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Resumo 

 A gestão de resíduos define-se como o “conjunto de atividades necessárias à 

deposição, recolha, transporte, tratamento, valorização e eliminação dos resíduos”, 

tornando-se indispensável para os dias de hoje, principalmente a nível industrial, onde são 

gerados diversos resíduos que necessitam de diferentes tratamentos e possuem destinos 

finais diferentes.   

Esta dissertação foi realizada no âmbito da gestão de resíduos na empresa 

CaetanoBus, do Grupo Salvador Caetano e teve como objetivo a quantificação dos resíduos 

gerados na produção de 3 modelos diferentes de autocarros, aeroporto, urbano e de 

turismo. 

 Na quantificação dos resíduos foram usados dois métodos: por pesagem dos resíduos 

recolhidos, tendo em conta o número de autocarros presentes em produção no momento 

da recolha dos mesmos e; por estimativa, sendo que neste método a quantificação foi 

efetuada considerando os resíduos gerados num período de tempo e a quantidade de 

autocarros produzidos nesse tempo.  

 Com os resultados obtidos, verificou-se que o autocarro do tipo aeroporto é o que gera 

maior quantidade de resíduos, cerca de 470 kg/unidade o que pode ser explicado pela sua 

dimensão e complexidade no interior, assim como pela diferença de processos realizados 

para a produção do mesmo. Seguido do autocarro urbano, com 430 kg/unidade e, por 

último o autocarro de turismo, 214 kg /unidade. Contudo, não é possível comparar os 

autocarros diretamente, pois cada um tem as suas especificações. Observou-se, também, 

que em alguns tipos de resíduos, como resíduos sólidos indiferenciados e papel de 

processo de pintura podem ser reduzidos. No caso dos resíduos sólidos indiferenciados, 

poderia ser feito uma triagem melhor visto que existem muitos resíduos que podem ser 

valorizados. 

Após analisar a forma como os resíduos eram recolhidos verificou-se a existência de alguns 

problemas, neste sentido foram apresentadas propostas de melhorias. Na triagem dos 

resíduos verificou-se uma mistura considerável nos contentores nas linhas de produção 

das embalagens contaminadas. No sentido de minimizar a mistura de resíduos optou-se 

por colocar uma nova etiqueta nos contentores, para melhor interpretação e separação 
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por parte dos colaboradores. O resultado obtido mostrou melhorias significativas, tanto a 

nível visual na recolha das mesmas, como de feedback obtido por parte dos colaboradores. 

Outra problemática verificada foi o elevado consumo de diluente usado na lavagem das 

pistolas de pintura, tendo sido realizado um estudo, a par com uma empresa, por forma a 

reduzir o consumo de diluente celuloso. O estudo consistiu num teste com um 

equipamento de ultrassom usando um solvente aquoso, fornecido pela empresa. Os 

resultados obtidos foram favoráveis, ficando em análise por parte da empresa CaetanoBus 

a implementação deste processo de lavagem das pistolas. 
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Abstract 

 This dissertation was carried out within the scope of waste management at the 

company CaetanoBus, of the Salvador Caetano Group. A quantification was made of the 

residues generated in the production of 3 different types of buses, airport, urban and 

tourism. 

 Waste management is defined as the “set of activities necessary for the deposition, 

collection, transport, treatment, recovery and disposal of waste”, making it indispensable 

for today, especially at the industrial level, where various wastes are generated who need 

different treatments and have different final destinations. 

 The quantification was done by weighing the collected waste, taking into account the 

number of buses present in production at the time of collection. Another method used 

was the calculation by estimate, making the quantification by the amount of generated 

waste in a period of time and the number of buses through that time. 

 After analyzing the way in which some of the present problems are collected and 

verified, improvements were presented. In sorting waste, where there was considerable 

mixing in the contaminated packaging, a new label was made for better interpretation and 

due separation by employees. Another problem found was the use of cellulose thinner, 

and a study was carried out with a company in an attempt to reduce it, by using an 

ultrasound machine and a water-based product, supplied by the company. 

 With the results obtained, it was found that the airport bus is the one that generates 

the largest amount of waste, about 470 kg/unit, which can be explained by its size and 

complexity inside, as well as by the difference in the processes carried out for production. 

the same. Followed by the urban bus, with 430 kg/unit and, finally, the tourist bus, 214 

kg/unit. However, it is not possible to compare the buses directly, as each one has its 

specifications. It was also observed that some type of waste, such as solid waste and 

painting paper, could be reduce. In the case of solid waste, it could be done a better 

screening because there are a lot of waste that could be valued.  

 In addition to the results obtained by weighing and estimates, modifications were also 

made to the sorting of contaminated metallic, plastic and pressure packages, with 

improvements both in the visual level in their collection and in the feedback obtained by 
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employees. In the study carried out to reduce the use of cellulose thinner consumption, a 

test was carried out, in which favorable results were obtained, being analyzed by the 

company. 
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Glossário 

 

Definições obtidas segundo o decreto-lei nº 34/2011, artigo 3º. 

Armazenagem: “Deposição controlada de resíduos, antes do seu tratamento e por prazo 

determinado.” 

Eliminação: “Qualquer operação que não seja de valorização, ainda que se verifique como 

consequência secundária a recuperação de substâncias ou de energia.” 

Fluxo específico de resíduos: “categoria de resíduos cuja proveniência é transversal às 

várias origens ou sectores de atividade, sujeitos a uma gestão específica.” 

Gestão de resíduos: “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.” 

Prevenção: “adoção de medidas antes de uma substância, material ou produto assumir a 

natureza de resíduo, destinadas a reduzir: a quantidade de resíduos produzidos; impactes 

adversos no ambiente e na saúde; teor de substâncias nocivas presentes nos materiais e 

nos produtos.” 

Reciclagem: “qualquer operação de valorização, incluindo o reprocessamento de 

materiais orgânicos, através da qual os materiais constituintes dos resíduos são 

novamente transformados em produtos, materiais ou substâncias para o seu fim original 

ou para outros fins, mas que não inclui a valorização energética nem o reprocessamento 

em materiais que devam ser utilizados como combustível ou em operações de 

enchimento.” 

