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Resumo 

Com a intensificação do êxodo rural, viu-se um aumento da concentração de pessoas 

nas cidades, de forma exponencial, nas últimas décadas. Como qualquer atividade 

humana, desde a preparação de alimentos até a produção de um automóvel, gera algum 

tipo de resíduo, o aumento do consumo de bens e produtos aliados ao crescimento das 

cidades, um dos âmbitos do saneamento básico começou a ganhar grande relevância 

face aos problemas decorrentes da falta dele: os resíduos sólidos urbanos. 

As quantidades gigantes de materiais que são jogados fora todos os dias e que, 

simplesmente, são enterrados ou depositados em terrenos distantes, conhecidos como 

lixeiras ou lixões, como são chamados no Brasil, começaram a causar preocupação 

devido aos problemas ambientais, de saúde e sociais que acarretavam. A necessidade 

de dar outro tratamento ao lixo e também ao processo produtivo de bens materiais e 

consumo de matérias-primas tornou-se imediata e preocupante. 

A partir daí começou-se a buscar a transformação e produção de novos bens a partir de 

produtos descartados, reinserindo-os na cadeia produtiva, processo esse conhecido 

como reciclagem. Resíduos biodegradáveis, como os oriundos da alimentação, também 

começaram a ser tratados de forma semelhante, pelo processo da compostagem, 

originando composto para enriquecimento de solos e auxílio na agricultura. Os resíduos 

que não podem ser reutilizados, reciclados ou enviados para compostagem podem ser 

enviados para incineração, a fim de gerarem energia elétrica. 

Para que essa valorização seja possível, primeiramente deve-se realizar a separação 

dos resíduos na fonte para que sejam recolhidos separadamente e tenham tratamento 

e destinação adequada. Dentre as formas que mais resultam em material separado está 

a recolha porta-a-porta, que coleta na porta do munícipe os resíduos de cada tipo em 

dias diferentes. Resíduos misturados, também chamados de indiferenciados, possuem 

recolha reduzida, o que estimula a separação correta dos mesmos. 

No entanto, é fato conhecido de que somente essas medidas não são suficientes. Aliado 

a isso, deve-se buscar a redução na geração, realizar campanhas de sensibilização e 

investir fortemente na educação ambiental, de modo especial nas escolas, para que as 

crianças já cresçam tendo uma visão e conduta correta no âmbito dos resíduos e do 

meio ambiente em geral. 

 

Palavras-chave 

Resíduos sólidos, valorização, taxa de produção resíduos sólidos, reciclagem, 

compostagem, recolha porta-a-porta 
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Abstract 

With the rural exodus intensification, it was seen an exponential rise in the concentration 

of people in the cities in the last decades. As any human activity, from food preparation 

to an automobile production, some kind of waste is generated, the increase of goods and 

products allied to cities growth, one of the basic sanitation scopes started to gain great 

relevance face to problems due to lack of it: the urban solid waste. 

The huge amounts of materials that are thrown away every day and that are just buried 

or deposited in distant terrain, known as garbage dump, started to cause concerns due 

to the environmental, health and social problems resulted by them. The need to give 

other treatment to the waste and also to the productive process of material goods and 

its respective use of feedstock became immediate and concerning. 

Therefore, it was started to look for the reuse or production of new goods from discarded 

products, reinserting them in the productive chain, a process known as recycling. 

Biodegradable waste, such as the ones from feeding, also began to be treated similarly, 

by the composting process, originating compost to enrich soils and help agriculture. The 

waste that cannot be recycled or be sent to composting could be sent to incineration, in 

order to generate electricity. 

I order to this valorization be possible, first of all there should be the separation of the 

waste at source, so that they are collected separately e and have the correct treatment 

and final disposal. Among the ways that give the most separated material, is the door to 

door collect, that collects in citizen’s front door each type of residue in different days. 

Waste that are unsorted, also known as mixed waste, are collected less frequently, which 

stimulates the correct separation of them. 

However, it’s a known fact that only these measures are not enough. Allied to that, it is 

needed to look for reduction in the waste generation, realizing awareness campaigns 

and solid investments in environmental education, especially in schools, so that the 

children grow up with a vision and correct behavior in terms of solid waste and 

environment in general. 
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1. Introdução 

1.1. Objetivos 

Mesmo nas mais simples atividades humanas produzimos resíduos. Isto se dá tanto na 

preparação como ao fim da vida útil daquilo que é processado (Eigenheer, 2009). Ainda 

segundo Eigenheer, os resíduos ganharam, na atualidade, contornos públicos 

inusitados, não só pela crescente quantidade produzida, mas também pelos impactos 

ambientais que vem trazendo e pelos custos elevados que acarreta ao contribuinte. 

Este trabalho de dissertação tem como finalidade a obtenção de grau de mestre em 

Ciências e Tecnologia do Ambiente, com especialização em Riscos: avaliação e gestão 

ambiental, pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Os estudos iniciaram-

se em 2018 e foi realizado um estágio na Divisão de Logística da Câmara Municipal de 

Valongo, durante 3 meses, para levantamento de dados e estudos em campo sobre o 

tema deste trabalho, tendo sido o estágio prematuramente interrompido por conta da 

pandemia do COVID-19. 

1.1.1. Objetivo Geral 

Tendo em consideração a gravidade da problemática atrelada à má gestão e 

gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos nas cidades, de todos os portes, e em 

como essa vertente do saneamento básico pode influenciar a qualidade de vida da 

população, este trabalho tem como objetivo: 

- Analisar se as medidas implementadas no município de Valongo vem surtindo efeito 

face ao que elas se propõem, que é a melhoria dos índices de recolha seletiva. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos, o presente trabalho visa: 

- Analisar se existe algum tipo de material que tem influenciado mais positivamente no 

aumento dos valores de recolha seletiva e, caso exista, qual é; 

- Avaliar qual o impacto dos bio-resíduos na elevação ou não dos valores de recolha 

seletiva, tendo em vista o bom desempenho do município na implementação da recolha 

domiciliar deste tipo de material; 

- Verificar o cumprimento das metas do PERSU 2020 por parte do município. 

 

1.2. Problema da investigação 

Como todas as atividades humanas envolvem a produção de algum tipo de resíduos, 

desde a preparação de alimentos e até mesmo o fim da vida de um ser humano, não é 
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de se espantar que com a crescente demanda por bens materiais e cada vez mais 

pessoas vivendo em cidades, a má gestão desses resíduos tenha se tornado, 

principalmente nas grandes cidades, um dos mais complexos problemas de 

saneamento básico (Borges, 1998). Entre os problemas causados pelos resíduos estão 

a contaminação do solo e de águas, a proliferação de doenças, a emissão de gases de 

efeito estufa e o esgotamento das matérias primas para produção de novos bens 

quando os residuos não são reaproveitados ou valorizados. 

Por isso, este trabalho busca avaliar o quanto a implementação da recolha seletiva 

porta-a-porta no município vem contribuindo para aumentar a valorização dos resíduos 

gerados em Valongo. 

 

1.3. Estrutura do Trabalho 

No primeiro capítulo é feita uma breve introdução acerca do tema abordado nessa 

dissertação, expondo os objetivos geral e específicos do autor, além do problema a ser 

estudado ao longo do trabalho. 

No capítulo 2, chamado de Estado da Arte, é feita a dissertação de todos os tópicos 

relevantes sobre o tema, para a necessária contextualização e entendimento do leitor 

frente ao que este trabalho se propõe a avaliar. 

No terceiro capítulo, detalha-se o caso de estudo específico deste trabalho que, no caso, 

é sobre a recolha seletiva do município de Valongo. Por isso, nesse capítulo, é descrito 

tudo o que envolve a gestão dos resíduos sólidos na localidade supracitada. 

No capítulo 4, é feita a análise de todos os dados coletados ao longo da realização do 

trabalho, sejam eles quantitativos como também qualitativos. 

Em seguida, no quinto capítulo, os dados apresentados e analisados no capítulo anterior 

são discutidos e avaliados frente aos objetivos do trabalho. Também são apresentadas 

propostas para melhoria dos índices observados. 

Já no capítulo 6, são apresentadas as conclusões às quais o autor chegou levando em 

conta os dados obtidos, a análise feita e os objetivos propostos. Também são feitas 

recomendações para cumprimento das metas de recolha seletiva. 

Por fim, no sétimo e último capítulo, são indicadas todas as referências e trabalhos 

bibliográficos ao qual o autor recorreu para basear suas análises e conclusões sobre o 

tema abordado. 
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2. Estado da Arte 

No início da globalização, o aumento da urbanização e a migração da população rural 

para as áreas urbanas, fenómeno que sucedera no mundo todo, mas de modo pioneiro 

na Europa, acarretou graves problemas de serviços urbanos. Os governos locais não 

estavam preparados para conceber uma infraestrutura com capacidade de absorver 

essa demanda crescente por serviços de qualidade nas áreas essenciais referentes ao 

saneamento básico, energia, transporte, segurança e saúde. O incorreto manejo dos 

RSU e sua relação direta com a saúde pública é evidente e, somente a partir do final do 

século XIX, é que tem início a identificação e sistematização da gestão de resíduos 

sólidos na Inglaterra, em consequência das más condições de salubridade que se vivia 

na época (Russo, 2003). 

Também responsável pela transformação do cenário urbano e da sociedade, o 

progresso industrial pelo qual os países desenvolvidos passaram no início do século XX 

acarretou, além do aumento da produção, a exploração dos recursos naturais e a 

degradação ambiental. Após a Segunda Guerra Mundial, os problemas até então 

restritos ao nível local assumiram proporções universais (Alirol et. al., 2001). 

O inevitável crescimento urbano e o gradual adensamento populacional vêm causando 

diversos danos ao meio natural e à qualidade ambiental das cidades. Hoje, o cenário 

que se apresenta oriundo da explosão tecnológica, do lançamento de novos produtos, 

do consumo em massa e principalmente da má gestão, é nocivo no quesito de 

saneamento básico e principalmente nos impactos atrelados aos resíduos sólidos, 

tornando os resíduos um dos mais complexos problemas de saneamento básico das 

cidades de todos os portes, mas em especial nas de grande porte (Borges, 1998). 

Os padrões de consumo das pessoas cada vez mais altos e o forte crescimento 

populacional desencadearam o difícil gerenciamento deste material pós-consumo que 

resulta em pilhas de resíduos, poluição e impactos diretos nas sociedades, tanto no 

âmbito ambiental quanto no econômico. Especificamente no que diz respeito ao meio 

ambiente, os resíduos passaram ser vistos como fonte de degradação ambiental apenas 

no final da década de 1960 (Eigenheer, 2009). 

Além disso, os impactos causados pelo aumento desenfreado na produção de resíduos 

e na sua má gestão não ficam restritos ao meio ambiente nem à economia. Eles afetam 

diretamente a qualidade de vida da população nas cidades, sendo um motivo de 

grandes transtornos em casos extremos (Ferreira, 2000). A Figura 1 mostra uma lixeira 

com enormes quantidades de resíduos dispostos incorretamente a céu aberto e com 
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pessoas recolhendo resíduos para sobreviver, um caso extremo dos impactos negativos 

causados pela má gestão dos resíduos sólidos. 

 
Figura 1: Montanha de resíduos dispostos incorretamente. Fonte: Info Escola. 

Segundo Bretas (2002), o conjunto de atividades que tem a finalidade de preservar a 

saúde local e fornecer um meio ambiente limpo, sadio e agradável para o bem-estar 

comum de uma população, é chamado de Limpeza Urbana e é da responsabilidade do 

poder público. 

Em Portugal, segundo estudo de Puna e Baptista (2008), os impactos ligados a um 

sistema de gestão de RSU são: o ruído dos equipamentos e dos caminhões de coleta e 

transporte; a poluição atmosférica; os odores desagradáveis advindos dos sistemas de 

digestão orgânica; a interferência na qualidade da água; formação de subprodutos e 

resíduos de menores dimensões nos incineradores; problemas de saúde pública, 

sobretudo nas proximidades das unidades de tratamento e dos funcionários que 

trabalham diretamente com os serviços; má recepção por parte das comunidades que 

estão mais próximas às unidades de tratamento. 

Esses transtornos já podem ter início quando a coleta dos resíduos é feita 

incorretamente. Nesses casos, tende-se a acumular rejeitos nos tambores e recipientes 

localizados na rua, o que começa a causar mau cheiro e a atrair pestes como ratos e 

baratas, que são vetores disseminadores de doenças. Além disso, quando se acumula 

mais resíduo do que o contentor comporta, ou se eles são armazenados de forma 
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incorreta, além desses vetores e do mau cheiro, também podem atrair animais de rua 

como cachorros e gatos, que reviram os sacos em busca de comida e agravam ainda 

mais a situação. Por esses motivos, é a etapa que mais gera reclamações por parte da 

população quando não executada corretamente (Bretas, 2002). A imagem na Figura 2 

mostra uma situação de acúmulo de resíduos ao redor dos contentores. 

 

 
Figura 2: Resíduos acumulados nos contentores. Fonte: Blog do Amarildo. 

O transporte deve ser feito de forma adequada, com um correto planejamento da rota 

dos coletores a fim de se reduzir os custos e evitar gastos desnecessários. A frequência 

de coleta deve ser bem avaliada, para que não ocorram deslocamentos que poderiam 

ter sido evitados e também não haja muito espaçamentos entre uma coleta e outra, para 

evitar o acúmulo excessivo de resíduos nos contentores. A etapa do transporte é 

associada como a parte dominante, nos custos globais, do gerenciamento de RSU 

(Beijoco, 2011). 

Na destinação sempre se deve priorizar a valorização orgânica da parcela 

correspondente a isso, a reciclagem dos materiais recicláveis e a valorização energética 

do que não for reciclável, como resíduos de saúde ou outros perigosos. Deve-se evitar 

ao máximo a deposição em aterros, que podem causar contaminação do solo e água, 

inviabilizam a recuperação de materiais e requerem grande área para funcionamento. 

Para viabilizar a destinação correta dos materiais é de suma importância a correta 
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separação na fonte, devendo a população ser constantemente instruída e motivada a 

isso. E, ainda mais importante do que tudo isso, é a redução na geração de resíduos, 

pois somente com isso será possível atingir um futuro ambientalmente adequado. 

Para que seja possível a correta separação e redução de geração de resíduos, é 

necessário focar em boas campanhas de consciencialização ambiental, alinhadas com 

o princípio de economia circular, com muita educação ambiental nas escolas, para já 

ensinar desde cedo os mais pequenos. Além disso, a população deve participar 

ativamente da gestão de resíduos sólidos, pressionando as autoridades competentes 

para que o serviço seja devidamente prestado. 

 

2.1. Resíduos Sólidos 

Resíduos sólidos (RS) são definidos, segundo Regulamento Municipal Resíduos 

Sólidos Urbanos de Vila Nova de Gaia, como sendo quaisquer substâncias ou objetos, 

com consistência predominantemente sólida, de que o detentor se desfaz ou tem a 

intenção ou obrigação de se desfazer, nomeadamente os previstos na Lista Europeia 

de Resíduos. 

Como resíduo sólido urbano (RSU), entende-se “o resíduo proveniente de habitações 

bem como outro resíduo que, pela sua natureza ou composição, seja semelhante ao 

resíduo proveniente de habitações” (PERSU 2020).  

Segundo o disposto na alínea ee) do artigo 3.º do Decreto-lei nº 73/2011, de 17 de junho, 

que alterou e republicou o Decreto-lei nº178/2006, de 5 de setembro, detalham-se os 

RSU na seguinte lista: 

a. Resíduos sólidos domésticos – os resíduos normalmente produzidos nas 

habitações, nomeadamente, os provenientes das actividades de preparação de 

alimentos e da limpeza normal desses locais; 

b. Objectos domésticos fora de uso – objectos volumosos provenientes das 

habitações que, pelo seu volume, forma ou dimensões não possam ser recolhidos 

pelos meios normais de remoção; 

c. Resíduos sólidos verdes urbanos – os provenientes da limpeza e manutenção dos 

jardins ou hortas das habitações, nomeadamente aparas, troncos, ramos, corte 

de relva e ervas; 

d. Resíduos sólidos de limpeza pública – os provenientes da limpeza pública, 

entendendo-se esta como o conjunto de actividades que se destina a recolher os 

resíduos sólidos existentes nas vias e outros espaços públicos; 
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e. Dejectos de animais – excrementos, provenientes da defecação de animais na via 

pública ou noutros espaços públicos; 

f. Resíduos sólidos comerciais equiparáveis a RSU – os produzidos por um ou vários 

estabelecimentos comerciais ou do sector de serviços, com uma administração 

comum relativa a cada local de produção de resíduos que, pela sua natureza ou 

composição, sejam semelhantes, aos resíduos sólidos domésticos e cuja 

produção diária não exceda os 1100 litros; 

g. Resíduos sólidos industriais equiparáveis a RSU – os produzidos por uma única 

entidade em resultado de atividades acessórias da atividade industrial que, pela 

sua natureza ou composição, sejam semelhantes aos resíduos sólidos 

domésticos, nomeadamente os provenientes de refeitórios e escritórios, e cuja 

produção diária não exceda os 1100 litros; 

h. Resíduos sólidos hospitalares não contaminados equiparáveis a RSU – os 

produzidos em unidades de prestação de cuidados de saúde, incluindo as 

actividades médicas de diagnóstico, tratamento e prevenção de doença em seres 

humanos ou animais e as actividades de investigação relacionadas que, nos 

termos da legislação em vigor, não sejam considerados contaminados e/ou 

perigosos e cuja produção diária não exceda os 1100 litros, e que não sejam 

considerados perigosos pela legislação em vigor; 

i. Resíduos sólidos públicos equiparáveis a domésticos – os produzidos aquando da 

utilização e fruição das vias e outros espaços públicos, nomeadamente papéis, 

maços de tabaco, pontas de cigarros, etc. 

