
Resumo  

As tendências da Sociedade actual impõem a necessidade de implementar processos de 

discussão elaborados e eficazes, muitas vezes traduzindo a ruptura de velhos hábitos sociais e 

definindo novos padrões de comportamento ambiental. Na prática, esta “nova” orientação 

filosófica é acompanhada da atribuição de mais responsabilidades individuais e colectivas, por 

forma a garantir um adequado desenvolvimento social, económico e ambiental. Uma das 

principais questões actualmente colocadas é a escassa disponibilidade de matérias-primas, 

resultado da exploração efectuada ao longo dos anos, bem como a da dispersão de materiais 

em locais de deposição não apropriados. Este facto obriga à imposição de várias medidas com 

vista à limitação desses desmandos e ao aproveitamento dos materiais ainda existentes.  

O desenvolvimento económico mundial traduz-se por um incremento na produção de bens de 

consumo, cujos resíduos exigem a implementação de complexas soluções de gestão. 

Actualmente, os resíduos sólidos urbanos constituem cerca de 40% dos resíduos produzidos 

anualmente em todo o planeta, pelo que para enfrentar problemas desta dimensão os sistemas 

de gestão integrada de resíduos e as unidades de tratamento são normalmente precedidos de 

cada vez mais rigorosas avaliações que permitem ter em consideração os impactes sobre a 

saúde pública e o ambiente.  

Este documento apresenta de forma sumária o conjunto de regras e tecnologias mais utilizadas 

na gestão de resíduos sólidos urbanos, e, complementarmente, propicia um sistema de ajuda à 

sua gestão que lança mão de diferentes critérios, constituindo uma ferramenta de apoio à 

decisão nessa matéria.  

Na primeira parte deste documento apresenta-se uma perspectiva histórica sobre a evolução 

da gestão de resíduos e das preocupações ambientais inerentes, não deixando de os 

classificar segundo a sua origem e características. Faz-se ainda referência a diversos 

documentos regulamentares que orientam a gestão de resíduos. Numa segunda parte, incide-

se sobre a recolha e transporte de resíduos e o seu posterior tratamento e eliminação, listando-

se e caracterizando-se, de uma forma geral, as principais tecnologias disponíveis. Na terceira 

parte deste trabalho apresenta-se sumariamente a gestão de resíduos urbanos nos vários 

continentes e em Portugal, sendo também enumerados alguns aspectos da estratégia de 

gestão integrada de resíduos. Na quarta parte apresentam-se dados sobre os custos 

económicos associados às principais tecnologias disponíveis em Portugal e as bases do 

software elaborado para servir de apoio à gestão de resíduos urbanos. Este programa pretende 

incidir sobre as várias opções de gestão que existem ou vão existir brevemente em Portugal e 

permite focar alguns aspectos importantes de optimização dos destinos existentes, recursos 

legislativos, minimização de impactes ambientais e minimização de custos.  



Pretende-se que esta ferramenta sirva de apoio na escolha e implementação de estratégias de 

gestão de resíduos com maior rigor e seriedade, contribuindo para a aplicação da melhor 

solução numa determinada região, mas sem descurar uma declarada finalidade pedagógica.  

Abstract  

The current Society’s trends analysis impose the necessity to implement elaborated and 

efficient processes of discussion, many times translating the rupture of old social habits and 

defining new standards of environment behaviour. In practical, this new philosophical orientation 

must be followed by the attribution of more individual and collective responsibilities, in order to 

guarantee an adequate social, economic and environmental development. One of the main 

questions currently placed is the scarce availability of raw material, as a result of the excessive 

exploration of resources, as well as the dispersion of materials in inappropriate places of 

deposition. This fact compels to the imposition of some measures with a view lo the limitation of 

these disobediences and the efficient exploitation of the remaining materials.  

World-wide the economic development is translated by an increase in the production of 

consumption goods, whose wastes demand the implementation of complex solutions of 

management. Currently, the municipal solid waste constitute about 40% of the waste produced 

annually in the whole planet, for that, lo stop facing problems of this dimension the systems of 

integrated waste management and the treatment units are each time preceded by more 

rigorous evaluations that have in account public health and the environment impacts.  

This document presents, in a summary form, a set of rules and the most used technologies in 

the municipal solid waste management, and, complementarily, it propitiates a system of aid to 

waste management that launches hand of different criteria, constituting a support tool to the 

decision in this matter.  

In the first part of this document, a historical perspective on the evolution of waste management 

and the inherent environment concerns are presented, not leaving them to classify according to 

its origin and characteristics. Reference is still done to the diverse legal documents that guide 

the waste management. In the second part, one refers lo the waste collection and transport and 

its posterior treatment and elimination, listing and characterizing, in a general form, the main 

available technologies. In the third part of this work, the municipal solid waste management in 

the some continents and in Portugal is presented, being some aspects of the strategy of 

integrated waste management also enumerated. In the fourth part, it presents some data on the 

economic costs associated to the main available technologies in Portugal and the bases of the 

elaborated software to help the municipal solid waste management. This program intends to 

focus on some options of management that exist or are going to exist briefly in Portugal and it 

allows to focus some important aspects of optimization of the existing destinations, legislative 

resources, environmental impacts minimization and costs minimization. It is intended that this 



tool serves as support in the choice and implementation of strategies of waste management 

with bigger severity and seriousness, contributing for the application of the best solution in one 

determined region, but without relinquishing the declared pedagogical purpose.  