Recolha: “apanha de resíduos, incluindo a triagem e o armazenamento preliminares dos 

resíduos para fins de transporte para uma instalação de tratamento de resíduos.” 

Recolha seletiva: “a recolha efetuada de forma a manter o fluxo de resíduos separados 

por tipo de natureza com vista a facilitar o tratamento específico.” 

Resíduos: “Quaisquer substâncias ou objetos de que o detentor se desfaz ou tem a 

intenção ou obrigação de se desfazer”. 

Resíduo perigoso: “os resíduos que apresentam uma ou mais das características de 

perigosidade.” 
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Reutilização: “qualquer operação mediante a qual produtos ou componentes que não 

sejam resíduos são utilizados novamente para o mesmo fim para que foram concebidos.” 

Tratamento: “qualquer operação de valorização ou de eliminação de resíduos, incluindo a 

preparação prévia à valorização ou eliminação e as atividades económicas.” 

Valorização: “qualquer operação cujo resultado principal seja a transformação dos 

resíduos de modo a servirem um fim útil, substituindo outros materiais que, caso 

contrário, teriam sido utilizados para um fim específico ou a preparação dos resíduos para 

esse fim das instalações ou conjunto da economia.” 

Varreduras:  Limpeza do posto de trabalho na mudança de autocarro. 

 



 

 1 

 

1. Introdução 

1.1. Enquadramento 
 

 A temática dos resíduos, tem sido alvo de estudo desde há muitos anos. Nem sempre 

a sua gestão foi realizada adequadamente e nem sempre se via os resíduos como uma 

possibilidade de reaproveitamento, valorização e reintegração no mercado, sendo o seu 

destino final o aterro sem qualquer tipo de tratamento. Com o aumento da população e 

consequentemente aumento de resíduos gerados, foi necessário a criação de legislação e 

políticas de gestão a fim da minimização o seu impacte na saúde humana e saúde 

ambiental. A gestão, aprovada pelo decreto-lei n.º 178/2006 de 5 de setembro, foi 

baseada inicialmente através da distinção na sua origem, forma ou estado, propriedades 

e a sua definição legal, surgindo assim a Lista Europeia de Resíduos (LER) [1]. Assim como 

foram estabelecidos os princípios da gestão de resíduos. De destacar o princípio 

fundamental da política de ambiente: princípio da hierarquia que estabelece uma ordem 

de prioridades que constitui geralmente a melhor opção ambiental, sendo a prioridade a 

prevenção e redução e no fim, como último recurso o depósito em aterro, quando não 

existe mais nenhuma alternativa. 

 Os resíduos industriais têm sido alvo de várias iniciativas a fim da quantificação e 

caracterização e incentivando à economia circular, ou seja, o que para uma instalação 

fabril pode ser considerado resíduo, sem qualquer valor, para outra indústria ou empresa, 

esse mesmo resíduo pode ser considerado matéria-prima, fazendo dessa um fluxo circular 

de reutilização, restauração e renovação [2] .  Os resíduos industriais, a nível europeu 

são responsáveis por cerca de 36 % dos resíduos gerados, e em Portugal responsáveis por 

cerca de 28 % dos resíduos produzidos, incluindo a indústria transformadora e indústria 

extrativa [3]. 

 No âmbito do Mestrado Integrado de Engenharia do Ambiente na Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto, foi realizado um caso de estudo na vertente de 
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gestão de resíduos de proveniência industrial na Caetano Bus, pertencente ao Grupo 

Salvador Caetano.  

1.2. Objetivos 
 

 Esta dissertação teve como objetivo quantificar os resíduos gerados na construção de 

três modelos diferentes de autocarros produzidos na empresa CaetanoBus, bem como 

apresentar propostas de melhorias com o intuito de minimizar a produção de resíduos e 

consequentemente uma possível otimização de sua gestão. 

1.3. Estrutura da tese 
 

 Esta dissertação é composta por 6 capítulos distintos. 

 No primeiro capítulo é feito um enquadramento da dissertação, o objetivo e a sua 

estrutura. 

 O segundo capítulo refere-se a uma abordagem teórica da gestão de resíduos, 

produção e tecnologias de tratamento, assim como o sistema integrado dessa gestão; 

aspetos legais, produção de resíduos tanto na União Europeia como em Portugal, e uma 

breve referência aos resíduos industriais. 

 O terceiro capítulo é referente ao Grupo Salvador Caetano e empresa CaetanoBus, ao 

seu processo produtivo, avaliação do sistema de gestão de resíduos e sua tipologia e 

pontos de recolha, assim como recolha e transporte dos mesmos; central de triagem e as 

quantidades geradas e destino final. 

 No quarto capítulo é apresentada a metodologia utilizada, os dados recolhidos e as 

suas observações, assim como melhorias apresentadas. 

 No quinto capítulo, é feita a apresentação dos resultados recolhidos em cada seção e 

as observações retiradas, assim como a apresentação dos resultados obtidos com as 

melhorias. 

 No sexto capítulo são apresentadas as principais conclusões obtidas ao longo da 

dissertação. 
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2. Gestão, produção e tratamento de Resíduos 

2.1.  Gestão de resíduos 
 

Até à revolução industrial a maioria dos resíduos produzidos pelo homem não geravam 

grande preocupação, devido à sua natureza essencialmente orgânica, estes eram 

decompostos e facilmente absorvidos pela Natureza. Em finais do século XVIII e início do 

século XIX, a revolução industrial veio alterar significativamente a tipologia dos resíduos 

gerados. 