O processo para manejar os RSU, que inclui diversas etapas e fica a cargo do órgão 

responsável pela limpeza urbana de cada município, chama-se gestão de resíduos. Por 

gestão de resíduos inclui-se a “recolha, o transporte, a valorização e a eliminação de 

resíduos, incluindo a supervisão destas operações, a manutenção dos locais de 

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

comerciante ou corretor” (artigo 3.º do Decreto-lei nº 73/2011, de 17 de junho). 

 

2.1.1. Classificação de Resíduos 

Os resíduos podem ser classificados de diversas maneiras, seja pela sua origem, pela 

sua perigosidade ou mesmo pela sua valorização, conforme se apresenta a seguir. 

2.1.1.1. Classificação pela Origem 

Quando classificados pela origem em que são gerados, os resíduos podem ser: 
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Resíduos sólidos domésticos – os resíduos normalmente produzidos nas habitações, 

nomeadamente, os provenientes das actividades de preparação de alimentos e da 

limpeza normal desses locais, conforme já descritos no subcapítulo anterior; 

Resíduos sólidos hospitalares – são os resíduos produzidos pelas atividades de 

unidades de serviços de saúde (hospitais, ambulatórios, postos de saúde etc.). Em 

Portugal, são divididos em quatro grupos. Incluem os resíduos equiparados a 

urbanos (grupo I), que são das áreas administrativas, das limpezas de jardins, etc; 

resíduos hospitalares não perigosos (grupo II), como materiais de proteção 

individual, material ortopédico, frascos de soro não contaminados, etc; resíduos 

hospitalares de risco biológico (grupo III) que incluem sangue e hemoderivados, 

tecidos e órgãos não identificáveis, material utilizado em diálise, fluídos orgânicos, 

etc; e os resíduos hospitalares específicos (grupo IV), como peças anatómicas 

identificáveis, animais de experiência laboratorial, materiais cortantes e perfurantes, 

resíduos farmacêuticos e resíduos químicos, entre outros;  

Resíduos sólidos industriais – são resíduos com origem na atividade industrial e 

apresentam grande variedade, podendo ser desde solventes até EPI’s. São 

distribuídos entre as classes perigosos e não perigosas. 

2.1.1.2. Classificação pela Perigosidade 

A segunda forma de classificação de resíduos é feita pelo nível de perigo oferecido pelos 

mesmos. Podem ser: 

Resíduos perigosos – são aqueles que apresentam algum tipo de perigosidade, que 

podem ser identificados por meio de características como a inflamabilidade, 

toxicidade e corrosividade, dentre outras. No Brasil, são chamados de resíduos de 

Classe I; 

Resíduos não perigosos – chamados, igualmente no Brasil, de resíduos de Classe II, 

são os resíduos que não apresentam perigosidade, sendo subdividos em duas 

outras classes; 

Resíduos não perigosos e não inertes – entram na categoria Classe II A, não 

apresentando perigosidade, mas possuindo características de combustão, 

biodegradabilidade e solubilidade em água; 

Resíduos não perigosos e inertes – senda esta a categoria Classe II B, não 

apresentam nenhum de seus constituintes solubilizados em concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade da água. 

2.1.1.3. Classificação pela valorização 
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Os resíduos também podem ser classificados de acordo com o tipo de valorização a 

qual são passíveis de receber, sendo que nesse caso, a composição do material é o 

fator mais relevante. Essas classificações são: 

Resíduos com valorização multimaterial – são os materiais não orgânicos que podem 

ser reciclados. A Lei nº 12.305 do Brasil, define a reciclagem como o “processo de 

transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades 

físicas, físico-químicas ou biológicas, com vista à transformação em insumos ou novos 

produtos”. Em Portugal, quando se fala nesse tipo de valorização, se refere quase 

sempre ao chamado três fluxos ou, abreviadamente, 3F. Estes três fluxos são os 

materiais constituídos por: papel/cartão, vidro e embalagens. Essa última categoria 

engloba embalagens de plástico e de metal. Na Figura 3 são ilustrados alguns exemplos 

dessa categoria; 

 
Figura 3: Resíduos passíveis de valorização multimaterial. Fonte: Porta da Cidade Cianorte. 

Resíduos com valorização orgânica – é a categoria na qual se enquadram os resíduos 

biodegradáveis provenientes de parques e jardins, os alimentares e de cozinhas (EEN, 

2010). Esses resíduos podem ser valorizados através do processo de compostagem, o 

qual será apresentado no capítulo de tratamento dos resíduos. A Figura 4 mostra 

alimentos que são passíveis de valorização orgânica; 
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Figura 4: Resíduos orgâncios passíveis de valorização orgânica. Fonte: Gazeta de Varginha. 

Resíduos com valorização energética – nessa categoria de valorização, podem ser 

enquadrados todos os tipos de resíduos, já que a valorização energética nada mais é 

do que a incineração dos resíduos. No entanto, devido aos benefícios atrelados às 

valorizações multimaterial e orgânica, é recomendado que apenas os resíduos 

indiferenciados sejam encaminhados para valorização energética. Segundo Vidili e 

Araújo (2017), resíduos indiferenciados são “aqueles não disponibilizados para triagem 

com vista à reciclagem ou compostagem”. Em outras palavras, são os resíduos que não 

passam por separação na fonte e são acondicionados em contentores onde todos os 

materiais são dispostos misturadamente. A Figura 5 mostra os resíduos indiferenciados, 

que devem/podem ser encaminhados para valorização energética. 
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Figura 5: Resíduos indiferenciados. Fonte: Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores. 

 

2.2. Formas de Recolha Seletiva de RSU 

Conforme define a Lei nº 12.305 e que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) no Brasil, recolha seletiva é a “coleta de resíduos sólidos previamente 

segregados conforme sua constituição ou composição”. Ou seja, é a recolha dos 

resíduos que são devidamente separados na fonte geradora, de acordo com a sua 

composição e que serão recolhidos, também separadamente, para que haja, 

preferencialmente, a triagem e o envio para reciclagem ou recuperação de outra forma. 

São diversas as formas possíveis de recolha, que serão exemplificados nos próximos 

tópicos do presente trabalho. 

 

2.2.1. Recolha por Ecopontos 

Conforme define o PERSU II, os ecopontos são constituídos por um conjunto de 

contentores designados para deposição de materiais recicláveis, de utilização coletiva 

e dispostos na via pública, aonde os munícipes depositam seus resíduos, a qualquer 

hora e dia da semana. 
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Em sua maioria, possuem entre 1,5 e 2,5 m³ de capacidade. Existem diversas formas 

de distribuição dos mesmos. Na maior parte dos casos, são dispostos três contentores, 

sendo eles: um destinado à papel/cartão (contentor azul); um destinado à embalagens 

plásticas e metálicas (contentor amarelo); e um destinado aos vidros (contentor verde). 

Em alguns casos são dispostos apenas um dos tipos de contentores, por exemplo em 

escolas ou outras instituições. A Figura 6 ilustra um modelo de ecoponto no Brasil. 

 
Figura 6: Modelo de Ecoponto. Fonte: Prefeitura Municipal de Agudos. 

Quando é feita a utilização de ecopontos, designa-se a coleta como sendo de 

proximidade. Isso porque a alocação dos ecopontos é feita de forma que se tente ficar 

até, no máximo, uma certa distância dos alojamentos. Essa distância, para o caso de 

Valongo, é de 100 metros em áreas classificadas como predominantemente urbanas e 

de 200 metros em áreas classificadas como mediamente urbanas ou rurais. 

Também é levada em consideração a densidade populacional do local para distribuição 

dos ecopontos, aumentando a quantidade e proximidade dos mesmos conforme cresce 

o número de habitantes por quilómetro quadrado. 

 

2.2.2. Recolha por Ecocentros 

Um ecocentro consiste num parque de grandes dimensões, que recebe embalagens 

usadas e outros resíduos como, por exemplo, madeiras, entulhos provenientes de 
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construção e demolição, eletrodomésticos, móveis, óleos minerais e vegetais, baterias 

de automóveis e diversos outros resíduos que devido a suas dimensões e/ou 

perigosidade, não são passíveis de serem depositados nos ecopontos ou coletados pela 

recolha porta-a-porta (LIPOR). O local é isolado e possui pessoal para vigilância e 

controle das entradas e saídas do centro. 

Os cidadãos devem separar os resíduos na fonte e levá-los até o local, por conta própria, 

dentro dos horários de funcionamento. Alternativamente, alguns serviços municipais 

oferecem a recolha na própria residência ou local de geração, com agendamento prévio, 

de certo tipo de resíduos, tais como colchões, móveis e eletrodomésticos a serem 

descartados, etc. Feita a recolha no local especificado, ele é encaminhado para o 

ecocentro mais próximo. A Figura 7 representa como é um ecocentro em Portugal. 

 

 
Figura 7: Ecocentro em Portugal. Fonte: Portoambiente.pt. 

2.2.3. Recolha por Sistema Porta-a-Porta 

Já o sistema de coleta porta-a-porta (PaP) consiste na recolha dos resíduos diretamente 

na porta do gerador, sendo os RSU separados pelos munícipes por tipo de fração e 

depositados em recipientes próprios para cada material (Teerioja et al., 2012). 

Esses recipientes são distribuídos pela entidade gestora e, maioritariamente, são 

contentores que possuem divisões para cada tipo de resíduo (Lavita, 2018). Também 

podem ser sacos coloridos, sendo cada cor correspondente a um determinado material. 

Os contentores ou sacos são depositados na frente da casa ou estabelecimento, 

devendo ser colocado em horários específicos para a coleta. A recolha é feita em 

horários e dias pré-definidos, todas as semanas, sendo que o caminhão de recolha 
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passa diretamente na porta de cada estabelecimento/residência, não havendo a 

necessidade de levar o resíduo até determinado local, como no caso dos ecopontos e 

ecocentros (Raimundo, 2018). A Figura 8 ilustra um veículo utilizado na recolha porta-

a-porta de multimateriais. 

 
Figura 8: Veículo da recolha porta a porta. Fonte: Prefeitura de Vila Velha. 

Segundo a Quercus (2016), para que aconteça o salto quantitativo nos índices de 

recolha seletiva, este modelo deve substituir a recolha por ecopontos. Esse tipo de 

recolha tende a aumentar os índices de separação, além da qualidade do resíduo 

recolhido já que reduz a contaminação do mesmo e também é mais cómoda para os 

cidadãos, por não precisarem transportar o material (Raimundo, 2018). Contudo, deve-

se considerar que este sistema tem custos de operação e gestão elevados, devido aos 

equipamentos e pessoal necessário para realizá-lo, além do desgaste, manutenção e 

combustível exigidos nesse sistema. Segundo Campos (2015), também é necessário 

um alto nível de sensibilização dos usuários do sistema, para que a separação seja 

correta e não comprometa o funcionamento de todo o sistema. 

Raimundo (2018) também divide a coleta Porta-a-porta em três fases, sendo a primeira 

a deposição, seguida da recolha e por fim o transporte. A primeira abrange a 

armazenagem que os munícipes fazem do próprio resíduo, no local de produção. As 

duas etapas seguintes englobam grande parte do custo global do sistema, sendo elas 

também as fases de interface entre os responsáveis pela gestão e a população. 

 

2.2.4. Pay-As-You-Throw 
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O sistema tarifário Pay-As-You-Throw (PAYT, na sigla em inglês), consiste num sistema 

de cobrança da gestão de resíduos sólidos que onera os utilizadores de acordo com o 

volume de lixo produzido pelos mesmos. 

Conforme descreve Sepúlveda, esse tarifário é baseado em dois princípios ambientais 

fundamentais: o do poluidor-pagador e o da responsabilidade compartilhada. Tais 

princípios consideram que os usuários devem arcar com os custos que são gerados 

pela sua parcela de responsabilidade na cadeia de consumo. Segundo Bilitewski 

(2008b), o PAYT objetiva tratar cada utilizador de forma diferente e justa, já que os 

custos com os quais cada um terá que cobrir equivalem a sua produção real de resíduos. 

Esse sistema favorece muito a redução na produção de resíduos e o aumento da 

reciclagem e compostagem doméstica, de acordo com Santos (2009). Isso ocorre já que 

o poluidor pagará mais quanto mais lixo colocar para recolha e, os resíduos sem 

separação tem um custo superior aos orgânicos, que por sua vez tem custo superior 

aos papéis, plásticos, metais e vidro. Por isso, o cidadão buscará a compostagem 

caseira e a separação dos recicláveis, para que reduza ao máximo o volume e peso dos 

indiferenciados. 

Na cidade japonesa de Shingu, o sistema foi implementado em 2002, tendo a cidade 

cerca de 34.000 habitantes. Os munícipes recebem um número determinado de sacos 

de acordo com número de moradores da residência, a preço fixo, podendo adquirir mais 

sacos a preço mais elevado. Após o início do PAYT, logo no primeiro ano, houve queda 

de 25% dos resíduos enviados para aterro e aumento de 17,7% na recolha de materiais 

recicláveis. 

Em 2003, a cidade irlandesa de Monaghan começou o projeto PAYT, cobrando os 

usuários do sistema de acordo com o peso dos resíduos recolhidos. Em apenas dois 

anos, o volume de RSU enviados para aterro já havia reduzido em 40% e a recolha 

seletiva, que era inexistente, chegou a 240 kg/hab no ano de 2005. 

Apesar das diversas vantagens indicadas acima, o sistema PAYT é de complexa 

implementação e execução, possuindo custos elevados de operação e exigindo uma 

eficaz sensibilização da população, muita transparência no funcionamento e taxação 

que estarão sendo aplicadas e, antes de tudo, um profundo estudo sobre a viabilidade 

do sistema na localidade em questão. 
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2.3. Meios de Tratamento de RSU 

2.3.1. Tratamento Mecânico (Triagem) 

Apesar da separação na fonte e a recolha de forma diferenciada, a fração multimaterial 

deve ser submetida a uma separação mais minuciosa, para que possa finalmente ser 

encaminhada para a reciclagem de fato, já que, segundo Santos (2014), a eficiência da 

triagem e reciclagem aumenta conforme melhora a qualidade da separação na fonte. 

Essa separação pós recolha é feita em centrais de triagem, onde passam por um 

tratamento mecânico de seleção. 

Como descreve Santos: “além do trabalho manual, as centrais de triagem modernas 

contam com esteiras estáticas, fosso de recepção de resíduos, garra, esteiras rolantes, 

rasga sacos, peneiras rotativas, separador eletromagnético, separador balístico, 

classificador de ar, separador ótico de vidro e laser”. 

O trabalho manual é feito pelos trabalhadores conhecidos como catadores de materiais 

recicláveis, que realizam a separação manual de acordo com cada tipo de material em 

algumas das etapas da estação de triagem. A Figura 9 apresenta uma esteira na qual 

os multimateriais vão passando e sendo separados manualmente pelos operadores do 

sistema. 

 

 
Figura 9: Esteira utilizada na separação manual dos materiais recicláveis. Fonte: Moroz 

Comunicação. 
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Após passar por todas as etapas da usina, o material de cada fração separada é 

enfardado e enviado para o local de reciclagem adequado. 

 

2.3.2. Valorização Multimaterial 

Popularmente chamada de reciclagem, a valorização multimaterial é, segunda a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil (Lei nº 12.305/2010), o “processo de 

transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades 

físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos 

produtos”. 

