TRU. 

Fluxo de resíduos 
Média TRU 

(min/contentor) 

Desvio Padrão 

(min/contentor) 
Erro (%) Amostras (n) 

Indiferenciados 3,65 0,62 17,1 18 

Papel/Cartão 3,22 0,31 9,7 15 

Embalagens 3,64 0,50 13,7 15 

Vidro 4,27 0,68 16,0 20 
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Anexo H – Valores obtidos no indicador VPRT 

Na Tabela 24 encontram-se apresentados os valores obtidos na análise do indicador VPRT.  

Tabela 24 – Valores obtidos na análise do indicador VPRT. 

Fluxo de resíduo Média VPRT (m3 m-1) Desvio Padrão (m3 m-1) Erro (%) Amostras (n) 

Indiferenciados 1,22 0,23 18,88 19 

Papel/Cartão 0,76 0,13 17,06 22 

Embalagens 0,64 0,15 23,68 18 

Vidro 0,55 0,13 23,58 25 

 

 

 

 