Com a evolução do mundo onde vivemos, o aumento da atividade industrial e os padrões 

de consumo, assistiu-se a um crescimento da produção de resíduos o que levou a uma 

acumulação dos mesmos. Assim, o aumento da produção de resíduos, devido à escassez 

de condições adequadas de acondicionamento, armazenamento e tratamento, começou 

a ser um problema grave ambiental e de saúde pública, levando a um aumento do risco de 

contrair doenças provenientes da sua exposição. A complexidade e a heterogeneidade dos 

resíduos são cada vez maiores, o que faz com que seja fundamental estabelecer 

prioridades de prevenção e uma gestão eficaz e adequada.  No sentido de uniformizar 

critérios de classificação como: sua origem; forma ou estado; propriedades e a sua 

definição legal, surge a Lista Europeia de Resíduos (LER).  

Nesta lista os resíduos são classificados tendo em consideração a sua origem e a sua 

composição. A LER é composta por 20 capítulos, nos quais agrupam resíduos que dizem 

respeito a uma área específica de atividade geradora de resíduos, designadamente 

industrial, urbana, agrícola e hospitalar. Cada capítulo é dividido em um ou mais 

subcapítulos, identificados por um código de quatro dígitos. Os dois primeiros dígitos 

dizem respeito ao código do capítulo respetivo, os dois seguintes ao subcapítulo e os dois 

últimos ao resíduo específico [1]. 

Os resíduos podem ser designados por substâncias, produtos, ou objetos que ficaram 

incapazes de utilização. [4]. De acordo com o Decreto Lei nº 73/2011 o resíduo é definido 

como “Quaisquer substâncias ou objetos de que o detentor se desfaz ou tem a intenção 

ou obrigação de se desfazer”. 
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2.1.1. Gestão integrada de resíduos 

 

Até à década de 90, a gestão de resíduos era realizada de forma deficiente e em alguns 

casos quase inexistente. Os resíduos eram recolhidos e depositados em “lixeiras”, a céu 

aberto, distribuídas ao longo do território de Portugal. A partir dos anos 90 e com o 

surgimento do Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU), as lixeiras 

foram encerradas e foram construídas novas infraestruturas de tratamento, valorização e 

deposição de resíduos.  

A gestão de resíduos pode ser definida como o “conjunto de atividades necessárias à 

deposição, recolha, transporte, tratamento, valorização e eliminação dos resíduos, 

incluindo o planeamento e fiscalização dessas operações...” [5].  

A gestão de resíduos é orientada por diversos princípios tendo como base garantir a 

sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade económica. Os princípios mais 

importantes que sustentam a atual politica de resíduos são: o principio da autossuficiência 

e da proximidade; principio da responsabilidade pela gestão; princípio da proteção da 

saúde humana e do ambiente; principio da responsabilidade do cidadão; principio da 

regulação da gestão de resíduos; princípio de equivalência; princípio da responsabilidade 

alargada do produtor; princípio da hierarquia dos resíduos [6]. 

 Existem diretivas que introduzem princípios que devem ser seguidos:  

o Princípios da autossuficiência e da proximidade, estabelece que as operações de 

tratamento devem decorrer em instalações adequadas com recursos às 

tecnologias e métodos adequados, de forma a assegurar uma proteção ambiental 

e de saúde pública eficaz. Refere que as operações de tratamento de resíduos 

devem ocorrer preferencialmente em território nacional, e obedecendo a critérios 

de proximidade, sendo que a transferência de resíduos de e para o território 

nacional está sujeita à aplicação do Regulamento (CE) nº 1013/2006, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho, executado na ordem jurídica 

interna pelo Decreto-Lei nº 45/2008, de 11 de março, na sua redação atual.  
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o Princípio da responsabilidade pela gestão, ficando pela responsabilidade do 

produtor inicial a gestão dos resíduos, incluindo os seus custos, com exceção dos 

produtores de resíduos urbanos cuja produção diária não exceda 1100 litros, 

na qual a gestão é assegurada pelos municípios. A responsabilidade pela 

gestão pode ser imputada, na totalidade ou em parte, ao produtor do produto 

que deu origem aos resíduos e partilhada pelos distribuidores desse produto 

se tal decorrer de legislação especifica aplicável. Nos casos em que não é 

possível determinar o produtor, o responsável é o detentor. Quando os 

resíduos têm proveniência externa, são da responsabilidade de quem os 

introduziu no território nacional.  

 

o Princípio da proteção da saúde humana e do ambiente, tem como objetivo 

prioritário a gestão dos resíduos de forma a evitar e reduzir riscos para a saúde 

humana e para o ambiente, garantindo que a produção, a recolha e transporte, 

o armazenamento preliminar e o tratamento de resíduos sejam realizados de 

modo a não gerar efeitos adversos sobre o ambiente, nomeadamente poluição 

da água, do ar, do solo, afetação da fauna ou da flora, ruído ou odores ou danos 

em quaisquer locais de interesse e na paisagem.  

 

o Princípio da responsabilidade do cidadão, indica que os cidadãos adotam 

comportamentos de carácter preventivo na produção de resíduos, assim como 

as práticas que facilitem a sua reutilização e valorização. 

 

o Princípio da regulação da gestão de resíduos, através de princípios gerais fixados. 
A gestão de resíduos é realizada de acordo com os princípios gerais fixados nos 

termos do Decreto-lei 73/2011 e demais legislações aplicáveis e em respeito dos 

critérios qualitativos e quantitativos fixados nos instrumentos regulamentares e 

de planeamento. É proibida a realização de operações de tratamento de 

resíduos não licenciadas nos termos do presente decreto-lei. São igualmente 

proibidos o abandono de resíduos, a incineração de resíduos no mar e a sua 

injeção no solo, a queima a céu aberto nos termos do artigo 13.o do Decreto-Lei 

78/2004, de 3 de Abril, bem como a descarga de resíduos em locais não 

licenciados para realização de tratamento de resíduos.”  
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o Princípio de equivalência, aponta que o regime económico e financeiro das 

atividades de gestão de resíduos, visa a compensação tendencial dos custos 

sociais e ambientais que o produtor gera à comunidade. ou dos benefícios que 

a comunidade lhe faculta. Este princípio tem implícito o princípio do Poluidor-

Pagador, que obriga o responsável pela poluição a assumir os custos tanto da 

atividade poluente como da introdução de medidas internas de prevenção e 

controle necessárias para combater as ameaças e agressões ao ambiente  

 

o Princípio da responsabilidade alargada do produtor, designando que é atribuído 

responsabilidade, total ou parcial, física ou financeiramente, ao produtor do 

produto, pelos impactes ambientais. [6] 