No caso da reciclagem multimaterial, esse processo de transformação refere-se a fração 

de materiais inertes e recicláveis, como os dos três fluxos (papeis, cartões, alumínio, 

plásticos e vidros), e outros materiais passíveis de reciclagem, tais quais borrachas e 

pneus, pilhas e baterias, tinteiros, metais diversos, outros tipos de plásticos, entre 

outros. 

Entre as diversas vantagens do processo de reciclagem, Russo (2003) lista: 

- Minimização de resíduos para deposição final; 

- Aumento da flexibilidade dos aterros sanitários; 

- Melhoramento das condições de saúde; 

- Redução dos impactos ambientais; 

- Economia de energia e de recursos naturais; 

- Incentivos para a recolha seletiva; 

- Taxação de produtos de baixa vida útil. 

 

2.3.3. Valorização Orgânica 

A valorização orgânica, também conhecida como compostagem, é definida pela Portaria 

nº 15/96 de 23 de janeiro, na alínea i) do nº3 como sendo um “processo de reciclagem 

onde há degradação biológica, aeróbia ou anaeróbia, de resíduos orgânicos de modo a 

proceder à sua estabilização, produzindo uma substância húmica, utilizável em algumas 

circunstâncias como condicionador do solo”. 

No entanto, como maioritariamente o processo é feito de forma aeróbia e seu composto 

final pode ter muitas outras aplicações, essa definição acaba por não ser das mais 

precisas. 

Em 1993, Haug propõe uma definição que pode ser considerada mais abrangente. Ele 

caracteriza a compostagem como um processo biológico que decompõe e estabiliza a 

matéria orgânica, em condições que viabilizem o alcance de temperaturas termófilas, 
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resultando num produto final estável e com a inexistência de microrganismos patógenos 

e de sementes de ervas daninhas, podendo ser utilizado em beneficiamento de solos. 

Contudo, uma definição mais acurada do processo poderia ser expressa como: 

processo aeróbio, ocorrido de forma controlada, realizado por microrganismos e tendo 

duas fases distintas: na primeira ocorre a degradação através de reações bioquímicas 

maioritariamente termófilas; na etapa dois, chamada de maturação, ocorre a 

humificação (Pereira Neto, 1987). 

Sobre o que pode influenciar na compostagem, Russo (2003) estabelece que os fatores 

que afetam o processo de compostagem são os mesmos que determinam a existência 

ou não de uma população diversificada de microrganismos necessários para o sucesso 

do processo. São estes fatores: o oxigénio necessário para suprir a demanda biológica, 

a temperatura que é responsável por influenciar fortemente a velocidade das reações e 

a água que é essencial para a realização das atividades metabólicas. 

Russo (2003), em seu excelente aprofundamento sobre o tema, ainda define as 

vantagens e limitações associadas ao processo de valorização orgânica da fração 

orgânica dos resíduos sólidos. Como vantagens, nomeiam-se: 

- Rápida decomposição microbiana e oxidação da matéria orgânica tornando-a estável 

com mínima produção de odores; 

- Higienização do material devido às reações exotérmicas de decomposição; 

- A maior parte dos sistemas usam pouca quantidade de energia externa para funcionar, 

comparando com outros sistemas de tratamento (Pereira Neto, 1987); 

- Produção de fertilizantes naturais não contaminantes das águas subterrâneas ou 

superficiais, como acontece com os fertilizantes minerais (químicos, que lixiviam); 

- Grande flexibilidade em escala de operação (Epstein et al., 1982); 

- Tratamento menos caro que os outros tipos de tratamento, quando se entra em 

consideração com os ganhos ambientais resultantes. 

No âmbito das desvantagens desse método, citam-se apenas a demanda por grandes 

áreas de terreno para realização do processo e a maior necessidade de mão de obra, 

sendo que esta última limitação não é necessariamente ruim, pois a mão-de-obra 

necessária é quase sempre não especializada, absorvendo, assim, muitos 

trabalhadores. 

Devido ao fato de que uma parcela grande dos RSU produzidos é de material orgânico 

(LIPOR, 2019), passível de recuperação, a compostagem assume um papel de 

destaque na recuperação de resíduos e na redução do que é enviado para aterros. Além 
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disso, adiciona-se a possibilidade de realização de compostagem caseira, aumentando 

ainda mais a aplicabilidade e eficiência desse método de valorização de resíduos. 

 

2.3.4. Valorização Energética 

A incineração, como processo de valorização energética, é a forma de tratamento mais 

utilizada em alguns países da Europa, principalmente os países do norte europeu, pois, 

para o tratamento de resíduos com origem hospitalar, que são considerados perigosos 

para a saúde e também para certos resíduos advindos da indústria, constituí um dos 

métodos mais seguros (Russo, 2003). 

Também segundo Russo (2003), além disso, a valorização energética tem as vantagens 

de reduzir muito o volume de resíduos a ser depositado em aterros, podendo chegar a 

90% de diminuição, e gerar energia sob as formas de vapor d’água ou eletricidade. 

Russo (2003), ainda salienta que os países nórdicos utilizam muito esta fonte para 

tratamento dos resíduos devido à necessidade de ampliação das fontes de energia para 

aquecimento, à alta densidade populacional e à falta de espaço físico para outros tipos 

de tratamento. 

Entre as desvantagens apresentadas por este método, pode-se indicar: emissão de 

diversas substâncias perigosas pela combustão, concentração elevada de metais 

pesados nas cinzas originadas pela queima de resíduos e os altos custos de 

investimentos e manutenção atrelados às centrais de incineração (Russo, 2003). 

 

2.3.5. Deposição Final 

Após esgotadas todas as etapas e possíveis processos de recuperação e valorização 

do resíduo, ele é encaminhado para a sua disposição final, que é dada numa instalação 

física chamada de aterro sanitário, na qual se confinam os RSU através de aterramento, 

como o próprio nome da instalação sugere. 

Apesar de algumas décadas atrás ter sido considerado como um destino 

ambientalmente correto para os RSU, essa visão já foi revista há algum tempo. Com o 

conhecimento atual, o confinamento em aterro deve ser a última solução adotada pelos 

sistemas de gestão de resíduos, desviando-se o máximo de resíduos possíveis dos 

aterros. 

Além de ocuparem grandes áreas e de haver forte resistência por parte da população 

envolvente para a instalação do mesmo nas proximidades de alguma comunidade, a 

deposição em aterro, quando é feita sem se terem esgotado todos os processos de 

reaproveitamento e reciclagem, resulta em perda de matéria-prima e de recursos. 
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Somando-se a isso, o fato de que uma má monitorização do aterro pode resultar em 

contaminações graves de solos, águas subterrâneas, bem como prejudicar a saúde das 

pessoas no geral. A Figura 10 mostra um aterro sanitário em exploração. 

 
Figura 10: Aterro sanitário em operação. Fonte: Portal do Saneamento Básico. 

 

2.4. Economia Circular 

Tendo em vista a imensa quantidade gerada diariamente de resíduos e o constante 

aumento do consumo humano, além da incapacidade de solução dos problemas dos 

resíduos apenas com os tratamentos e destinações tradicionais, vem sendo necessária 

a mudança do sistema linear de produção (extração, produção, utilização, descarte, 

deposição), para um sistema produtivo baseado na economia circular. 

Bonciu (2014), em uma breve definição da economia circular, elucida que os outputs da 

cadeia se tornam seus inputs. Segundo Igari et. al., “os processos, serviços e produtos 

devem ser desenhados de forma que sejam mais duráveis, reparáveis e atualizáveis, 

para permitir a remanufatura e a reciclagem pela mesma indústria ou por outras”. 

Diferentemente da economia linear, na economia circular os produtos e processos são 

pensados em possuir um ciclo de vida mais duradouro, possibilitando sua reparação, 

atualização e/ou restauração, também se tornando recursos para outras indústrias 

(Bonciu, 2014). A Figura 11 ilustra um esquema comparando a economia circular com 

a economia linear. 
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Figura 11: Esquema comparativo entre as economias linear e circular. Fonte: IEC. 

Até mesmo a reciclagem feita atualmente, que utiliza produtos que não são concebidos 

para isso, acaba por resultar em reciclados com valor bem abaixo dos produtos originais. 

Como ilustra Berndtsson (2015), produtos desenhados desde o berço pensando já em 

serem reciclados (ideia chamada de cradle to cradle), são capazes de sustentarem suas 

qualidades em ciclos de vidas subsequentes. 

Outra designação interessante dada à economia circular, pela Ellen Macarthur 

Foundation, é a de “economia regenerativa”. Esse conceito remete diretamente para a 

busca intencional de reincorporar, se possível todos os materiais e produtos, nos ciclos 

de produção. 
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3. Caso de Estudo 

3.1. Enquadramento  

3.1.1. Enquadramento Geográfico 

O município de Valongo, ou concelho como também é denominado em Portugal, situa-

se na porção norte de Portugal Continental, no distrito do Porto, fazendo parte da região 

metropolitana do Grande Porto. Divide-se em quatro freguesias (Ermesinde, Valongo, 

Alfena e Campo e Sobrado). Possui 96.239 habitantes (INE, 2018) e uma área total de 

75,12 km². Apesar de possuir extensa área rural, a cidade é considerada densamente 

povoada, pois possui densidade demográfica de 1.281,14 hab/km². A Figura 12 indica 

a localização geográfica de Valongo. 

 
Figura 12: Localização do município de Valongo. Fonte: Google Maps. 

 

3.1.2. Enquadramento Ambiental / Produção de RSU 

Na União Europeia (UE) são produzidos cerca de 2,5 mil milhões de toneladas de 

resíduos sólidos totais anualmente, sendo que, se tratando apenas de resíduos sólidos 

urbanos, a capitação europeia é de 476 kg/(hab.ano) (Eurostat, 2020). Da totalidade dos 



 

       24 
FCUP 

Análise da Evolução da Recolha Seletiva no Município de Valongo face às Metas do PERSU 2020+ 

     

 

 

resíduos gerados, 53%, em média, foram valorizados em 2010 e os restantes 47% foram 

eliminados, sobretudo através de deposição em aterro (COM, 2011). 

Segundo Schumackher, nos países ricos, o crescimento exponencial da produtividade 

mostra que a demanda de bens, que já se satisfazia com o nível de produção anterior, 

continua aumentando. Isso porque não se concebe o quanto é o “bastante”. 

Já em Portugal, segundo dados da Agência Portuguesa do Ambiente, foram produzidos 

4,94 milhões de toneladas de resíduos na parcela continental do país em 2018, 

correspondendo a uma capitação de 1,38 kg/(hab.dia) e 505 kg/(hab.ano). Destes, 

33,4% foram depositados em aterro, sendo o restante enviado para algum tipo de 

operação de valorização (APA, 2019). 

Estima-se que no continente europeu, cerca de 3% de todos gases de efeito estufa 

(GEE) sejam emitidos pelos resíduos (EEA, 2013). No que se refere a Portugal, esse 

valor aproxima-se dos 12% (APA, 2013). 

Além disso, o mercado dos RSU vem gerando receitas e comercializando valores cada 

vez maiores de capital. O número de empregos gerados também é bem elevado, com 

estimativas de mais de dezasseis mil empregos diretos em Portugal no ano de 2010. 

Por essas e outras razões, os RSU e o seu correto manejo tornaram-se foco das 

atenções e prioridade nos governos dos estados membros da União Europeia e de todo 

o mundo. 

No caso de Valongo, em 2014, foram geradas mais de 36 mil toneladas de RSU, sendo 

29,2 mil toneladas de resíduos indiferenciados, pouco mais de 5 mil toneladas de 

material reciclável, considerando-se os materiais dos 3 fluxos e dos bio-resíduos e o 

restante sendo resíduos de menor relevância para as metas (ERSAR, 2015). Em 2018, 

a produção total de RSU em Valongo subiu para 44.431 toneladas, equivalendo à 1,27 

kg/(hab.dia). 

A recolha dos fluxos multimateriais é feita, maioritariamente através de ecopontos e 

ecocentros, tendo se iniciado, em 2016, a implementação gradativa, da coleta porta-a-

porta em quatro áreas da cidade. Os resíduos coletados têm como destino: o centro de 

triagem, a central de valorização orgânica (CVO) ou a central de valorização energética 

(CVE), todas manejadas pela LIPOR. 

No concelho de Valongo, a recolha e o tratamento dos resíduos são operados por 

gestores distintos. No que se refere a recolha, apenas os ecocentros estão a cargo do 

município. O restante dos serviços de recolha é concessionado a um operador privado, 

que é a REDE AMBIENTE – Engenharia e Serviços, S.A. Ela é responsável por 

assegurar, portanto: 
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- Recolha indiferenciada; 

- Recolha seletiva multimaterial; 

- Recolha Porta-a-porta; 

- Recolha de resíduos volumosos; 

- Recolha de resíduos verdes; 

- Recolha de resíduos semelhantes a urbanos, mas de produtores não residenciais; 

- Recolha seletiva multimaterial em produtores não residenciais; 

- Recolha seletiva de resíduos orgânicos em produtores não residenciais. 

A forma como essas recolhas são feitas serão descritas nos sub-tópicos a seguir. A 

empresa também realiza campanhas de sensibilização e educação ambiental, 

periodicamente, com a finalidade de educar a população e melhorar a qualidade da 

separação de resíduos na fonte geradora. 

O tratamento, por sua vez, é da responsabilidade da LIPOR, que é a entidade gestora 

dos resíduos de oito dos concelhos do distrito do Porto e que será contextualizada a 

seguir. A LIPOR é detentora das seguintes infraestruturas para tratamento dos resíduos: 

- Central de Valorização Orgânica (CVO); 

- Central de Valorização Energética (CVE); 

- Central de Triagem (CT). 

O destino final dos resíduos resultantes da incineração, dos resíduos que devido às 

suas características não podem ser enviados para outros tipos de tratamento e também 

dos resíduos recolhidos em momentos de paragens programadas para manutenção das 

outras unidades de tratamento, são todos enviados para o aterro sanitário da Maia. 

 

3.1.3. Enquadramento das Metas 

Na tentativa de lidar com a solução desses problemas, em Portugal, no ano de 1997, foi 

criado o Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos, também conhecido como 

PERSU I. Dentre as principais exigências do plano, teve-se: o fechamento das lixeiras, 

o princípio da responsabilidade compartilhada e do poluidor-pagador, além do uso de 

mecanismos como a reciclagem, valorização orgânica e a logística reversa para reinserir 

o produto pós-consumo na cadeia produtiva. Como metas do plano, estava: a completa 

erradicação das lixeiras, a valorização energética de 22% dos RSU, o desvio para aterro 

de sanitário de no máximo 23% dos resíduos, a valorização orgânica de 25%, a 

reciclagem de 25% dos resíduos e a redução de 5% da produção global de RSU. 

Em termos dos sucessos obtidos pelo primeiro plano estratégico, vários avanços foram 

alcançados. O PERSU permitiu a constituição e o licenciamento de entidades gestoras 
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de fluxos especiais de resíduos e promoveu a optimização dos circuitos de recolha, 

especialmente os de recolha seletiva. Foi criado um mercado setorial que emprega, 

atualmente, milhares de pessoas. Também conseguiu realizar a erradicação total das 

lixeiras no país. Ele foi responsável por colocar o país no caminho correto, para a 

concretização de uma política de resíduos. 

No entanto, muitas outras metas ficaram longe de serem alcançadas, como o desvio 

para aterro sanitário, que ao invés de 23%, estava em 63% em 2005. A compostagem 

atingiu apenas 7%, ao contrário dos 25% previstos. A reciclagem não passou dos 9%, 

longe dos 25% desejados. E a redução de 5% na produção global não existiu. 

Por isso, após essa monitorização do plano ocorrida em 2004/2005, que revelou o não 

atingimento de todas as metas previstas no primeiro plano estratégico e, também, para 

se adequar às novas exigências a nível nacional e comunitário, em 2007 o Governo 

Português decidiu criar um novo plano para substituir o anterior, sendo esse novo plano 

chamado de PERSU II. O novo plano passou por reformulações e foram analisados os 

êxitos e as falhas do PERSU I para que se tentasse atingir de forma mais eficaz os 

objetivos propostos. 

