
Resumo 
 

A evolução da consciência ecológica da Sociedade traduz-se em alguns efeitos 

muito visíveis. Por um lado, ao nível dos órgãos decisores comunitários e nacionais, 

aumentam os padrões de qualidade no que diz respeito ao tratamento e destino final 

dos resíduos sólidos urbanos (RSU), tendo por consequência a implementação de 

sistemas de reutilização, valorização e reciclagem. Por outro lado, a população, em 

geral, tem uma noção cada vez mais perfeita de que sendo consumidora primária se 

constitui como a principal actriz da cadeia de produção/tratamento/destino final dos 

RSU. Assim, perante a situação actual, toma cada vez mais consciência de que é 

imperioso viabilizar os projectos em fase de implementação, dando o seu esforço à 

redução na produção de resíduos e à preservação de recursos naturais. 

Um sistema de gestão de RSU é geralmente complexo e engloba diversas 

componentes: operações de recolha, transporte, triagem, preparação para a 

valorização e confinamento; e, processos de compostagem, incineração com 

recuperação de energia e reciclagem de materiais. 

A via térmica para a eliminação dos RSU tem sido adoptada em diversos países de 

todos os continentes, em alguns deles como solução prioritária ou quase exclusiva. 

No geral, a incineração é uma via de valorização dos RSU dado que produz energia 

eléctrica a partir do calor da combustão ou utiliza este no aquecimento. 

A incineração garante também uma redução de cerca de 80% do volume dos 

resíduos, apresentando-se, pois, como uma boa alternativa ao Aterro Sanitário na 

perspectiva de economia de espaço. Porém, como sub-produtos dessa operação 

resultam escórias, cinzas volantes, gases e efluentes líquidos, que carecem de 

tratamento e/ou destino final adequados. 

Em Portugal, os sistemas actuais de tratamento e eliminação de RSU 

circunscrevem-se essencialmente à deposição de RSU em lixeiras e em alguns 

aterros sanitários, pontualmente podendo também registar-se alguns pólos de 

compostagem. A incineração está prevista a breve prazo em duas Centrais de 

Incineração de Resíduos Sólidos Urbanos (CIRSU), respectivamente nas Áreas 

Metropolitanas de Lisboa e Porto, as quais terão de resolver a contento todos os 

problemas relacionados com os sub-produtos obtidos. 

O presente trabalho aborda diversas alternativas de gestão das escórias produzidas 

nas centrais de incineração de resíduos sólidos urbanos (EIRSU), sublinhando a 



possibilidade da sua valorização. Com base neste objectivo é possível reduzir a 

quantidade de resíduos sujeita a deposição final, consequentemente a necessidade 

de grandes volumes de aterro, mas, também, reduzir a quantidade de matérias-

primas naturais usadas no fabrico de produtos para a construção civil, substituindo-

as, pelo menos parcelarmente, por escórias. 

A abordagem efectuada pretendeu ser pragmática e actual, enquadrando o 

problema da gestão dos RSU ao nível comunitário e nacional, bem como realizando 

a pesquisa bibliográfica sobre as diversas formas de valorização já praticadas. Com 

este propósito foi também realizado um estágio no CREED - Centre de Reserches et 

d'Essais pour l'Environnement et les Déchets, ligado ao grupo francês GÉNÉRALE 

DES EAUX, que também se dedica a estudos de valorização das EIRSU, 

particularmente como inerte na construção rodoviária.  

Além disso, realizou-se a caracterização físico-química de uma amostra de EIRSU, 

incluindo testes de lixiviação, efectuaram-se ensaios de solidificação usando a 

fracção <0.5 mm das EIRSU em misturas com outros componentes e produziu-se 

uma amostra de agregados leves. A utilização destes materiais na construção civil, 

nomeadamente as EIRSU brutas, parece desenhar-se como uma hipótese muito 

plausível, atendendo aos resultados obtidos com a sua inclusão como inerte artificial 

em cubos de betão. 

 

Abstract 
 

The evolution of the ecological consciousness of Society is translated into some, very 

evident, effects. On one hand, at the level of community and national decision-

makers, quality standards are increasing in what concerns the treatment and final 

destiny of municipal solid waste (MSW), thus Implementing systems for reuse, 

valorization and recycling. On the other hand, people in general, have an increasingly 

perfect notion that, being primary consumers, they play the leading part in the chain 

of production/treatment/ /final destiny of MSW. In this way, and in face of the present 

situation, they are more and more aware of the fact that it is imperious to turn 

projects in phase of implementation into viable ones, by giving their effort to reducing 

the production of waste, and to preserving natural resources. 

A managing MSW system is usually complex and includes several components: 

gathering operations, transportation, triage, preparation for valorization and 



confinement; and composting processes, incineration with energy recovery and 

recycling of materials. The thermal way for eliminating MSW has been adopted in 

several countries through all of the continents, in some of them as the main or almost 

exclusive solution. In general, incineration is a way of valorizing MSW since it 

produces electrical energy from combustion heat or uses it in heating. 

Incineration also guarantees a reduction of about 80% of the volume of waste, 

therefore presenting itself as a good alternative to the sanitary landfill in a perspective 

of space economy. Nevertheless, this operation originates sub- -products such as 

bottom ash, fly ash, off-gas and liquid effluents, which demand adequate treatment 

and/or final destiny. 

In Portugal, the actual systems for treating and eliminating MSW are circumscribed 

essentially to the deposition of MSW in dumps and in some sanitary landfills; some 

composting poles being occasionally seen. Incineration is foreseeable in a near 

future, with two Municipal Solid Waste Incinerators (MSWI), in the Metropolitan Areas 

of Lisbon and Oporto, respectively, which will solve, in a satisfactory way, all of the 

problems related to the resultant sub-products. 

The present work is an approach to several alternatives for managing the bottom ash 

(BA) produced in MSW incinerators, underlining the possibility for its valorization. 

Based on this objective, it is possible to reduce the quantity of BA to final deposition, 

and consequently the need for large volumes of landfill; furthermore it's possible to 

reduce the quantity of na1ural raw material used in the fabrication of products for civil 

construction, replacing them, at least partially, by BA. 

This approach was intended to be pragmatic and updated, framing the problem of 

managing MSW at a community and national level, as well as developing 

bibliographic research on the several forms of valorization already in practice. With 

this goal, an apprenticeship was carried out at the CREED - Centre de Recherches et 

d'Essais pour l'Environement et les Déchets, connected with the french group 

GÉNÉRALE DES EAUX which also develops studies on BA, particularly as inert 

components on road applications.  

The physical-chemical characterization of a sample of BA was carried out, including 

leaching tests. Several mixtures using the fraction <0,5 mm of BA with other 

compounds were produced and stabilization/solidification tests were carried out; also 

it was produced an light aggregate. 



The use of these materials in civil construction, namely "fresh" BA, seems to present 

itself as a very plausible chance, in view of the results obtained by including them as 

an artificial inert in concrete. 