 

o Princípio da hierarquia dos resíduos, representada na Figura 1,                                                                                                                             

Figura 1: Pirâmide referente à Hierarquia dos resíduos estabelece uma ordem de 

prioridades que constitui geralmente a melhor opção ambiental é o princípio 

fundamental da política de ambiente 

e tem como objetivo maximizar o 

topo da pirâmide, ou seja, aumentar 

a prevenção e a redução, através de 

planeamento prévio, e prolongando 

o ciclo de vida do produto, criando 

melhorias nos métodos de produção 

e gestão da cadeia de resíduos. 

                                                                                                                            Figura 1: Pirâmide referente à Hierarquia dos resíduos  

  A redução dos resíduos origina uma redução nos consumos energéticos, assim como 

todos os custos relativos à sua gestão, nomeadamente o seu transporte, tratamento e 

eliminação. A reutilização dos materiais é a segunda operação mais importante na 

hierarquia dos resíduos, definindo-se, no Decreto-Lei 178/2006, como: “qualquer 

operação mediante a qual produtos ou componentes que não sejam resíduos são 

utilizados novamente para o mesmo fim para que foram concebidos”. No entanto, esta 

operação de valorização acarreta custos económicos de limpeza, recuperação e 

Prevenção/ Redução

Preparação para reutilizar

Reciclagem

Recuperação

Eliminação



 

 7 

transporte. A “preparação para reutilização” que consiste no controlo, limpeza ou 

reparação dos produtos é uma operação essencial para que estes possam ser novamente 

utilizados. Maximizar a reciclagem, isto é, a incorporação de resíduos ou componentes de 

resíduos, usados como matéria prima, na produção de novos produtos é outra etapa de 

valorização.  A eliminação é a última operação e a menos desejável de todas as alternativas 

da gestão de resíduos. No entanto, é uma operação integrada de gestão resíduos sólidos 

e quando adequadamente monitorizada não acarreta graves problemas ambientais.  

 

2.1.2. Resíduos Industriais 

 

 A gestão dos resíduos industriais é regida pelo Plano Estratégico da Gestão dos 

Resíduos Industriais (PESGRI), onde estão estabelecidos princípios estratégicos de forma a 

obedecer à gestão deste tipo de resíduos. Sendo centralizada nos seguintes pontos: 

o Prevenção da produção de resíduos;  

o Promoção e desenvolvimento das opções de reutilização e reciclagem, garantindo 

uma proteção a nível da saúde e do ambiente;  

o Promoção da eliminação do passivo ambiental;  

o Criação de um sistema integrado de tratamento de resíduos industriais, CIRVER [7]. 

o Para além do PESGRI, foi também elaborado o Plano Nacional de Prevenção de 

Resíduos Industriais, PNAPRI, criado como parte integrante da estratégia de gestão 

prioritária dos resíduos industriais a médio/longo prazo [8]. 

 No que se refere à gestão dos resíduos industriais, é necessário existir um controlo do 

que é produzido, das condições de armazenamento e da forma como é transportado até 

ao destino final.  

 Primeiramente, os produtores ou detentores de resíduos são obrigados a classificar 

corretamente os resíduos de acordo com o código LER. De seguida é necessária a emissão 

de uma guia que contêm, entre outros, a identificação do titular da licença, a identificação 

exata dos códigos dos resíduos abrangidos pelo código LER e a identificação das 

instalações e/ou equipamentos licenciados. 

Segundo a portaria nº 335/97 de 16 de Maio, artigo 2º, o transporte de resíduos deve ser 

realizado apenas pelo produtor de resíduos, ou o eliminador ou valorizador de resíduos, 
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devidamente licenciado, por entidades responsáveis pela gestão de resíduos perigosos e 

resíduos urbanos, ou por empresas licenciadas para o transporte rodoviário de 

mercadorias por conta de outrem. 

 Os planos de gestão de resíduos devem ter em conta a análise da situação atual da 

gestão de resíduos, a definição das medidas a adotar para uma melhoria e a avaliação da 

implementação do plano. 

Os resíduos industriais são gerados em processos produtivos industriais bem como os que 

resultam das atividades de produção e distribuição de eletricidade, gás e água. 

 Os resíduos industriais podem ser classificados em quatro grandes grupos de acordo 

com a sua origem [9]: 

o Indústria extrativa, resíduos de prospeção e exploração de minas e pedreiras, 

óleos usados, embalagens, não especificados e, por fim, resíduos do comércio, 

indústria e serviços, similares aos urbanos; 

o Indústria transformadora, provenientes do processamento de madeira, e 

fabricação de papel, cartão, pasta, painéis e mobiliário, provenientes da 

indústria têxtil ou couro, de refinação do petróleo, da purificação do gás natural 

e do tratamento pirolítico do carvão, processos químicos orgânicos e 

inorgânicos, indústria fotográfica, resíduos provenientes de moldagem e 

tratamento de superfície de metais e plástico, óleos usados, construção e 

demolição, entre outros; 

o Produção e distribuição de eletricidade, gás e água, principalmente resíduos 

de refinação do petróleo, da purificação do gás natural e do tratamento 

pirolítico do carvão, processos químicos inorgânicos, entre outros; 

o Alojamento e restauração, possível encontrar resíduos de óleos usados, 

substâncias orgânicas, de embalagens, absorventes, panos de limpeza e 

materiais filtrantes, entre outros [9]. 