Nesse segundo plano de resíduos, planejou-se a maior inclusão/participação dos 

cidadãos, tendo eles sido consultados durante a elaboração do PERSU II. Isso para que 

a população tenha um papel mais decisivo no sucesso do plano, a partir da adoção de 

práticas mais responsáveis na separação dos resíduos. Também foram definidas 

algumas metas de reciclagem e de valorização dos resíduos, tal como o desvio máximo 

de 35% de RUB para aterro até 2016, reciclagem de no mínimo 55% dos resíduos de 

embalagem e valorização superior a 60% dos mesmos até 2011. As linhas orientadoras 

do segundo plano eram: reduzir, reutilizar, reciclar; separação na origem; mínima 

deposição em aterro; valorização energética do que não for reciclável; sustentabilidade 

dos sistemas de gestão; Protocolo de Quioto como compromisso e, validação de 

informações em tempo útil para tomada de decisões. 

Apesar disso, constatou-se que novamente o ritmo de evolução dos indicadores de 

desempenho e o êxito das metas como aumento da reciclagem e redução na produção 

de RSU não vinham ocorrendo numa taxa satisfatória e, mais uma vez, o plano 

estratégico não teria sucesso na sua completa implementação. 

Dessa forma, em 2014 foi elaborado um terceiro plano, após reavaliação da abordagem 

dos planos anteriores, estipulação de novas metas e aprimoramento das estratégias. 

Esse novo plano foi intitulado de PERSU 2020 e está em vigor até o presente momento. 
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O terceiro plano inclui algumas metas específicas para cada sistema de gestão, que 

devem ser atingidas até o fim do ano de 2020. No caso do sistema LIPOR, são elas: 

- Retomas de coleta seletiva de embalagens de 50 kg/hab; 

- Preparação para reutilização e reciclagem de 35%; 

- Meta máxima de deposição de RUB em aterro de 10%. 

Para atingir essas metas, foi elaborado o PAPERSU, que é o plano municipal de ações 

para cumprimento do que foi estabelecido pelo PERSU. Nesse plano de ações, constam 

as diretrizes e ações planeadas para que os diversos objetivos sejam alcançados, além 

das metas específicas para cada município dentro do sistema LIPOR. 

 

3.2. LIPOR 

A LIPOR (Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto) é uma 

pessoa coletiva de direito público, que, face aos seus Estatutos, tem por objeto imediato 

a reciclagem, valorização, tratamento e aproveitamento final dos resíduos sólidos 

entregues pelos municípios associados, bem como proceder à gestão, manutenção e 

desenvolvimento das infraestruturas necessárias para o efeito. Atualmente, a LIPOR 

integra oito municípios: Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, 

Valongo e Vila do Conde (site da LIPOR). 

Em outras palavras, a LIPOR é uma associação de municípios criada para fins 

específicos, no caso, a gestão dos resíduos sólidos urbanos dos oito municípios que 

integram o distrito do Porto. Sua administração é feita por representantes dos municípios 

supracitados, tendo uma Assembleia Intermunicipal e um Conselho de Administração. 

A Assembleia Intermunicipal é o órgão deliberativo da LIPOR, composta pelo Presidente 

e por dois Vereadores de cada um dos municípios associados, num total de vinte e 

quatro elementos. Entre as suas atribuições podemos destacar a aprovação do 

Orçamento, dos Planos de Atividade e do Relatório, Balanço e Contas da Associação. 

A Assembleia reúne-se ordinariamente duas vezes por ano. 

O Conselho de Administração é o órgão executivo, composto por cinco administradores 

efetivos e três suplentes, representando os municípios associados e eleitos pela 

Assembleia Intermunicipal de entre os seus membros. Apesar de serem apenas cinco 

elementos efetivos, os oito elementos participam regularmente nas reuniões e nas 

decisões da organização, sendo usual as decisões por unanimidade. O Conselho de 

Administração tem reuniões ordinárias semanais, na sede da LIPOR. 
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3.3. Recolha de RSU 

3.3.1. Recolha Seletiva via Ecopontos 

Em Valongo, o sistema de coleta que recolhe o maior volume de resíduos é o que faz 

uso dos ecopontos. A Câmara de Valongo optou por dispor, em sua maioria, três 

contentores, nos moldes do que já explicados no subcapítulo 2.1.1: 01 destinado a 

papel/cartão (azul); 01 destinado a embalagens plásticas e metálicas (amarelo); e 01 

destinado aos vidros (verde). Em algumas situações são dispostos apenas um dos tipos 

de contentores, por exemplo em escolas ou outras instituições, que geralmente recebem 

apenas o de papel/cartão. 

Existem na cidade um total de 353 ecopontos, sendo deles, 309 ecopontos triplos e 44 

contentores isolados. Somados, totalizam 840 m³ de capacidade de armazenamento. 

A recolha do material é feita de forma trissemanal, assegurada por 6 circuitos 

executados de segunda-feira a sábado, em período diurno, das 06h00 às 12h30 e das 

13h00 às 19h30 ou em período noturno, das 20h00 às 02h30 (PAPERSU, 2015). A 

Figura 13 mostra um ecoponto localizado na Divisão de Logística da Câmara Municipal 

de Valongo. 
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Figura 13: Ecoponto em Valongo. Fonte: foto tirada pelo autor. 

 

3.3.2. Recolha Seletiva via Ecocentros 

Em Valongo, a principal forma de recolha de resíduos que podem ser reaproveitados, 

mas são de menor relevância, como madeiras, esferovite, pneus e outros não recolhidos 

nos ecopontos, é através os Ecocentros. Ecocentro consiste num parque de grandes 

dimensões, que recebe embalagens usadas e outros resíduos, por exemplo, madeira, 

entulhos provenientes de construção e demolição, eletrodomésticos, móveis, óleos 

minerais e vegetais, baterias de automóveis, etc. (LIPOR). Existem três deles no local 

de estudo, sendo um em Ermesinde, um em Valongo e um em Formiga. 

As instalações funcionam de segunda a sábado, das 08h00 às 20h00, com exceção do 

ecocentro da Formiga, que possui horário de funcionamento das 08h30 às 18h00 de 

segunda a sexta-feira e das 09h30 às 12h00 ao sábado. 
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3.3.3. Recolha Seletiva via Porta-a-porta 

Em outubro de 2016 começou a ser implementado na cidade o sistema de coleta porta-

a-porta, através do projeto Reciclar é Dar+. O projeto é executado pela Lipor, em 

parceria com a Câmara Municipal de Valongo, e busca implementar e expandir a recolha 

seletiva no município através da recolha porta-a-porta. Além do âmbito ambiental, o 

projeto também tem uma consequência social, com a atribuição de verbas das receitas 

obtidas com a venda de material reciclável recuperado a uma entidade ou instituição 

local, de apoio social (LIPOR, 2019). 

O Projeto Reciclar é Dar+ teve início em outubro de 2016 na zona da Quinta da Lousa, 

na freguesia de Valongo e logo em seguida em Lombelho, na freguesia de Alfena. Foi 

crescendo e abrangendo mais áreas ao longo do tempo, sendo que, atualmente, está 

em funcionamento nas seguintes zonas: 

- Quinta da Lousa, freguesia de Valongo; 

- Lombelho, freguesia de Alfena; 

- Montes da Costa, freguesia de Ermesinde; 

- Outeiro de Linho, freguesia de Valongo. 

A recolha é feita não somente em residências, mas também em comércios e serviços. 

A nível residencial, assim que foi iniciado, o projeto realizava a recolha em 239 fogos, 

sendo que este número, em 2019, chegou a 2423. Além dessas moradias, também se 

fez a recolha em compartimentos de edifícios, também popularmente chamados de 

“casa do lixo”, chegando a 1588 prédios abrangidos em 2019. Ou seja, a nível 

residencial, 4.011 fogos têm serviço de recolha porta-a-porta no município, o que 

representa aproximadamente 10% do total de residências existentes. A previsão é que 

no final de 2020, o número de fogos residenciais seja de 6.000 e, até 2030, atinja 41.000 

fogos que é a totalidade estimada para o ano em questão de todos os fogos em Valongo. 

Na frente não residencial, em 2019, pouco mais de 600 estabelecimentos eram 

contemplados pela recolha Porta-a-porta. 

Para a parcela residencial, foram distribuídos contentores para cada fogo, de diferentes 

cores, de acordo com o tipo de resíduo que vai ser armazenado em cada um, de maneira 

quase idêntica ao que é feito nos ecopontos. Sendo assim, os contentores têm as 

seguintes características: 

- 01 contentor de cor azul, com capacidade de 140 litros, para papel/cartão; 

- 01 contentor de cor amarela, com capacidade de 140 litros, para embalagens; 

- 01 contentor de cor verde, com capacidade de 140 litros, para vidro; 

- 01 contentor de cor marrom, com capacidade de 40 litros, para orgânicos; 
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- 01 contentor de cor cinza, com capacidade de 140 litros, para indiferenciados. 

A recolha é feita semanalmente, sendo cada dia reservado para um tipo de material, 

com exceção do vidro cuja recolha é a cada duas semanas. Às terças feiras é recolhido 

o papel/cartão; às quintas as embalagens de plástico e metal; aos sábados o vidro, mas 

somente a cada duas semanas. Os dois últimos tipos de resíduos serão abordados nos 

próximos tópicos. 

O material reciclável recolhido pela coleta Porta-a-porta é encaminhado para a Central 

de Triagem da LIPOR, por onde passa pela triagem e assim pode ser enviado para a 

reciclagem. 

 

3.3.4. Recolha Seletiva em Comércios e Serviços 

Na cidade também funciona o serviço de coleta em diversos tipos de comércio e 

instituições que fazem acordos com a Câmara Municipal de Valongo para que tenham 

seus resíduos coletados e ajudem na coleta seletiva. 

No ano de 2015, eram 181 aderentes, entre eles algumas escolas, sendo recolhidos os 

materiais que correspondem aos três principais fluxos de recicláveis, que são: 

papel/cartão, embalagens e vidro. Atualmente já são mais de 600 aderentes. 

Para esse tipo de coleta, estão dispostos 35 contentores amarelos de 120 litros e 36 

contentores azuis de 120 litros também. Os resíduos de vidro são entregues 

acondicionados em sacos verdes, recolhidos por uma carrinha de caixa aberta. 

A frequência de recolha é de duas vezes por semana, sendo efetuada de segunda a 

sexta-feira das 08h00 às 15h00, por um circuito específico. Em 2014 foram recolhidas 

cerca de 182 toneladas de material. 

Dentro dessa categoria, alguns estabelecimentos são beneficiados pela recolha Porta-

a-porta, como citado no sub-tópico anterior. 

 

3.3.5. Recolha Seletiva de Bio-resíduos 

Os bio-resíduos no município são classificados em duas categorias e são recolhidos de 

forma distinta. A primeira, chamada de orgânicos, englobam maioritariamente os restos 

de comida e os resíduos da preparação de alimentos. Já os resíduos verdes são os 

oriundos de podas e operações de jardinagem no geral. 
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3.3.5.1. Recolha de Orgânicos 

Os resíduos orgânicos são coletados em 167 produtores, não residenciais, que se 

enquadram no projeto Restauração 5*. A recolha é feita por um circuito específico, que 

ocorre três vezes na semana, de segunda a sábado das 07h00 às 14h00.  

Além do projeto Restauração 5*, os resíduos orgânicos de alguns estabelecimentos não 

residenciais são recolhidos pelo projeto Reciclar é Dar+, que também recolhe os 

orgânicos provenientes das residências e prédios de moradias. 

A recolha de orgânicos nas residências teve início somente em fevereiro de 2018, sendo 

o município um dos pioneiros nessa implementação e, anteriormente a isso, a recolha 

era feita de forma indiferenciada. 

Os resíduos orgânicos recolhidos em ambos os projetos são enviados para a Central de 

Valorização Orgânica da LIPOR. 

 

3.3.5.2. Recolha Seletiva de Verdes 

Para os resíduos verdes, além da possibilidade de deposição nos ecocentros, a câmara 

municipal também disponibiliza desde 2017, de forma gratuita, a coleta na origem, em 

produtores residenciais e não residenciais. 

A coleta é efetuada de terça a sexta-feira das 14h30 às 19h00, sendo que os munícipes 

devem solicitar o serviço de recolha para que o veículo passe no local indicado. 

Para os produtores não residenciais, nos quais se incluem floristas, campos de futebol 

e os resíduos resultantes da manutenção dos parques e jardins, o circuito de coleta é 

feito de terça a sexta-feira das 08h00 às 15h00. Também nesse mesmo horário é feita 

a coleta dos resíduos verdes dos oito cemitérios existentes no concelho de Valongo. 

Anteriormente a 2017, a recolha de resíduos verdes era feita de forma paga, na qual o 

munícipe devia pagar uma taxa de 11,30 euros por m³ de resíduo verde apresentado 

para recolha. Também havia a possibilidade de deposição desses resíduos nos 

ecocentros, que dispõe de um espaço exclusivamente para verdes. 

 

3.3.6. Recolha de Indiferenciados 

Os resíduos indiferenciados são coletados por diferentes vias. As duas principais, 

responsáveis por mais de 99% do total recolhido, são através da porta-a-porta e através 

dos Molok’s. 

O Molok é um contentor semienterrado, com capacidade de 5 m³, dispostos pelo 

concelho, quase sempre acompanhados de contentores para os resíduos recicláveis, 

ou seja, localizam-se junto dos ecopontos. O circuito de recolha é efetuado diariamente, 
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de segunda a sábado, em horário diurno e noturno. A Figura 14 ilustra como é o 

contentor do tipo Molok. 

 
Figura 14: Desenho de um Molok. Fonte: Transitalliance.ca. 

A recolha porta-a-porta é feita através de contentores de 140 litros, que os munícipes 

colocam à porta para que os coletores o esvaziem no camião. O circuito de 

indiferenciados é feito uma vez por semana, às sextas feiras. No concelho estão 

dispostos 1800 contentores, de 140 litros, pelas residências abrangidas pelo projeto. 

 

3.3.7. Outras Recolhas Seletivas 

No município de Valongo também há a coleta de roupas e calçados usados, bem como 

de óleos alimentares usados. 

Para a coleta das roupas e calçados, foi contratada a empresa Wippytex, que distribuiu 

pelas quatro freguesias um total de 20 contentores azuis, que são denominados 

Wippy’s. A Figura 15 mostra um contentor Wippy em Valongo. 
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Figura 15: Coletor de roupas e calçados usados (Wippy’s). Fonte: Foto tirada pelo autor. 

 

Para a coleta dos óleos, foram instalados 21 contentores cor de laranja, chamados de 

óleões, sendo a EGI – Gestão de Resíduos a responsável pela recolha e valorização 

desses óleos, assim como pela manutenção e limpeza dos óleões. 

 

3.4. Tratamento e Disposição Final de RSU 

Como mencionado, todo o tratamento de resíduos de Valongo fica a cargo da Lipor, que 

divide o tratamento de acordo com o tipo de material, enviando para diferentes locais 

cada uma das frações. Abaixo serão descritos os três principais tratamentos dados aos 

RSU coletados no concelho. 
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3.4.1. Centro de Triagem 

A fração multimaterial, que contém basicamente papel/cartão, vidro, plástico e metal, 

após a coleta tem como primeiro destino o Centro de Triagem, localizado no município 

de Gondomar. O centro possui um pavilhão coberto de 4.000 m², tendo capacidade de 

tratamento de 50.000 toneladas por ano. 

Como a separação ‘bruta’ já é realizada na fonte geradora, antes da recolha, o Centro 

de Triagem tem como objetivo triar, de forma mais fina, os materiais recicláveis que 

chegam dos circuitos de recolha seletiva para, assim, poderem ser enviados para a 

reciclagem. 

A operação ocorre praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, com apenas uma 

hora diária de pausa nas operações. Semanalmente é feita uma paragem breve para 

limpeza do local e, mensalmente, ocorre uma paragem mais longa para limpeza 

profunda. Também é feita a cada 15 dias uma pausa para desinfecção do local e 

controle de vetores do local, ocorrendo sempre em domingos. E uma vez por ano é feita 

uma limpeza muito completa e profunda do Centro de Triagem. Durante as paragens, 

os resíduos continuam sendo enviados ao centro, com exceção das paragens para 

desinfecção, quando a entrada é fechada. 

Os vidros seguem diretamente, sem passar pela triagem, para uma área reservada atrás 

do pavilhão principal, de onde duas empresas terceirizadas recolhem o material e o 

encaminham para reciclagem. As empresas que tem contrato para isso são a “Barbosa 

e Almeida” e a “Santos Barosa”. 

A fração de papel/cartão também não passa pela triagem no Centro da Lipor, sendo 

depositados num local específico e sendo levados por uma empresa responsável por 

realizar a separação num local externo à Lipor, sendo a reciclagem dos mesmos feita 

pelas empresas “Greenpapers”, “Baluarte” e “Brassica”. 