 Os resíduos industriais gerados nos diferentes processos produtivos podem ser 

classificados como resíduos banais ou resíduos perigosos (de acordo com as 
características de perigosidade constantes do anexo III do artigo 3º do DL 73/2011). 
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 A sua gestão é efetuado de acordo com a sua classificação: os resíduos banais 

(dependendo da sua tipologia) são tratados por  entidades responsáveis pela gestão de 

outros fluxos de resíduos (ex. embalagens, pneus, óleos minerais, etc...); os resíduos 

perigosos são geridos pelos CIRVER-  Centros Integrados de Recuperação, Valorização e 

Eliminação de Resíduos Perigosos, podendo  ser co-incinerados em cimenteiras ou 

armazenados temporariamente (para tratamento fora do país).  

 O ciclo da gestão dos resíduos industriais pode ser resumido na Figura 2: 

 

 
Figura 2: Esquema resumido da gestão do Resíduos Industriais [10] 
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2.1.3. Aspetos Legais 

 

 Em Portugal, a entidade responsável pela legislação da gestão dos resíduos é a Agência 

Portuguesa do Ambiente, APA, que agrega o Instituto Nacional de Resíduos, INR e o 

“Instituto do Ambiente” de acordo com o Decreto de Lei nº 73/2011. 

 A nível de legislação nacional é de notar, a referência ao reforço na prevenção da 

produção de resíduos, fomentando a sua reutilização e reciclagem, assim como a 

clarificação de conceitos-chave e, também, na definição de requisitos para que substâncias 

ou objetos possam ser considerados subprodutos e não resíduos. Para além do 

mencionado, é introduzido o mecanismo da responsabilidade alargada ao produtor, tendo 

em conta o ciclo de vida dos produtos e materiais  [11]. 

 O plano nacional de gestão de resíduos consiste em estabelecer as orientações 

estratégicas de âmbito nacional da política de gestão de resíduos e regras a definir pelos 

planos específicos de gestão dos mesmos.  

 Estes planos de gestão de resíduos devem integrar: a análise da situação atual da 

gestão de resíduos; a definição das medidas a adotar para melhorar o tratamento de 

resíduos; e, por fim, a avaliação do modo como o plano é suscetível de apoiar a execução 

dos objetivos impostos pelo Decreto-Lei. 

 A legislação dos resíduos, está presente no Decreto-Lei nº 73/2011 de 17 de junho, 

que enquadra: o reforço da prevenção da produção de resíduos e fomentar a sua 

reutilização e reciclagem, promove o aproveitamento do novo mercado organizado de 

resíduos, a fim da valorização dos resíduos; também clarifica conceitos-chave, como as 

definições de resíduo, reutilização, preparação para reutilização, tratamento e reciclagem; 

incentiva à reciclagem e prevenção dos recursos naturais. Realçando que a sua gestão 

adequada contribui para a preservação dos recursos naturais, quer ao nível da prevenção, 

quer através da reciclagem e valorização [12].  

 O transporte dos mesmos é registado de forma eletrónica a efetuar pelos produtores, 

detentores, transportadores e destinatários dos resíduos, através de uma e-GAR, 

disponibilizada na ANR, na internet. 
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 No caso dos resíduos perigosos, a sua produção, recolha e transporte, assim como o 

seu armazenamento e tratamento devem ser realizados de forma a assegurar a proteção 

do ambiente e da saúde, garantindo deste modo as medidas da rastreabilidade desde a 

produção, até ao seu destino final. 

 A nível industrial é fundamental serem cumpridos todos os requisitos legais de forma 

a existir um controlo ambiental tanto dos resíduos produzidos, como das emissões gasosas 

e dos efluentes gerados, águas residuais que provindo de qualquer tipo de atividade, sejam 

consideradas águas residuais domésticas, águas residuais industriais (que engloba todas 

as águas residuais provenientes de qualquer tipo de atividade que não possam ser 

classificadas como águas residuais domésticas nem sejam águas pluviais), ou águas 

residuais urbanas [13].  

2.2. Produção de resíduos 
 

2.2.1. Quantidade de resíduos produzidos na União Europeia 

 

A nível europeu, a gestão de resíduos assenta no princípio da redução do impacte dos 

resíduos a nível ambiental e na saúde pública. Sendo que a longo prazo, o principal objetivo 

para além de reduzir a quantidade de resíduos gerados é aumentar a quantidade de 

resíduos encaminhados para a reciclagem e evitar como destino final a deposição em 

aterro [3]. 

Na Figura 3 são apresentadas as quantidades, em percentagem, de resíduos produzidos 

por atividade económica e doméstica na União Europeia no ano de 2016.  

 

 
Figura 3: Resíduos produzidos na União Europeia em 2016, nas atividades económicas e domésticas [3] 
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É possível verificar que o setor da construção é o que representa uma maior produção de 

resíduos, com cerca de 36,4 %. Por oposição o que apresenta uma menor geração de 

resíduos é o setor da agricultura, floresta e pesca. Por sua vez, os resíduos industriais 

apresentam cerca de 35 % dos resíduos gerados, correspondendo 25 % à indústria 

extrativa e 10 % à indústria transformadora.  

 

2.2.2. Quantidade de resíduos produzidos em Portugal 

 

Em Portugal, ao contrário da União Europeia, o que representa uma maior percentagem 

de resíduos produzidos são os setores do tratamento de resíduos, com cerca de 36 %. 

Porém, o setor da indústria apresenta cerca de 28,8 % de resíduos gerados, a indústria 

transformadora com 28,5 %, e 0,3 % fazendo parte da indústria extrativa, como é possível 

verificar na Figura 4 representada de seguida. O setor que apresenta menor percentagem 

é o setor da agricultura, floresta e pesca, com 0,6 % dos resíduos gerados. 

 

 

 
Figura 4: Resíduos produzidos em Portugal em 2018, nas atividades económicas e domésticas [14] 
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2.3. Tecnologias de tratamentos de Resíduos 

 

A partir dos dados fornecidos pelo relatório da Eurostat de energia, transporte e 

ambiente do ano de 2019, representado na Figura 5. 

 

 
Figura 5: Tratamento de resíduos entre 2004 e 2014 [15] 

É possível observar que desde 2004 tem se assistido a um crescimento dos resíduos 

recuperados, e em oposição um decréscimo dos resíduos que são encaminhados para 

aterros. Essa diminuição foi observada principalmente a partir do ano de 2004 até 2008, 

onde se verificou um declínio significativo da quantidade de resíduos e um crescimento 

acentuado de resíduos recuperados [3]. 

Este aumento de resíduos recuperados é explicado por uma gestão de resíduos mais 

adequada, onde foram desenvolvidas tecnologias de tratamento, a fim da recuperação dos 

mesmos. 

2.3.1.  Reciclagem 

 

 O conceito de reciclagem pode ser definido como a transformação de componentes 

de resíduos, de forma à recuperação e reutilização dos mesmos, transformando-os numa 

nova matéria-prima [16]. Segundo o Decreto - Lei nº 178/2006, reciclagem é “qualquer 

operação de valorização, incluindo o reprocessamento de materiais orgânicos, através da 

qual os materiais constituintes dos resíduos são novamente transformados em produtos, 

materiais ou substâncias para o seu fim original ou para outros fins, mas que não inclui a 
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valorização energética nem o reprocessamento em materiais que devam ser utilizados 

como combustível ou em operações de enchimento.” 

 

2.3.2. Tratamento mecânico e biológico 

 

O tratamento mecânico consiste na separação mecânica dos resíduos indiferenciados em 

três categorias distintas: matéria orgânica, materiais recicláveis e rejeitados. A parte deste 

tratamento consiste numa série de automatismos, servindo para a remoção de matérias 

recicláveis, como os metais, plásticos, vidros e papel.  

 Os processos biológicos para tratamento de resíduos podem ser aeróbios, que 

ocorrem na presença de oxigénio e os microrganismos convertem a componente orgânica 

dos resíduos em dióxido de carbono e água, e podem ser anaeróbios, que ocorrem na 

ausência de oxigénio e cujos produtos finais são metano e dióxido de carbono. Desta 

conversão também é produzido um digerido com matéria orgânica que pode ser utilizada 

como corretivo de solos. O processo aeróbio é descrito com maior detalhe no subcapítulo 

seguinte. 

 Usualmente, o tratamento biológico resume-se à decomposição da matéria orgânica, 

através de um processo de digestão dentro de reatores, com o controlo da temperatura e 

teor de humidade, transformando num composto [17]. 

 

2.3.3. Compostagem 

 

 A compostagem pode ser definida como “processo de reciclagem onde há a 

degradação biológica aeróbia de resíduos orgânicos de modo a proceder à sua 

estabilização, produzindo uma substância húmica, utilizável em algumas circunstâncias 

como condicionador de solo.” É uma tecnologia de tratamento de baixo custo (requer 

equipamentos de baixo custo) e elevada eficiência (quando os parâmetros essenciais do 

processo são bem controlados), sendo possível obter uma redução da massa e de volume 

de resíduos tratados de aproximadamente 40 % do inicial. Apresenta a vantagem de 

remover grande parte da fração orgânica biodegradável dos resíduos a tratar, diminuindo 
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os processos de biodegradação em aterros e deste modo diminuindo a quantidade de 

gases e lixiviados gerados.  

 A compostagem resulta na decomposição da parte orgânica dos resíduos, 

metabolizada a CO2 e H2O, na presença de oxigénio, de forma a produzir um composto 

com a finalidade de fertilizante ou corretor de solos. O composto produzido pode ser 

usado para melhorar a estrutura e propriedades físicas do solo; aumentar o teor em 

nutrientes e ainda reter a humidade do solo.  

 O processo é constituído por três fases fundamentais: Pré-processamento que consiste 

na remoção de contaminantes, redução de calibre, homogeneização e ajustes das 

condições de degradação; Decomposição aeróbia, nesta fase inicia-se degradação aeróbia 

da fração orgânica e desinfeção; Maturação que consiste na degradação aeróbia de 

intermediários resultantes da fase anterior (compostos de mais difícil degradação) e 

eliminação de patogénicos remanescentes. Na compostagem podem ser usados dois tipos 

de sistema de arejamento: sistema “aberto”, em que o processo de compostagem é lento 

e efetuado em pilhas/leiras revolvidas ou pilhas/leiras estáticas; sistema “fechado”, o 

processo é “acelerado” e efetuado em túnel ou tambor.  

2.3.4. Incineração 

 

 A incineração pode ser definida, segundo o Decreto-Lei nº 127/2013, 30 de Agosto, 

capítulo 1, artigo 3º, alínea ff), como um “tratamento térmico de resíduo, com ou sem 

valorização do calor gerado pela combustão, podendo ser realizada por oxidação e outros 

processos de tratamento térmico, como a pirólise, a gaseificação ou processos de plasma, 

se as substâncias resultantes do tratamento forem subsequentemente incineradas.” 

 Este processo tem como objetivos: o tratamento de resíduos de forma a reduzir o seu 

volume e risco; capturar, concentrar e destruir substâncias potencialmente perigosas; e 

recuperar energia da combustão, além de que possibilita a recuperação de materiais das 

escórias [18]. Uma das maiores vantagens da incineração é a redução significativa da 

massa e do volume dos resíduos, cerca de 80 a 90 %. O destino final dos resíduos 
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resultantes da incineração são o aterro para resíduos não perigosos, no caso das escórias 

e a deposição em aterro para resíduos perigosos para as cinzas volantes. 

 As tecnologias de tratamento mais utilizadas na incineração de resíduos são os fornos 

rotativos, os fornos de grelha, os leitos fluidizados, que podem ser utilizados para a 

incineração de alguns materiais que sofreram pré-tratamento, os fornos de soleira fixo ou 

móvel, pirolíticos entre outros. Na incineração dedicada aos resíduos sólidos 

indiferenciados, principalmente para grandes quantidades de resíduos, os fornos de 

grelhas (especialmente móveis) com uma única câmara de combustão onde se realiza a 

queima completa (sem distinção de câmara pirolítica e de pós-queima) são os mais 

frequentes. 