Quanto às embalagens, que são a fração triada no centro, passam por diversas etapas 
até estarem prontas para serem enviadas para reciclagem. A Figura 16 ilustra, em 
forma de esquema, as etapas da triagem. 

 
Figura 16: Esquema de Centro de Triagem. Fonte: LIPOR. 
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Assim que chegam, as cargas são despejadas na zona de recepção do centro, sendo 

submetidas a uma inspeção a fim de avaliar sua qualidade. Feito isso, um funcionário 

alimenta a esteira no solo que, por usa vez, alimenta uma segunda esteira, sendo esta 

segunda, oblíqua. A esteira inclinada descarrega os materiais na cabine de pré-triagem, 

na qual é feita uma separação manual por três fluxos: filme de grande dimensão, 

rejeitados de grande dimensão e outros materiais de grande dimensão. Logo em 

seguida os materiais não retirados passam por uma máquina chamada de Abre-Sacos, 

para que os sacos fechados sejam abertos e rasgados e o material homogeneizado. 

Dando seguimento ao processo, os materiais seguem para o sistema balístico, que é 

um equipamento que possibilita a separação em três frações: finos, rolantes e planos. 

Os rolantes passam por um sistema de aspiração automática que aspira os materiais 

mais leves e flexíveis. Também são submetidos a um eletroíman que retira todos os 

metais ferrosos e os encaminha para a prensa de metais e, daí, já podem ser enviados 

para a respectiva indústria recicladora. Os restantes são levados para a cabine de 

triagem dos rolantes. 

Essa cabine é constituída de duas linhas paralelas, nas quais são feitas a triagem 

sequencial de quatro materiais (PET, PEAD, Plásticos Mistos e ECAL) por até seis 

colaboradores por linha. Ao fim dessa triagem, permanecem apenas os alumínios e os 

rejeitados, sendo os alumínios triados automaticamente por um fluxo magnético. O 

restante é considerado rejeito do processo. 

Os planos, por usa vez, passam um sistema de aspiração automática que leva os mais 

flexíveis e leves, enquanto os que permanecem na esteira chegam a uma sala de 

triagem, com um ou dois trabalhadores, que retiram embalagens e filmes, sendo o 

restante considerado rejeitado. 

Já os finos são encaminhados, através de um sistema de tubagem com ar induzido, até 

uma sala de triagem com cerca de doze trabalhadores. Nessa sala são separados os 

filmes, embalagens, papel e rejeitados. 

Todos os materiais separados no centro e que são passíveis de reciclagem, são 

enfardados e transportados por caminhões até ao reciclador. Todo o sistema tem 

certificações de qualidade, ambiente e segurança, passando por rigorosas vistorias, 

inclusive por parte dos recicladores, sendo a exigência dos mesmos, em relação à 

qualidade do material, muito elevada. 
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3.4.2. Central de Valorização Orgânica 

A fração biodegradável proveniente da recolha seletiva chega à Central de Valorização 

Orgânica, que se situa em Baguim do Monte e teve início das operações em maio de 

2005. Ela possui uma área total de 40.000 m² e capacidade para valorizar 60.000 

toneladas por ano de material. Isso resulta em cerca de 15.000 toneladas anuais de 

corretivo orgânico de alta qualidade. 

Existem duas estruturas de apoio localizadas no mesmo sítio, um Parque de Verdes 

para os resíduos do mesmo nome e uma Plataforma de Triagem de Resíduos Verdes 

de Cemitérios, na qual operam seis funcionários que fazem a separação dos resíduos 

verdes advindos de cemitérios. 

Logo que chegam, os resíduos orgânicos são misturados com os resíduos verdes que 

foram previamente destroçados. Essa mistura segue para um crivo rotativo, com uma 

malha de 150 mm. Tudo o que possui diâmetro superior a isso é rejeitado. 

Em seguida, o material selecionado passa por um eletroíman que retira potenciais 

materiais ferrosos presentes na mistura. Feito isso, tem início a primeira fase da 

compostagem em si, na qual a matéria fica num túnel e passa por um processo de 

degradação biológica na presença de oxigénio, durante um período de 12 a 15 dias. 

Todo esse processo é controlado automaticamente por um sistema informático. 

Terminado esse período, no qual a matéria passou por elevação da temperatura, ela é 

deslocada para um local com piso ventilado para que a temperatura baixe até aos 35ºC 

enquanto se estabiliza. 

Após o resfriamento, o material passa novamente por um eletroíman para remover 

materiais ferrosos que ainda possam estar presentes. Atravessando uma outra peneira, 

desta vez com 60 mm de diâmetro, o material que passa segue outra vez para o túnel 

de compostagem e, o restante, que foi retido na peneira, é removido. Outra vez no túnel, 

o material permanece novamente durante 12 a 15 dias, sob constante controle 

automatizado de temperatura, humidade e oxigénio. 

Passado esse período, o composto deve passar por um processo de afinamento. Desta 

vez o crivo é ainda mais fino, sendo apenas de 10 mm de diâmetro. A massa resultante 

passa por um terceiro eletroíman para remoção de eventuais ferrosos. São, ainda, 

removidos pequenos plásticos e outras partículas mais leves através de um sistema de 

ventilação. Possíveis materiais inertes, ainda presentes, são retirados por meio de um 

separador balístico. 

Chegada agora a última etapa, o composto novamente fica resfriando até aos 35ºC em 

piso ventilado. Novamente resfriado, fica armazenado numa nave com 
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aproximadamente 6.700 m², na qual é possível armazenar até seis meses de produção. 

A seguir passa pela linha de ensacamento, a qual tem capacidade de embalar até 40 

toneladas por hora. Finalmente o produto final é enviado para o cliente. 

 

3.4.3. Central de Valorização Energética 

A Central de Valorização Energética, que possibilita a valorização dos resíduos em 

forma de energia elétrica, fica situada no concelho da Maia. Ela tem capacidade para 

tratar 380.000 toneladas anualmente, resultando em cerca de 170.000 MWh de energia 

elétrica. Disso, 90% é enviado para a rede pública. Com este valor, é possível abastecer 

uma cidade com 150.000 habitantes. 

Assim que chegam à central, os resíduos são armazenados numa fossa de recepção, 

na qual é possível armazenar até seis dias da produção atual. A fossa situa-se num 

edifício fechado, mantida em depressão para que não se propaguem odores. 

Um pólipo de garras transfere os resíduos da fossa para as duas linhas de tratamento 

existentes na unidade. Essas linhas atravessam a fornalha, onde o material é queimado 

a temperaturas entre 1.000ºC e 1.200ºC na presença de uma quantidade adional de 

oxigénio, que é injetado diretamente na câmara de combustão. 

Desta queima, são produzidos gases a elevada temperatura, sendo o seu calor 

aproveitado para a produção de vapor d’água, que é posteriormente transformado em 

energia elétrica por um turbo grupo. 

A central é energeticamente autossuficiente, utilizando cerca de 10% de toda a energia 

produzida por ela para manter o seu próprio funcionamento. 

Todo o processo é submetido a um rigoroso esquema de operacionalidade e controle, 

atendendo às mais exigentes normas ambientais. Os gases passam por neutralização 

e filtragem em equipamentos com alta performance. As cinzas sobrantes da queima são 

inertizadas e, posteriormente, enviadas para um aterro sanitário. Também da queima, 

por vezes sobram materiais ferrosos que podem ser recuperados e enviados para 

reciclagem. 

 

3.4.4. Aterro Sanitário 

Como supracitado, diferentes resíduos são destinados ao Aterro Sanitário da Maia, tais 

como as cinzas inertizadas e as escórias resultantes da incineração, os resíduos que 

devido às suas características não podem ser enviados para outros tipos de tratamento 

e também os resíduos recolhidos em momentos de paragens programadas para 

manutenção das outras unidades de tratamento, são todos enviados para o aterro 
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sanitário da Maia. O concelho de Valongo enviou 1.276,96 toneladas de resíduos 

indiferenciados para o aterro, devido às paragens programadas. 

O Aterro localiza-se anexado à CVE, na Maia, sendo divido em duas células, cada uma 

designada a receber um tipo de resíduo. São elas: 

- Alvéolo Sul (capacidade de 380.000 toneladas) que se destina à deposição de RU 

que não podem seguir para a CVE, devido às suas características particulares ou 

às paragens programadas para manutenção da unidade; 

- Alvéolo Norte (capacidade de 550.000 toneladas) que se destina à deposição de 

cinzas inertizadas e escórias (após recuperação dos materiais ferrosos), 

provenientes da laboração da CVE. 

O aterro possui uma área útil total de 8 hectares, com a capacidade das duas células 

somadas de 930.000 toneladas de resíduos, possuindo uma vida útil estimada de 13 

anos. O aterro passou por obras de expansão, de forma que continua ativo até o 

presente momento. 

Há uma estação de tratamento das águas lixiviantes (ETAL), que decorrem da operação 

do aterro. Operacionalmente, consegue tratar 35 m³ por dia de lixiviado. 

Com isso, o aterro controla os resíduos sólidos, os líquidos (lixiviados) e os gases 

(biogás), oriundos do depósito de material. O local é totalmente estanque, impedindo a 

contaminação de águas subterrâneas e dos solos. 
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4. Análise dos Dados da Recolha Seletiva 

 

4.1. Metodologia da Recolha de Dados 

Para a obtenção dos dados presentes neste trabalho, foram utilizados diversos 

métodos. O principal deles foi a realização de um estágio na Divisão de Logística da 

Câmara Municipal de Valongo, no qual o autor trabalhou com a equipe responsável pela 

gestão dos resíduos urbanos de Valongo, durante um período de 3 meses. O tempo de 

estágio previsto inicialmente era de 6 meses, mas, devido à pandemia do COVID 19, foi 

necessária a interrupção prematura dos trabalhos de campo. 

Durante os meses de trabalho, foram disponibilizados diversos documentos oficiais de 

uso interno da Câmara e da LIPOR, entre os quais tabelas e relatórios da geração de 

resíduos, da caracterização, dos diferentes tipos de recolha, entre outras informações. 

Também houve participação em reuniões dentro da Câmara e também na própria 

LIPOR, com discussão dos resultados do sistema de gestão e planejamento estratégico 

para ampliação do sistema porta-a-porta. 

Foram realizadas visitas de campo, ao centro de triagem, à central de valorização 

orgânica, aos ecocentros e às instalçoes administrativas da LIPOR. Por diversas vezes 

foi feito o acompanhamento de camiões de recolha, tanto seletiva quanto indiferenciada, 

noturna e diurna. 

Também foi monitorizada a recolha nos ecopontos e Moloks, com verificação dos 

procedimentos de esvaziamento dos mesmos. Foi possível conversar e fazer perguntas 

diretamente aos colaboradores e responsáveis das diferentes recolhas de materiais. 

Além disso, foi feita um reconhecimento da área do concelho de Valongo, para melhor 

visualização das rotas, tempos e distâncias de recolha. 

 

4.2. Dados da Recolha 

Todos os anos devem ser enviados para a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas 

e Resíduos (ERSAR), os dados referentes ao serviço de recolha de RSU, entre outros 

informes. Esses valores são considerados como os valores oficiais e finais acerca da 

coleta e produção de resíduos. 

No gráfico da Figura 17, são expostas, de maneira comparativa, as quantidades de 

resíduos indiferenciados e valorizáveis recolhidos entre os anos de 2014 e 2019, tanto 

oriundos de residências quanto de estabelecimentos comerciais e empresas. Dentro da 
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fração valorizável estão incluídos os resíduos de vidro, papel e cartão, embalagens e os 

diversos tipos de bio-resíduos, nomeadamente orgânicos e verdes. 

 

 
Figura 17: Recolha de valorizáveis face a de indiferenciados. Fonte: gráfico elaborado pelo 

autor. 

Fica visível que o aumento da fração indiferenciada ocorreu de forma constante, mas a 

passos lentos. Já os materiais valorizáveis tiveram um aumento mais substancial, 

especialmente a partir de 2018, ano no qual a recolha seletiva foi expandida 

consideravelmente. 

O total dessa fração passou de 5,1 mil toneladas, em 2014, para mais de 7,8 mil 

toneladas em 2019, um aumento superior a 50% em apenas 5 anos. Apesar desse 

aumento expressivo até ao penúltimo ano em análise, no ano de 2019 o total de 

multimateriais recolhidos passou por um aumento pequeno, em ambas as frações, como 

será visto a seguir. Mas por outro lado, os indiferenciados também cresceram de forma 

lenta, o que é um fator positivo. 

No gráfico da Figura 18, pode se ver em termos percentuais, a participação dos 

indiferenciados e dos valorizáveis no total de resíduos recolhidos, ficando mais visível a 

redução dos indiferenciados e o crescimento dos valorizáveis. 
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Figura 18: Percentual dos valorizáveis e indiferenciados face ao total de RSU recolhido. Fonte: 

gráfico elaborado pelo autor. 

 A Tabela 1 mostra os totais e percentuais recolhidos das duas frações valorizáveis e 

de indiferenciados, face ao total de RSU recolhido em cada ano no município. 

 

Tabela 1: Total coletado nos diferentes fluxos de materiais. 

Ano 
Indiferenciados 

(ton) 
% 

Lixo 
3F 

(ton) 
%  
3F 

Bio 
(ton) 

% 
Bio 

Valorizáveis 
(ton) 

% 
Valorizáveis 

2014 29.185 79,2 2.760 7,49 2.407 6,53 5.167 14,02 

2015 29.220 78,6 2.677 7,20 2.715 7,30 5.392 14,50 

2016 29.908 78,5 2.776 7,29 2.461 6,46 5.237 13,75 

2017 30.276 77,1 2.741 6,98 2.738 6,97 5.479 13,95 

2018 31.035 69,8 3.317 7,46 4.213 9,48 7.530 16,95 

2019 31.794 72,5 3.577 8,16 4.282 9,77 7.859 17,93 

 

Na Tabela 2, seguem os valores recolhidos, entre 2014 e 2019, somente de materiais 

recicláveis dos 3 fluxos, consideradas todas as formas de recolha. 

 

 

Tabela 2: Total coletado em cada um dos 3 fluxos. 

Ano 
Vidro 

(ton) 

Papel/Cartão 

(ton) 

Embalagens 

(ton) 

Total 3 fluxos (ton) 

2014 1233,62 865,62 660,44 2759,7 
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Ano 
Vidro 

(ton) 

Papel/Cartão 

(ton) 

Embalagens 

(ton) 

Total 3 fluxos (ton) 

2015 1194,84 840,22 641,66 2676,7 

2016 1195,38 869,1 711,6 2776,1 

2017 1170,78 946,98 623,1 2740,9 

2018 1253,52 1283,04 780,14 3316,8 

2019 1362,03 1399,86 815,14 3577,0 

 

Pode-se verificar, pelo que foi acima apresentado, que a coleta de material reciclável 

apresentou ligeiros aumentos e reduções entre 2014 e 2017, oscilações essas 

potencialmente causada pela crise económica da qual o país ainda se recuperava e, 

dessa forma, o poder de compra e consequentemente o consumo da população ficou 

comprometido. 

Também se nota que a partir de 2018 o aumento foi significativo nos totais recolhidos, 

aumento este causado pela implementação da recolha seletiva porta-a-porta, que teve 

início em outubro de 2016, em alguns logradouros e somente em 2018 é que passou a 

abranger um número mais expressivo de residências e comércios. 

Colocando somente os multimateriais dos 3 fluxos frente aos indiferenciados, temos a 

relação ilustrada no gráfico presente na Figura 19. 
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Figura 19: Recolha dos 3F face a de indiferenciados. Fonte: gráfico elaborado pelo autor. 

 

Visualiza-se, a partir do gráfico da Figura 11, um comportamento distinto entre 

indiferenciados e multimateriais. Assim como no exposto no gráfico da Figura 9 

(indiferenciados x valorizáveis totais), vê-se que quando considerada apenas a recolha 

dos multimateriais dos 3 fluxos, sem a inclusão dos bio-resíduos, também há um 

crescimento bem superior ao aumento da recolha de RSU misturados. Isso salienta os 

resultados advindos da recolha seletiva. Inclusive, no último ano apresentado, tem-se o 

valor mais alto de recolha seletiva, conforme já visto nos gráficos. 

No gráfico da Figura 20, estão os valores recolhidos em cada um dos materiais dos 3 

fluxos, a cada ano, incluindo todos os tipos de coleta. Estes valores constam também 

na Tabela 2. 
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Figura 20: Recolha de cada um dos 3F e o total dos mesmos Fonte: gráfico elaborado pelo 

autor. 