 Contudo, se o processo de incineração não for realizado de forma adequada pode 

emitir poluentes tóxicos, tais como: monóxido de carbono (CO) (como resultado de uma 

combustão incompleta); partículas em suspensão; cloreto de hidrogénio (HCl), metais 

pesados; hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) e dioxinas (polychlorodibenzo-p-

dioxinas (PCDD)) e furanos (Polychlorodibenzofuran (PCDF).  

 Na União Europeia os valores-limite de emissão atmosférica são concedidos de acordo 

com a Diretiva 2010/75 /CE e a Diretiva 2000/76 /CE. Em Portugal, a legislação relativa à 

incineração de resíduos está definida no Decreto-Lei nº 127/2013 e no Decreto-Lei  

nº 85/2005. 

2.3.5. Aterro 

 

 Um aterro é geralmente considerado como sendo a unidade física utilizada para 

deposição de resíduos sólidos na superfície terrestre.  

 Este tipo de operação produz quantidades significativas de metano, assim como 

dióxido de carbono biogénico (CO2) [19]. Em alguns casos, o metano pode ser aproveitado 

para a produção de biogás. 

 O aterro pode ser diferenciado de acordo com a forma como os resíduos são 

armazenados e contidos: 

o Lixeira: onde os resíduos são colocados de forma indiscriminada, sem controlo;  
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o Vazadouro controlado: os resíduos são colocados de forma ordenada e 

controlada, e posteriormente cobertos com terra, com algumas condições de 

drenagem e impermeabilização, mas sem monitorização do impacte ambiental; 

o Aterro controlado: os resíduos são colocados ordenadamente e cobertos com 

terra ou material semelhante, existindo uma monitorização das águas 

lixiviantes e dos gases produzidos durante e após o encerramento; 

o Armazenagem subterrânea: consiste no armazenamento dos resíduos numa 

cavidade geológica profunda. 

 

 Embora a eliminação de resíduos represente a alternativa menos desejável no que se 

refere à hierarquia de gestão de resíduos, atualmente, a deposição em aterro controlado 

é o método mais usado, principalmente em regiões onde não existem outras 

infraestruturas de tratamento de resíduos. O método de deposição em aterros para uma 

parte dos resíduos continua a ser a única solução viável, nomeadamente para resíduos 

gerados nas unidades de tratamento de resíduos e outros cuja sua valorização não é 

possível. 
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3. Caso de estudo 

3.1. Grupo Salvador Caetano 
 

 A empresa foi fundada em 1946 com o nome Martins, Caetano & Irmão, sociedade 

criada por Salvador Caetano, o seu irmão Alfredo Caetano e Joaquim Martins, inicialmente 

destinada ao fabrico de carroçarias para autocarros. Sendo que em 1966 deu-se início à 

laboração da nova unidade Fabril em Vila Nova de Gaia. O ano de 1967 ficou marcado pela 

exportação de autocarros para Inglaterra e, em 1968 a empresa tornou-se distribuidor 

exclusivo Toyota em Portugal, desde automóveis a empilhadores. Em 1971, foi inaugurada 

a unidade fabril em Ovar e em1990 iniciou-se a produção de autocarros para plataformas 

de aeroportos, Cobus. 

 Mais tarde, em 2002, através de uma parceria com o Grupo americano- alemão 

Daimler- Chrysler, fundou-se a CaetanoBus, Fabricação de carroçarias, SA. Em 2012 foi 

estabelecida uma parceria com a Airbus, criando a Caetano Aeronáutica, dedicada à 

produção de componentes de aviões na unidade fabril em Vila Nova de Gaia. No ano de 

2017, é criada uma aliança estratégica entre a Mitsui & Co., Ltd e a CaetanoBus. 

 Atualmente o grupo conta com certa de 7000 colaboradores distribuídos por vários 

setores de negócio, tais como: a indústria, carroçarias e autocarros, CaetanoBus; 

componentes de avião, Caetano Aeronautic; distribuição, representando a Toyota e a 

Lexus; retalho e também serviços, englobando áreas de investimento permitindo o 

fornecimento de soluções verticais a diferentes setores de atividade, tais como o setor 

automóvel, tecnologias da informação, comunicação e publicidade. 

 

3.2. CaetanoBus 

 

 A CaetanoBus é uma das várias empresas do grupo Salvador Caetano dedicada ao 

fabrico de autocarros e produção de carroçarias montadas em chassis de várias marcas e 
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diferentes especificações. Os autocarros produzidos destinam-se a serviços de transporte 

urbano, turismo, aeroporto (Cobus) e miniautocarro, etc,. 

 A CaetanoBus encontra-se em 3 países distintos: Portugal; Alemanha, Cobus 

Industries; e, Reino Unido, Caetano UK (Figura 6). 

 

 
 

Figura 6: Localização dos principais pontos do Grupo Salvador Caetano. 

 Em Portugal, existem duas fábricas, Figura 7, uma localizada em Vila Nova de Gaia, 

sede da empresa, e outra em Ovar, onde existe também uma oficina. 

 

 
 

Figura 7:Localização da Unidade fabril em Ovar e Vila Nova de Gaia 

Em 2017, segundo os últimos números atualizados, a CaetanoBus tinha 574 colaboradores 

[20]. Atualmente, conta com aproximadamente 1000 colaboradores, o que demonstra o 

seu crescimento nos últimos anos não só a nível de recursos humanos como também a 

nível da produção.  Este crescimento deveu-se à inovação tecnológica e à qualidade do 

produto, com a criação de novos autocarros e novos modelos (exemplo do autocarro 

movido a hidrogénio). 
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 Ao longo dos últimos 5 anos, a produção de autocarros tem vindo a aumentar, como 

demonstrado na Figura 8.  No ano de 2019, foram produzidas mais de 600 unidades, valor 

significativamente superior ao produzido no ano de 2017 o que apresentou uma produção 

de aproximadamente 460 unidades. Este aumento originou a uma maior produção de 

resíduos bem como a necessidade de mais espaço físico. 