Pelo gráfico exposto na Figura 20, pode-se observar que o vidro desempenhou papel 

importante em todo o período observado, sendo o material de maior recolha até ser 

ultrapassado pelo papel/cartão apenas em 2018, mas mantendo valores muito próximos 

nos dois últimos anos. Fica evidente o sólido crescimento pelo qual o papel/cartão 

passou ao longo dos anos, tendo um salto de 2017 para 2018 e chegando ao seu ápice 

em 2019. Já as embalagens apresentaram comportamento mais oscilante ao longo dos 

anos, sendo o ano mais recente o de maior valor. 

Agora, no gráfico da Figura 21, temos enumerados os valores recolhidos dos 3 fluxos 

multimateriais nos diferentes tipos de recolha, em cada ano. 

 

0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

3600

4000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Quantitativos de Recolha dos 3F (ton)

Vidro Papel/Cartão Embalagens Total



 

       47 
FCUP 

Análise da Evolução da Recolha Seletiva no Município de Valongo face às Metas do PERSU 2020+ 

     

 

 

 
Figura 21: Recolha dos 3F em cada tipo de sistema de coleta. Fonte: gráfico elaborado pelo 

autor. 

A queda drástica no valor recolhido nos ecocentros pode ser explicada pelo fato de que 

dentro dos dados de recolha desses locais estão incluídos os valores advindos de 

escolas e comércios, volumes estes que passaram a ser recolhidos e contabilizados 

pelo sistema porta-a-porta. 

É possível observar também que, no quantitativo recolhido nos ecopontos, não houve 

mais um aumento dos valores que ultrapassassem o que foi recolhido no ano de 2014. 

E, nitidamente, tem-se o crescimento a passos largos pelo qual a recolha porta-a-porta 

vem passando, ultrapassando as 1.000 toneladas em 2019. 

Os gráficos presentes na Figura 22 ilustram, em termos percentuais, o crescimento do 

porta-a-porta e a redução da participação dos ecocentros e ecopontos no total de 

recolha dos multimateriais ao longo dos anos. 
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Figura 22: Contribuição de cada sistema de recolha. Fonte: gráficos elaborados pelo autor. 

 

Conforme ilustrado, vê-se, pela Figura 14, que a recolha porta-a-porta mais que duplicou 

sua representatividade em apenas 3 anos de funcionamento, e a recolha nos ecopontos 

vem sofrendo quedas sucessivas desde 2014, mesmo antes do início do porta-a-porta. 

Também se nota que após o aumento registado em 2016 e a redução pela metade em 

2017, a parcela do ecocentro quase que estagnou até 2019. 

Também é pertinente analisar, no âmbito de resíduos valorizáveis, a evolução da 

recolha dos bio-resíduos, que tem um papel importante no atingimento das metas do 

PERSU 2020 e representam uma fatia grande do total de materiais valorizáveis 

recolhidos. Tem-se no gráfico da Figura 23 os valores de bio-resíduos recolhidos face 

ao valor total de indiferenciados recolhidos. 

 



 

       49 
FCUP 

Análise da Evolução da Recolha Seletiva no Município de Valongo face às Metas do PERSU 2020+ 

     

 

 

 
Figura 23: Recolha dos bio-resíduos face a de indiferenciados. Fonte: gráfico elaborado pelo 

autor. 

Fica visível aqui também que, com o aumento constante, mas lento dos indiferenciados 

recolhidos, temos um aumento significativo dos bio-resíduos coletados, mostrando que 

essa fração de resíduo valorizável aumentou sua participação no total de RSU recolhido, 

reduzindo assim a participação dos resíduos sem separação. 

Evidencia-se o salto que a fração biodegradável deu de 2017 para 2018, sobretudo 

devido à recolha de resíduos orgânicos residenciais, sendo o município um dos 

pioneiros na implementação dessa recolha tão importante e na isenção da taxa de 

recolha de resíduos verdes a pagar pelos munícipes, o que impulsionou a recolha dos 

mesmos. 

 

4.2.1. Composição dos Resíduos Indiferenciados 

A composição dos resíduos indiferenciados, conforme consta no PAPERSU de Valongo, 

aponta uma parcela de 73,73% de resíduos valorizáveis presentes nos indiferenciados. 

Os plásticos representam a maior parcela desses valorizáveis, representando 16,15%. 

Em seguida aparecem os resíduos alimentares e os jornais/revistas/folhetos, ambos 

com 13,89%. A Figura 24 indica a composição detalhada da fração valorizável presente 

nos indiferenciados de Valongo. 
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Figura 24: Composição dos Resíduos Indiferenciados. Fonte: PAPERSU Valongo. 

 

4.2.2. Recolha Porta-a-Porta Domiciliar 

Para uma melhor visualização dos índices alcançados pelo sistema Porta-a-porta, que 

mostram diretamente como é possível melhorar os percentuais de recolha de materiais 

recicláveis, é válido fazer a análise separada dos dados obtidos em 2019 nos domicílios 

desse sistema, sem incluir os edifícios. 

Em termos de multimateriais dos 3 fluxos, foram recolhidos em residências, no ano de 

2019, 446,89 toneladas, numa população aproximada de 5.374 pessoas1, resultando 

em 83 kg/hab.ano. 

Na fração de resíduos alimentares, abrangendo o mesmo número de cidadãos, foram 

recolhidas 274 toneladas, o que representa cerca de 51 kg/hab.ano. 

Já na recolha dos resíduos verdes, que também são bio-resíduos, foram abrangidas 

cerca de 1340 pessoas, tendo em vista que 563 alojamentos solicitaram a recolha dos 

mesmos, recuperando mais de 142 toneladas, o que equivale a 106 kg/hab.ano. 

Considerando-se que a recolha total de RSU em Valongo, no ano de 2019 foi de 

43.834,22 toneladas, para uma população de 96.239 pessoas, o que significa 455,47 

kg/hab.ano. Considerando esse último valor como uma média de produção por habitante 

equivalente para todo o concelho e projetando isso para as residências do Porta-a-porta, 

pode-se inferir que dos 455 kg/habitante recolhidos no ano, 106 foram de resíduos 

verdes, 51 foram de orgânicos e 83 de multimateriais dos 3 fluxos, sendo o restante 

                                                        
1 Essa população é resultado da multiplicação do nº de alojmentos atendidos por 2,38, que é o valor 

aproximado de pessoas por domicílio no município. Esse último número é obtido pela divisão da 

população pelo número total de residências. 
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recolhido como indiferenciado, num total de 215,36 kg por habitante. Plotando-se num 

gráfico esses valores em termos percentuais, tem-se o que está na Figura 25. 

 

 
Figura 25: Parcela de cada fração na recolha porta-a-porta. Fonte: gráfico elaborado pelo autor. 

 

Levando em conta os dados apresentados anteriormente, sabe-se que em 2014, 

somados os verdes, os orgânicos e os 3 fluxos de multimateriais, chegava-se a apenas 

14% do total de RSU recolhido. Comparando isso com o gráfico da Figura 14, temos 

uma redução de 86% para 47,3% da fração indiferenciada, assim como um aumento de 

14% para 52,7% de materiais recicláveis recuperados. 

Tendo em mente que a recolha de indiferenciados só é realizada uma vez na semana 

no sistema Porta-a-porta, é possível que esse percentual de indiferenciados seja ainda 

menor do que o apresentado. Para vias de visualização comparativa da diferença entre 

a recolha porta-a-porta e as formas de recolha anteriores, tem-se o gráfico presente na 

Figura 26. 
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Figura 26: Comparação de cada parcela entre PaP e sistema de ecopontos e ecocentros. 

Fonte: gráfico elaborado pelo autor. 

Dessa forma, fica mais fácil a visualização dos avanços obtidos. Os biodegradáveis, que 

em 2014 representavam apenas 6,5%, saltaram para incríveis 34,5%, representando 

mais de um terço do total recolhido. Os multimateriais atingem 18,3% face aos 7,5% 

anteriores, um crescimento de mais de 100%. E os indiferenciados reduziram-se 

praticamente para metade, caindo de 86% para apenas 47,3% do total. 

Vale constar que devido à falta de dados sobre a recolha dos indiferenciados no sistema 

porta-a-porta, pelo fato de que é o mesmo veículo que recolhe esses resíduos no porta-

a-porta e nos moloks e nem todas as residências possuem contentor para resíduos 

indiferenciados, decidimos considerar a geração per capita de resíduos nas zonas do 

porta-a-porta como sendo igual à geração per capita de RSU total do concelho e, assim, 

considerar que todo o restante de resíduos produzidos que não sejam recolhidos como 

multimaterial ou bio-resíduo, como sendo indiferenciado. 

Com isso, é possível que os percentuais de indiferenciado no sistema porta-a-porta 

sejam ainda mais baixos e os de recicláveis mais altos, pois dentro dos RSU totais do 

concelho, existem muitas outras frações de resíduos que não são gerados nas zonas 

do porta-a-porta e, alguns dos resíduos que foram incluídos como indiferenciados do 

porta-a-porta, podem na verdade ter outros destinos, como ecocentros, no caso de 

monstros enviados para esses locais pelos munícipes. 

 

4.3. Taxa de Resíduos Sólidos 

Para que seja feita uma análise mais aprofundada e que possibilite uma visão real sobre 

qual a evolução dos índices de recolha seletiva face aos indiferenciados, além da 
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visualização de qual a influência de cada tipo de material nos valores globais, será feito 

uso de uma taxa, a que iremos chamar de “Taxa de Resíduos Sólidos”. O cálculo da 

mesma é feito pela seguinte expressão: 

 

𝑇𝑟 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙ℎ𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑎 𝑓𝑟𝑎çã𝑜 𝑋

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙ℎ𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑎 𝑓𝑟𝑎çã𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎
 

 

A fração X corresponde ao tipo de material sobre o qual será feita a análise em cada 

caso, como, por exemplo, um dos materiais dos 3 fluxos ou bio-resíduos. A Taxa de 

Resíduos Sólidos também pode ser adaptada para analisar comparativamente com 

outros resíduos que não os indiferenciados, como comparar multimateriais com bio-

resíduos ou vidro com papel, etc. 

A primeira taxa a ser exposta será a Trs entre resíduos valorizáveis totais versus 

indiferenciados. Lembrando que dentro dos valorizáveis totais estão incluídos os 

multimateriais dos 3 fluxos e todos os tipos de bio-resíduos. A evolução da taxa é 

ilustrada no gráfico da Figura 27. 

 

 
Figura 27: Evolução da Taxa de resíduos sólidos valorizáveis. Fonte: gráfico elaborado pelo 

autor. 

O comportamento da taxa mostra que esta foi oscilante nos primeiros anos do intervalo 

considerado, tendo registado uma queda ligeira no ano de 2016, mas que a partir de 

2017, a subida foi acentuada. Isso revela que o projeto Reciclar é Dar+, que teve grande 

expansão em 2017 e 2018, começou a surtir efeito, alargando a fatia de materiais 

valorizáveis face aos recolhidos de forma indiferenciada. Em 2019 a taxa continuou a 
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crescer, mesmo que menos intensamente, com o aumento da recolha tanto dos 

multimateriais quanto dos biodegradáveis. 

Em segunda instância pode-se levar em consideração apenas os resíduos 

multimateriais recuperados, nomeadamente vidros, papel/cartão e embalagens de 

plástico e metal. Plotando-se em gráfico a taxa desses materiais, a qual será chamada 

de Trsm, frente aos indiferenciados, tem-se a Figura 28. 

 

 
Figura 28: Evolução da Taxa de resíduos multimateriais. Fonte: gráfico elaborado pelo autor. 

Neste caso nota-se que houve dois pontos de queda na taxa, em 2015 e 2017, devido 

ao fato de menos materiais dos 3 fluxos terem sido recolhidos, ao passo que os 

quantitativos de indiferenciados continuaram a aumentar nesses respectivos anos, 

ainda que ligeiramente. E, tal como com o gráfico anterior, percebe-se que em 2018 a 

quantidade coletada da fração multimaterial registou grande elevação, aumentando o 

valor da taxa Trsm, que continuou com o forte crescimento em 2019. 

Como terceira análise pode ser feita a relação dos indiferenciados apenas com os bio-

resíudos, como orgânicos e verdes. A taxa referente a essa comparação será nomeada 

Trsb e possui um comportamento tal como o ilustrado no gráfico da Figura 29.  
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Figura 29: Evolução da Taxa de resíduos biodegradáveis. Fonte: gráfico elaborado pelo autor. 

 

De forma similar à Trs, a Trsb passou por uma queda no ano de 2016, seguida de intenso 

crescimento posteriormente, de modo especial no ano de 2018. Nesse caso, nota-se 

que o aumento é ainda mais acentuado do que o aumento da Trsm, indicando que o 

aumento na recolha de bio-resíduos passou por uma mudança de cenário ainda mais 

positiva, com a implementação da recolha de orgânicos residenciais. 

Apesar do crescimento acelerado de 2017 para 2018, no ano seguinte esta taxa 

manteve-se praticamente estável, com uma queda quase imperceptível, devido ao seu 

crescimento ter sido menor do que o crescimento dos indiferenciados, em termos 

percentuais. 

De fato, vê-se no gráfico que a Trsm partiu de 0,095 e chegou a 0,113, ao passo que a 

Trsb partiu de 0,082 e atingiu 0,135. Em outras palavras, começou menor e ultrapassou, 

em muito, a taxa dos multimateriais, mesmo com a ligeira redução da Trsb em 2019. 

Para evidenciar e facilitar a comparação entre todas as 3 taxas apresentadas até aqui, 

plotou-se o gráfico da Figura 30, com as respectivas linhas de tendência. 
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Figura 30: Comparação das 3 taxas. Fonte: gráfico elaborado pelo autor. 

 

Analisando o acima exposto, observa-se que a evolução da Trsm é bem mais branda do 

que a evolução dos bio-resíduos e da evolução dos valorizáveis totais, apesar de mais 

regular. Já os bio-resíduos, que começaram com uma taxa menor do que a Trsm, 

passaram por um crescimento mais acelerado tendo-a superado, consequentemente 

alavancando também a Trs. 

No último ano, verifica-se que a Trs subiu muito pouco, devido ao aumento dos 

indiferenciados, que foi ligeiramente superior ao aumento dos multimateriais e 

biodegradáveis. Vale constar que a Trs equivale a soma das Trsm com a Trsb. 

Continuando com o uso da taxa de resíduos sólidos, também é possível avaliar, de 

modo mais especifico, qual tipo de material, dentre os resíduos valorizáveis contribui 

mais para o incremento do índice de recolha seletiva. Junto disso, documentar qual 

material registou maior incremento no período de tempo observado e tentar entender o 

porquê dessas diferenças. 

Primeiramente será feita a comparação dos três diferentes materiais (papel/cartão, vidro 

e embalagens de plástico e metal) com a taxa dos três combinadamente, ou seja, com 

a Trsm. O gráfico que representa esse comportamento está ilustrado na Figura 31. 
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Figura 31: Evolução das taxas de cada material e da Trsm. Fonte: gráfico elaborado pelo autor. 

 

Os comportamentos observados das taxas permitem a verificação de alguns detalhes. 

Primeiramente, vê-se que o vidro (Trsv) veio apresentando uma redução constante até 

2017 e, após isso, um contínuo aumento, atingindo seu maior valor em 2019, que foi de 

0,043. Também se averigua que foi o material com os maiores valores de taxa frente 

aos indiferenciados até 2017, perdendo esse posto em 2018 para o papel/cartão e se 

mantendo praticamente equiparado com ele tanto em 2018 quanto no ano seguinte. 

Em segunda instância, evidencia-se que o papel/cartão (Trsp) se manteve quase estável 

entre 2014 e 2016, começando a crescer em 2017 e dando um salto de mais de 30% 

em 2018, sendo o material que apresentou maior crescimento, ultrapassando inclusive 

o vidro, em 2018, conforme mencionado no parágrafo anterior. 

Em seguida, sobre as embalagens (Trse), nota-se que essa categoria apresentou 

comportamento irregular, alternando quedas e aumentos ano após ano, sendo que em 

2018 apresentou um incremento mais acentuado do que nos anos anteriores e, por fim, 

em 2019 atingiu seu pico no intervalo observado. 

Por fim, colocando no cenário a Trsm, conclui-se que a Trsp foi a fração que desempenhou 

maior influência no arranque da taxa dos multimateriais, seguida da Trse. Por outro lado, 

a taxa relativa ao vidro influenciou negativamente nos anos anteriores a 2018, 

retardando o crescimento da Trsm. Mas, apesar das irregularidades na evolução nos 

primeiros anos observados, nota-se que a taxa referente aos multimateriais vem 
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passando por melhoras consistentes nos últimos anos, acusando os bons resultados 

obtidos pelas mudanças no sistema de recolha do município. 

Pode-se agora, colocar no cenário comparativo a Trsb, que é a taxa referente a porção 

dos bio-resíduos. Dessa forma será possível comparar o seu papel em relação aos 

multimateriais em conjunto e separadamente. Para isso serão apresentados dois 

gráficos distintos. O primeiro fará a comparação da Trsb com cada tipo de material e o 

segundo com os três materiais em conjunto, ou seja, com a Trsm. O primeiro está 

ilustrado na Figura 32. 

 

 
Figura 32: Comparação da Trsb e da taxa de cada material. Fonte: gráfico elaborado pelo autor. 

 

Pelos valores observados no gráfico, fica evidente que a Trsb tem um impacto muito mais 

relevante do que qualquer dos três materiais também valorizáveis. Mesmo em 2014, 

sua taxa já era praticamente o dobro do material reciclável de maior taxa, 

nomeadamente, o vidro. Se comparado com o de menor taxa, no caso as embalagens, 

em 2014 o valor da Trsb era mais do que três vezes superior. 

Já em 2018, os bio-resíduos apresentaram taxa três vezes superior a segunda taxa de 

maior valor, que foi a do papel/cartão, fato esse que evidencia o crescimento muito mais 

acelerado pelo qual passou a Trsb. 

De fato, analisando o valor da Trsb em 2014 e 2018, vê-se que partiu de 0,082 e chegou 

a 0,136, um aumento de quase 64,6%2. Ao passo que o papel cartão, que apresentou 

                                                        
2 Valor obtido pelo cálculo: 

0,136

0,082
− 1, com transformação do resultado em porcentagem. 
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maior crescimento dentre os materiais recicláveis, acusou um aumento de 39,4%3, indo 

de 0,030 para 0,041, no mesmo período de tempo. Em termos de massa, os bio-

resíduos passaram de 2.400 toneladas em 2014 para mais de 4.200 toneladas 

recolhidas em 2018, um aumento de mais de 75%4. Esse aumento difere do aumento 

da Trsb pois no cálculo da Trsb entra o valor de indiferenciados recolhidos, que também 

aumentou. 

Apesar do arranque em 2018, constatou-se no último ano um aumento mais brando da 

Trsb, em paralelo aos outros três materiais, que também subiram de forma tímida. Mas, 

ainda assim, com suas quase 4.300 toneladas recolhidas em 2019, continua sendo mais 

que duas vezes superior ao segundo material, no caso, o papel/cartão, com 1.400 

toneladas. 

Para visualizar a relevância dos bio-resíduos em comparação com os multimateriais 

combinados, foi plotado o gráfico da Figura 33. 

 

 
Figura 33: Comparação entre Trsb e Trsm. Fonte: gráfico elaborado pelo autor. 

 

Quando as duas curvas são sobrepostas, fica evidente o comportamento do 

crescimento de ambas as taxas. Apesar de ter começado com um valor menor do que 

                                                        

 
3 Valor obtido pelo cálculo: 

0,041

0,030
− 1, com transformação do resultado em porcentagem. 

4 Valor obtido pelo cálculo: 
4200
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− 1, com transformação do resultado em porcentagem. 
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a Trsm e ter apresentado uma queda em 2016 apesar do aumento em 2015, a Trsb chegou 

em 2019 com um valor bem superior à da Trsm, chegando a 0,135, que é praticamente 

20% a mais do que 0,113, valor este ao qual a Trsm chegou. 

Apesar disso, no ano seguinte, a taxa multimaterial continuou crescendo, ao passo que 

a fração biodegradável registou uma queda pequena, mesmo com o aumento do 

quantitativo de bio-resíduos. Isso se deve à quantidade recolhida de multimateriais ter 

passado por um aumento superior ao dos resíduos biodegradáveis. Mesmo assim, a 

Trsb continua a apresentar um valor substancialmente maior do que a Trsm. 

Como a taxa é calculada dividindo-se a massa total de resíduos recolhidos de cada 

fração desejada e dividida pelo total de indiferenciados, pode-se concluir que, apesar 

do comportamento mais constante do que a fração biodegradável, a porção 

multimaterial teve menos material recolhido. 

 

4.4. Destino dos RSU 

Em Valongo, a forma predominante de tratamento e destino dos RSU é a valorização 

energética. Esse tratamento corresponde a 69,6% de todos os resíduos recolhidos no 

município. Todo o resíduo indiferenciado recolhido é enviado para a CVE, exceto 

durante as paragens programadas da incineradora. Esse tratamento visa reduzir ao 

mínimo possível o envio de resíduos para aterro, além de permitir a recuperação dos 

mesmos em forma de energia elétrica. 

Durante as pausas citadas na CVE, o resíduo indiferenciado é enviado para o aterro 

sanitário da Maia, além das cinzas provenientes da queima dos resíduos, que também 

são levados ao aterro. No total, 1.276,96 toneladas tiveram esse destino, representando 

apenas 2,9% do total de RSU produzidos em Valongo. 

A compostagem representa uma fatia de 9,8% dos destinos de RSU, englobando 

orgânicos residenciais e não residenciais, resíduos verdes de cemitérios e outras fontes. 

A reciclagem dos multimateriais dos 3 fluxos consiste em 8,2%, que inclui as recolhas 

residenciais e não residenciais. Os 9,5% restantes correspondem a outros tipos de 

reciclagem, como pilhas, baterias, óleos, equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), 

etc. 

 

4.5. Cumprimento das Metas do PERSU 

O envio de resíduos urbanos biodegradáveis (RUB) para aterro, que pela meta do 

PERSU 2020 deve ser de no máximo 10% em peso referente ao total produzido, foi 

superada, e muito, pelo município. Valongo enviou apenas 293,19 toneladas de 
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biodegradáveis para o aterro, equivalendo isso a 2,53% do total produzido, que foi de 

11.581,45 toneladas. Todo esse valor foi decorrente das paradas programadas para 

manutenção da central de valorização energética. 

O valor referente ao RUB enviado para aterro, de 2,53%, foi obtido através da divisão 

da quantidade de RUB presentes no montante de RSU enviado para aterro pelo total de 

RUB produzido no concelho. A quantidade de RUB enviados para aterro foi obtido 

multiplicando o total de RSU depositado em aterro pelo concelho (1.276,96 toneladas) 

pelo percentual de resíduos biodegradáveis presentes nos indiferenciados (22,96%, 

segundo o PAPERSU). Já o total de RUB produzidos no concelho foi obtido somando-

se o total de biodegradáveis recolhidos seletivamente (4.281,56 toneladas) com o total 

de RUB presente nos indiferenciados recolhidos (31.793,96 x 22,96%). A fórmula 

descrita acima fica representada assim: 

 

𝑅𝑈𝐵 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜 =
𝑅𝑆𝑈 𝐴𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜 𝑥 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑅𝑈𝐵 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 (22,96%)

𝑅𝑈𝐵 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑙ℎ𝑎 𝑆𝑒𝑙𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎 + (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑆𝑈 𝑥 𝑅𝑈𝐵 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 (22,96%))
 

 

Este cálculo difere um pouco da fórmula utilizada pela LIPOR para calcular esse 

parâmetro. O autor optou por adotar um cálculo simplificado pois a própria LIPOR 

admitiu que a fórmula utilizada por eles é aplicada apenas para todo o sistema dos 8 

municípios em conjunto, não havendo e nem sendo possível a aplicação em cada 

município em específico da fórmula utilizada por eles. No caso da LIPOR, o índice 

calculado para toda a região dos 8 municípios em conjunto, para envio de RUB para 

aterro, é de 2,23%. Esse cálculo é feito apenas para toda a região gerenciada pela 

LIPOR e não para cada município individualmente, pois para se atingir as metas do 

PERSU são consideradas apenas as metas de cada sistema, como a LIPOR, e não de 

cada concelho sozinho. Além disso, no caso dessa meta específica, os valores obtidos 

no sistema LIPOR são muito superiores à meta estipulada, por isso não é preciso fazer 

o cálculo para cada município. 

No que diz respeito a meta de preparação para reutilização e reciclagem de 35% para 

o sistema LIPOR, para Valongo essa meta foi definida, para o ano de 2019, como sendo 

de 31,99%. Com isso, o município consegue cumpri-la. Aplicado a fórmula contida no 

anexo III do PERSU 2020, na qual somam-se os materiais de recolha seletiva (além dos 

3F, são incluídas as sucatas, tampinhas, esferovite, madeira, tinteiros, toners e 

lâmpadas), os resíduos biodegradáveis e as escórias metálicas da valorização 

energética, e divide-se esse total pelo total de resíduos recicláveis produzidos, obtido 
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através da multiplicação do total de RSU gerado pela percentagem potencial de 

valorizáveis contida nos indiferenciados. A fórmula fica a seguinte: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎çã𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑔𝑒𝑚 =
𝑅𝑒𝑐𝑜𝑙ℎ𝑎 𝑆𝑒𝑙𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎 (3𝐹 + 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠) + 𝐵𝑖𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑á𝑣𝑒𝑖𝑠 + 𝐸𝑠𝑐ó𝑟𝑖𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑆𝑈 𝑥 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑣𝑒𝑙 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 (73%)
 

 

Desse cálculo, obtém-se 34,47%, valor este que consegue superar com uma certa folga 

o que foi estipulado para o ano de 2019 e, inclusive, se aproxima muito da meta de 35% 

para o sistema LIPOR como um todo. A LIPOR apresenta esse resultado como sendo 

34,72%, contudo, os dados passaram por atualizações posteriores à publicação do 

relatório anual da LIPOR e, por isso, a ligeira diferença entre os valores. O cálculo acima 

segue a fórmula adotada pela LIPOR. 

Quanto à meta de 50 kg/hab.ano de recolha seletiva para o sistema, para Valongo foi 

definida como sendo de 42,94 kg/hab.ano. Na fórmula utilizada pela LIPOR, esse valor 

engloba, além dos 3 fluxos, tampinhas, esferovite, sucatas e plásticos volumosos. No 

entanto, devido à não disponibilização dos dados específicos destes últimos quatro 

materiais e a constante atualização dos dados por parte da Câmara Municipal de 

Valongo, o autor optou por realizar a o cálculo apenas com quantitativos dos 3 fluxos. 

Assim sendo, a fórmula ficou a seguinte: 

 

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑙ℎ𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 =
𝑅𝑒𝑐𝑜𝑙ℎ𝑎 𝑆𝑒𝑙𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑜𝑠 3𝐹

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜
 

 

O resultado dessa expressão é de 37,17 kg/hab.ano. O valor apresentado pela LIPOR 

para 2019 é de 38,77 kg/hab.ano. Em ambos os casos, a meta não é atingida, 

apresentando uma lacuna considerável a ser preenchida. 
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5. Discussão dos Resultados e Propostas de 

Melhoria 

5.1. Discussão dos Resultados 

5.1.1. Evolução da Recolha 

Como foi exposto no capítulo anterior, a recolha de resíduos no município de Valongo 

vem passando por um profundo processo de transformação e evolução. Os valores de 

2014 escancaravam um modelo que não era viável de se manter, já que, somados os 

valores recolhidos de multimateriais e bio-resíduos, representavam apenas 14% do total 

de RSU recolhido na cidade (ERSAR, 2015). É um valor demasiado baixo de resíduos 

enviados para a reciclagem, tendo em vista que o potencial, segundo o PAPERSU da 

cidade, de 73% de materiais recicláveis contidos nos indiferenciados é muito superior a 

isso. 

Apesar de em 2019, mesmo com a implementação da recolha seletiva via porta-a-porta, 

esse valor ter subido apenas para cerca de 18%, não se deve olhar para este percentual, 

mas sim para os valores mostrados apenas na recolha seletiva, onde se chegou a mais 

de 50% de materiais recicláveis recuperados. 

Dentro desse novo total, que vem sendo recolhido nos circuitos porta-a-porta, 34,5% 

são bio-resíduos e 18,3% são multimateriais. Como visto nos gráficos do capítulo 4, é 

inegável o papel de grande importância que os resíduos biodegradáveis assumem, já 

que são responsáveis por mais de um terço de tudo o que é recolhido nesse sistema. 

Visto isso, é fundamental que se dê atenção redobrada para essa fração, reforçando e 

expandindo ainda mais as iniciativas de recolha de bio-resíduos. 

Os valores da recolha Porta-a-porta apresentados mostram como é possível elevar os 

níveis de recuperação de materiais recicláveis, com a mudança no sistema de recolha 

e campanhas de sensibilização e, apesar das dificuldades, indica que a população tem 

uma boa aderência ao programa. 

As campanhas de sensibilização feitas pela Câmara e pela Rede Ambiente incluem a 

sensibilização no momento de entrega dos contentores residenciais, instruindo e tirando 

todas as dúvidas que os residentes possam ter. Também são distribuídos panfletos 

explicativos contendo todas as regras de separação de resíduos. 

Conforme a recolha porta-a-porta veio crescendo, pode-se notar a redução acentuada 

que veio registando a recolha nos ecocentros, além da queda nos totais dos ecopontos 
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que, apesar de terem passado por um aumento de 2017 para 2018, continuou com um 

valor abaixo do que era coletado em 2014 e voltou a se reduzir em 2019. Essas quedas 

evidenciam que a população prefere a coleta porta-a-porta devido à sua facilidade, já 

que não demanda que os munícipes levem os resíduos para nenhum outro local. Esse 

aumento em 2018 dos ecopontos pode ser relativo ao natural aumento na produção de 

RSU e consequente aumento dos valores recolhidos.  

No que se refere a produção global de RSU no município, vale destacar que, em 2019, 

houve redução na produção total em Valongo, sendo esse um dos princípios mais 

importantes da atual consciencialização ambiental no âmbito dos resíduos sólidos, 

estando colocado como um dos objetivos de maior prioridade no PERSU 2020. 

O número de fogos abrangidos pelo Porta-a-porta passou da casa de apenas 200 em 

2014, para mais de 4.000 em apenas 5 anos, com previsão de adição de 3.500 fogos 

anualmente até 2030, incluídos os não residenciais. Observando os valores 

extremamente positivos obtidos na recolha de materiais recicláveis neste sistema, ao 

expandir para uma parcela maior ou até mesmo a totalidade do município, chegar-se-á 

a um cenário excelente em termos de recuperação de materiais recicláveis e no âmbito 

da gestão de RSU como um todo, com níveis reduzidos de indiferenciados recolhidos 

face à parcela reciclável. 

Comparativamente, segundo Iriarte (2009), o sistema de recolha por ecopontos tem um 

impacto ambiental menor do que o Porta-a-porta, pois este segundo envolve maior 

emissão de GEE, ruído, consumo de combustível e número de trabalhadores para 

realizar o serviço. Mas, apesar desses custos a mais, os índices de material recolhido 

são muitas vezes superiores aos recolhidos via ecopontos e ecocentros, permitindo a 

reciclagem de uma quantia muito mais elevada de resíduos e, assim, reduzindo de 

forma expressiva a necessidade de extração de mais matéria-prima. 

Tendo em conta a evolução das taxas de resíduos sólidos propostas acima, que 

permitem a comparação real entre o comportamento dos diferentes tipos de materiais 

frente ao comportamento dos indiferenciados, foi possível visualizar que, nos últimos 

anos, a fração de bio-resíduos vem sendo responsável por alavancar a taxa de coleta 

seletiva mais do que a fração multimaterial. 

Com a gratuidade do serviço de recolha de verdes domiciliares em 2017 e a recolha de 

orgânicos dos logradouros residenciais a partir de fevereiro de 2018, viu-se o salto que 

os totais de biodegradáveis deu, superando, e muito, a parcela dos 3 fluxos, mesmo 

com a ligeira redução em 2019. 
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Observando os anos de 2014 a 2017, nota-se que ambas as frações de materiais da 

recolha seletiva apresentavam valores muito próximos, dividindo quase que igualmente 

entre si as quantidades recolhidas. Somente em 2018 é que a fração biodegradável 

tomou a frente e passou a ocupar um papel de ainda maior peso. A decisão do governo 

de, a partir de 2023, tornar obrigatória a recolha separada de todos os bio-resíduos 

produzidos, mostra o reconhecimento por parte das autoridades da importância de se 

realizar a compostagem. 

Olhando mais detalhadamente a fração multimaterial, o papel/cartão destacou-se como 

o material de maior aumento enquanto que o vidro apresentou redução nos primeiros 

anos e começou a crescer a partir de 2017. Com a crescente consciencialização das 

pessoas acerca dos danos causados pelo excesso de uso de plástico e o consequente 

aumento de leis e rigores para uso do mesmo, é possível que se observe, nos próximos 

anos, uma redução dos valores recolhidos de plástico, que se manteve quase constante, 

bem como um aumento de recolha de vidro e papel/cartão. 

 

5.1.2. Evolução do Cumprimento das Metas do PERSU 

O envio de resíduos urbanos biodegradáveis (RUB) para aterro, que pela meta do 

PERSU 2020 deve ser de no máximo 10% em peso referente ao total produzido, foi 

superada, e muito, pelo município. Valongo enviou apenas 293,19 toneladas de 

biodegradáveis para o aterro, equivalendo isso a 2,53% do total produzido, que foi de 

11.581,45 toneladas. Todo esse valor foi decorrente das paradas programadas para 

manutenção da central de valorização energética. A preocupação de se evitar ao 

máximo o envio de qualquer tipo de resíduo para o aterro sanitário, sendo todo o 

indiferenciado enviado para incineração, bem como a forte aposta nas campanhas de 

compostagem, resultaram nesses números excelentes. 

Mesmo com a pequena diferença entre o cálculo do autor e o da LIPOR, em ambos os 

casos, o valor supera e muito a meta de 10% estabelecida para o sistema LIPOR, 

indicando que o modelo implementado de recolha e envio para compostagem, ao invés 

de aterro, dos bio-resíduos em Valongo é muito bem-sucedido. Aliado a isto, tem-se o 

fato de que o município foi pioneiro na recolha de resíduos alimentares domésticos, 

desviando dos aterros e incineradoras uma expressiva quantidade de material que pode 

ser reciclado. Além disso, com a política recém adotada de não cobrança dos munícipes 

para recolha domiciliar agendada de resíduos verdes, essa parcela enviada para 

compostagem cresceu ainda mais. 
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Sobre a preparação para reutilização e reciclagem, o município saiu-se muito bem, 

tendo superado a meta em mais de dois pontos percentuais, indicando que as 

campanhas de recolha seletiva na cidade, tanto residencial quanto não residencial, vem 

rendendo bons frutos. A substituição gradativa dos ecopontos por recolha porta-a-porta 

revelou uma boa adesão da população, com resultados excelentes nos locais na qual já 

foi implementada. Esse tipo de coleta vem alavancando o atingir das metas por parte do 

município. 

Apesar desse avanço propiciado pela recolha porta-a-porta e o bom desempenho nos 

dois índices anteriores, Valongo ficou distante de cumprir a terceira meta, que se refere 

à recolha de material reciclável per capita. O concelho avançou muito nesse sentido, 

mas ainda não foi o suficiente para recolher 42,94 kg de recicláveis por habitante em 

2019. No entanto, com a expansão prevista da coleta porta-a-porta para o ano de 2020 

e os anos seguintes, com a totalidade das residências atendidas por esse sistema de 

recolha, aliada à boa aderência da população a esse sistema, a tendência é que essa 

meta seja cumprida brevemente. 

5.1.3. Dificuldades do Sistema de Recolha Seletiva 

Entre as principais causas que se destacam como dificuldades no aumento dos índices 

de recolha seletiva, está a resistência da população em depositar corretamente os 

resíduos nos ecopontos. Frequentemente se encontram objetos de grandes dimensões 

deixados ao lado dos ecopontos, sendo que estes deveriam ser levados aos ecocentros 

ou solicitados os serviços de recolha domiciliar agendada. Por vezes, materiais como 

caixas de papel/cartão, garrafas de vidro ou objetos de plástico também são deixados 

do lado de fora das residências, na passadeira, ao invés de serem levados aos 

ecopontos. Isso ocorre, em parte, porque os moradores sabem que o camião da recolha 

indiferenciada irá recolher esses materiais, que serão enviados para aterro ou 

incineração, ao invés de serem reciclados. 

É nítido também que algumas vezes o material é mal separado, sendo colocado no 

contentor errado ou, o mais frequente e mais prejudicial, são todos misturados e 

depositados nos molok’s de indiferenciados. Em alguns casos a prestadora de serviços 

de recolha também possui parcela de culpa pois os contentores dos ecopontos ficam 

cheios e há demora no esvaziamento dos mesmos. 

Esse é um dos motivos pelos quais a recolha porta-a- porta apresenta níveis de recolha 

seletiva muito melhores do que os de ecopontos e ecocentros. Na recolha porta-a-porta 

o munícipe deve apenas separar os resíduos e colocá-los em frente à sua porta, no dia 

e hora corretos, sem a necessidade de se deslocar com os sacos. Além disso, os 
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colaboradores da recolha Porta-a-porta são instruídos a verificarem cada contentor 

antes de efetuar a recolha e, em caso de irregularidade do conteúdo, como, por 

exemplo, embalagens no contentor de vidro, não efetuarem a recolha e colocarem um 

adesivo acusando a não conformidade. Com os resultados apresentados, fica evidente 

que não é possível atingir as metas do PAPERSU mantendo o sistema de recolha por 

ecopontos, mas deve-se expandir o porta-a-porta para todo o concelho. 

A recolha dos indiferenciados no Porta-a-porta, que ocorre apenas uma vez por semana 

e gerou preocupação por parte dos usuários do sistema por acreditarem que seria 

insuficiente, mostrou-se perfeitamente funcional e não causa transtornos, pois os 

munícipes, por saberem que os misturados serão recolhidos apenas uma vez na 

semana, estão efetuando a separação dos resíduos de forma correta e mais eficiente. 

Mas para que seja possível a implementação e funcionamento da recolha porta-a-porta, 

é necessário que seja feita a instrução da população a ser atendida, com projetos de 

educação ambiental recorrentes e campanhas de sensibilização constantes. Esse tipo 

de política ambiental aumenta a consciencialização da população, o que melhora 

também o uso dos ecopontos e traz ganhos ainda maiores para o município, pois o 

conhecimento sobre a problemática dos RSU e seus reais impactos pode facilitar o 

caminho à redução da produção, que é o objetivo maior, não apenas do PERSU, mas 

da gestão de resíduos no planeta todo. 

Ainda sobre a recolha porta-a-porta, um entrave que por vezes dificulta a expansão da 

mesma, é o quesito do custo desse sistema. O gasto necessário com equipamentos, 

pessoal, combustível e capacitação, é muito mais elevado do que o de sistemas de 

utilização coletiva como ecopontos. 

Outra dificuldade que se encontra no atual sistema de gestão de resíduos, em especial 

nas áreas de recolha via ecopontos, é a falta de fiscalização e consequentemente a 

sensação de impunidade para os infratores. Como a fiscalização no município é muito 

escassa, muitos munícipes não realizam a separação corretamente, deixam os resíduos 

fora dos ecopontos ao invés de depositá-los nos contentores, deixam monstros e outros 

materiais volumosos nos ecopontos e em locais inapropriados, não realizam separação 

alguma e deixam todo o resíduo como sendo indiferenciado na porta da residência, fora 

do horário correto, para que o camião dos indiferenciados recolha. Isso ocorre pois 

nunca ocorrem penalizações para os transgressores, o que, aliado à falta de 

sensibilização da população, não incentiva o correto manejo do lixo pela mesma. 

 

5.1.4. Aspectos Sociais da Recolha Seletiva 
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Uma questão pertinente a ser levantada é a respeito do aspecto social que a recolha 

seletiva apresenta. Em muitos países, de modo especial em países menos 

desenvolvidos, existe uma classe de trabalhadores que sobrevive exclusivamente 

através da recolha de resíduos multimateriais e sua posterior revenda para empresas 

de reciclagem. 

Tomando como referência o Brasil, estima-se que cerca de 400 mil (Silva, 2013) 

pessoas trabalhem como catadores de materiais recicláveis. Em muitos municípios, 

sequer há um centro de triagem, sendo a separação dos multimateriais feitas 

exclusivamente por esses trabalhadores. 

Em sua maioria trabalham por conta própria, recolhendo os materiais com pequenas 

carroças pelas ruas da cidade. Outros, trabalham através de cooperativas e associações 

de catadores que, quando bem organizadas, recebem doações de materiais através de 

parcerias com empresas, escolas e com a prefeitura, para fazerem a triagem em um 

galpão com equipamentos e maquinaria de apoio. 

Já em países desenvolvidos, onde há uma menor desigualdade social e sistemas de 

gestão de resíduos melhor estruturados, esse tipo de trabalhador, seja individual ou 

organizado, é quase inexistente. No caso de Valongo, a ausência dos mesmos pôde ser 

observada durante a realização do trabalho, sendo que raramente se observou algum 

colaborador da recolha seletiva levavando consigo algum material, geralmente um 

móvel abandonado em boas condições na via pública. Mas vale ressaltar que quando 

isso ocorre, o colaborador leva apenas como um incremento ou ajuda para sua 

residência, ao passo que no Brasil, os referidos trabalhadores sobrevivem às custas da 

recolha e separação desse material. 

Por isso, ao implementar sistemas mais modernos de gerenciamento de resíduos em 

países onde há a presença expressiva de trabalhadores desse género, é imprescindível 

a inclusão dos mesmos nas políticas públicas, para que não fiquem desamparados e 

sem trabalho. 

 

5.2. Propostas de Melhoria 

Conforme já prevê o PERSU 2020 e como Donato (2008) explica, devem ser 

estabelecidos objetivos de redução de geração de resíduos e não apenas aumento da 

reciclagem. Através de políticas públicas voltadas para isso, deve ser colocado o foco 

na redução para que melhorias mais concretas para o futuro sejam alcançadas. 

A redução da geração e diversos outros avanços, como correta separação e 

consequente melhoria do índice de reciclagem ou a redução de envio de RUB para 
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aterro, são alcançados apenas através da consciencialização da população, através de 

campanhas e políticas de educação ambiental. É natural que a camada da faixa etária 

mais avançada da sociedade por vezes tenha mais dificuldade de se adequar e mudar 

velhos hábitos, por isso, é fundamental que o governo aposte na promoção da educação 

ambiental nas escolas, em especial para crianças, a fim de que já cresçam e se tornem 

adultos conscientes, que transmitirão essa consciência para os seus descendentes. 

Outra ação necessária é o aumento da intensidade da fiscalização no concelho. A 

contratação de mais agentes fiscais, para que possam atuar e, se necessário, autuar os 

munícipes que depositam de forma incorreta os resíduos e adotam outras práticas 

incoerentes com o manejo adequado dos resíduos na cidade, serviriam de incentivo à 

maior adesão da população e a um desempenho mais correto. 

Para aumentar a adesão dos munícipes, uma lei ou regulamento por parte da Câmara 

de Valongo pode ser de grande valia para que seja obrigatória a participação dos 

mesmos. Além disso, um incentivo para quem fizer a separação correta na fonte e 

reduzir assim o volume de indiferenciados produzidos, seria um contributo para os 

cidadãos desejarem efetuar mais corretamente a gestão dos seus próprios resíduos. 

Como visto nos valores alcançados pela recolha porta-a-porta, é imprescindível a 

expansão da mesma para toda o concelho, além do incentivo para a construção das 

chamadas casas de lixo nos edifícios, tornando obrigatória a sua presença nos prédios 

que serão construídos nos próximos anos. Somente assim será possível alcançar as 

metas propostas pelo PERSU. 

 

5.2.1. Análise SWOT 

Para facilitar a visualização das dificuldades e também dos avanços da implementação 

do sistema Porta-a-porta em Valongo, o autor elaborou uma matriz de análise SWOT, 

nas quais constam as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do sistema. Segue 

abaixo, a Tabela 3 com cada um desses pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Análise SWOT 
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 Fatores Positivos Fatores Negativos 

Fatores 
Internos 

Corpo técnico bem qualificado Falta de estruturação 

Equipamentos de qualidade Falta de Pessoal 

Câmara Municipal respeitada Capacidade de operação limitada 

Pioneirismo em algumas 
iniciativas Custos do PaP são elevados 

Campanhas de sensibilização 
Dificuldade em mudar o comportamento 
da população 

Melhora dos índices de recolha 
seletiva Ações incorretas e clandestinas 

Boa adesão nos locais já 
implementados População idosa é grande 

Aumento de emprego Dependencia da adesão da população 

População pequena e c/ baixo 
crescimento Falta de fiscalização 

Fatores 
Externos 

Apoio do governo Sistemas melhores já existentes 

Diretrizes da União Européia Atraso na implementação do PERSU 

Bons exemplos em países 
vizinhos Burocracia 

Sociedade em mudança Consumismo 

Mídia apoia iniciativas 
ambientais Falta de investimentos 

Mercado de recicláveis aquecido   

Obrigatoriedade por parte de 
legislação   

Beneficios ambientais   

Melhora da imagem da CMV   

 

Entre os fatores positivos, vale destacar o pioneirismo da cidade nalgumas iniciativas, 

como, por exemplo, na recolha de orgânicos residenciais. O corpo técnico e os 

equipamentos à disposição também são fatores que facilitam muito a execução do 

trabalho, além das inúmeras campanhas de sensibilização realizadas e da adesão e 

salto dos índices nas regiões em que a recolha porta-a-porta já se iniciou. 

Entre os pontos que devem ser olhados com atenção para aprimoramento, pode-se 

começar pela ampliação da mão de obra especializada a ser contratada, que limita muito 

a ampliação e melhoria da eficácia do projeto. A resistência por parte de uma parcela 

da população, que resulta em ações clandestinas de deposição de resíduos e na 

incorreta separação dos mesmos, aliada a falta de fiscalização por parte da câmara, 

vem-se mostrando um entrave preocupante e que requer atenção redobrada e tomada 

de medidas para correção imediatas. 
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6. Conclusões e Recomendações 

6.1. Conclusões 

Com todo o exposto, conclui-se que são necessárias medidas imediatas para 

adequação da situação do manejo dos resíduos sólidos na cidade de Valongo, para que 

se cumpram as metas do PERSU e o município se alinhe com os princípios de economia 

circular e de sustentabilidade que a sociedade e o planeta demandam mais do que 

nunca. 

As taxas de resíduos sólidos utilizadas pelo autor como instrumento de comparação e 

avaliação da evolução do comportamento da recolha das diferentes parcelas de 

resíduos possibilitaram a visualização do crescimento das frações valorizáveis frente a 

fração indiferenciada. Também ficou visível que o papel/cartão apresentou um aumento 

contínuo nos últimos anos, ao passo que as embalagens vêm decrescendo, podendo 

estar aí um ponto que requer atenção. 

O concelho de Valongo vem atingindo índices excelentes de recolha de material 

reciclável, sobretudo na fração de resíduos biodegradáveis, que alavancam a taxa Trs 

de resíduos recuperáveis frente à recolha indiferenciada. No entanto esses valores só 

são alcançados nas zonas de recolha porta-a-porta, com o restante do município tendo 

quantitativos inadequados para alcance das metas necessárias, principalmente na 

fração multimaterial. 

 

6.2. Recomendações 

Dentre as recomendações sugeridas pelo autor, fica, primeiramente, a sugestão de se 

investir em políticas de educação ambiental com vista ao incentivo na redução de 

produção e no correto manejo dos RSU, principalmente nas escolas e na regular 

realização de campanhas de sensibilização, estimulando a participação da população 

na elaboração de projetos e políticas voltadas para o manejo de resíduos sólidos. 

Quando a população se sente parte atuante do sistema, coloca maior empenho e força 

de vontade para aplicação e cumprimento das leis. 

Em conjunto a isso, recomenda-se a expansão, de forma rápida, da recolha seletiva 

porta-a-porta para todo o município, elevando assim, os índices de recolha seletiva e 

recuperação de material reciclável e biodegradável e atingindo as metas previstas. 

A seguir, sugere-se o estudo para implementação do sistema Pay as You Throw (PAYT), 

que taxa os usuários do sistema de acordo com as quantidades de resíduos geradas e 

colocadas para recolha. Esse sistema já é utilizado em diversos países que são 
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referência no âmbito da gestão de RSU. Vale ressaltar que é necessário um profundo 

estudo e preparação para viabilização da aplicação desse sistema. 

E, por fim, mas também muito importante, enquanto não se altera o sistema de recolha, 

é a recomendação de intensificação da fiscalização, com o aumento do número de 

agente fiscalizadores e aplicação de multas, como forma de incentivo para corrigir os 

atuais entraves na correta separação e deposição de resíduos por parte dos munícipes. 

Também se pode explorar o incentivo através da concessão de descontos ou benefícios 

em impostos ou faturas para aqueles que seguirem as diretrizes e se comprometerem 

com a redução de geração de resíduos e aumento da reciclagem e compostagem. Isso 

é aplicável não só aos cidadãos, mas também a empresas e estabelecimentos. 
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