 

 
Figura 8: Unidades de autocarros produzidos entre 2014 e 2019 

 

3.3. Processo Produtivo 

 

 No processo produtivo da CaetanoBus, em Vila Nova de Gaia, existem 3 linhas 

principais de produção de autocarros: 

o Turismo, Levante e Winner, destinado ao transporte de passageiros em viagens de 

longo curso; 

o Urbanos, pertencentes, principalmente à STCP e CARRIS, onde estão incluídos 

os autocarros elétricos, “e. city gold”, aplicados ao serviço público no 

transporte de passageiros;  

o Aeroportos, mais conhecidos por linha COBUS, destinado ao transporte de 

passageiros dentro dos aeroportos, muitas vezes designados por “transfers”. 
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 Recentemente, começou a ser produzido um modelo de autocarro movido a 

Hidrogénio. 

 O processo de produção inicia-se na unidade fabril de Ovar, onde são fabricadas as 

estruturas que são posteriormente encaminhadas para a fábrica em Vila Nova de Gaia, 

assim como os Chassis elétricos da marca Caetano. 

 A área de produção em Gaia é composta por 5 secções distintas designadas por: 

gaiolas, estruturas, pintura, acabamentos e retificações finais.  

 Na Figura 9, está representada a planta da empresa com as respetivas seções 

assinaladas. 

 
Figura 9: Vista aérea da planta da empresa e respetivas secções de produção. 

 

 A secção das gaiolas, apresentada na Figura 10, é responsável pelo fabrico do 

“esqueleto” do autocarro, após a junção da parte metálica do autocarro é feito um 

desengorduramento seguida de uma pintura e selagem.  

 

 
Figura 10: Seção da gaiola 
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 De seguida o autocarro entra na secção das estruturas e chapeamento. Neste local 

são realizadas operações de preparação para o chassi, proveniente da unidade fabril 

em Ovar, assim como trabalhos de soldadura e chapeamento (colocação do 

pavimento, tejadilho e painéis laterais). São colocados também alguns perfis tubulares 

e portas. Na Figura 11 é possível verificar algumas das fases desta secção. 

 

 
 

Figura 11: Colocação de um chassi na gaiola na seção das estruturas 

 Na secção de pintura (4004), Figura 12, é feita toda a pintura do respetivo 

autocarro, a aplicação de tratamentos anticorrosivos e também alguns tratamentos 

relativos à parte inferior do autocarro. 

 

 
Figura 12: Seção da pintura 
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 Após a secção referida anteriormente, o autocarro segue para a secção de 

acabamentos (4005/4006/4026), Figura 13, onde, tal como o nome indica, são 

realizados os trabalhos que faltam para a finalização deste, tais como: montagens de 

bancos, varões, portas, vidros, ar condicionado e instalação elétrica.  

 Após esta secção alguns autocarros podem necessitar de ir novamente à secção 

da pintura, devido a algum dano provocado na secção de acabamentos.  

 

 

 
 

Figura 13: Seção de acabamentos, exemplo de uma linha 

 

 A última secção é designada por retificações finais (4010), onde são realizados os 

testes de qualidade e de água, certificações, tarefas em atraso e limpeza final. Após 

esta última secção o autocarro encontra-se finalizado e pronto para entrega.  
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3.4. Avaliação do sistema de gestão 
 

3.4.1. Tipologia de Resíduos, fluxos e pontos de recolha 

 Na Figura 14 encontram-se discriminados os resíduos que podem ser gerados em cada 

seção do processo produtivo, de forma generalizada. 

 

 
Figura 14: Resíduos gerados por cada secção 

 

 Em cada seção existem contentores para a recolha dos resíduos gerados na respetiva 

seção, porém podem não corresponder à realidade de resíduos efetivamente produzidos. 

Gaiola

• Aluminio, sucata ferrosa

• Cartão

• Plástico, aparas de matéria plástica

• Absorventes não contaminados

• Resíduos Sólidos Indiferenciados

• Papel Processo de Pintura

• Embalagens contaminadas metálicas, resíduos de colas 
ou vedantes, absorventes contaminados, embalagens 
sob pressão

Estruturas / 
Chapeamento

• Alumínio, cobre, sucata ferrosa

• Madeira, cartão

• Aparas de borracha sintética, restos de napas e 
espumas, resíduos sólidos indiferenciados

• Plástico, aparas de matéria plástica

• Embalagens contaminadas metálicas e plásticas, 
resíduos de colas ou vedantes, absorventes 
contaminados, embalagens sob pressão. 

Pintura

• Cartão, plástico, resíduos sólidos indiferenciados, 
absorventes não contaminados, papel processo de pintura.

• Absorventes contaminados, embalagens sob pressão, 
Lamas solventes, remoção de tintas, remoção de tintas e 
vernizes, solventes usados.

Acabamentos

• Alumínio, cobre, sucata ferrosa

• Madeira, cartão

• Plástico,esferovite,  aparas de matéria plástica

• Aparas de borracha sintética, restos de napas e espumas, resíduos 
sólidos indiferenciados, resíduos orgânicos, absorventes não 
contaminados

• Embalagens contaminadas  plásticas e metálicas, resíduos de colas 
e vedantes, absorventes contaminados, embalagens sob pressão. 

Retificações 

Finais / 
Laboratório

• Alumínio, sucata ferrosa.

• Aparas de borracha sintética, resíduos sólidos 
indiferenciados, absorventes não contaminados.

• Cartão.

• Plástico, aparas de matéria plástica.

• Embalagens contaminadas metálicas e 
plásticas,absorventes contaminados,embalagens sob 
pressão.
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Nas Figura 15, Figura 16 e Figura 17 é possível observar o posicionamento dos contentores 

nas respetivas secções, assim como as linhas de montagem dos autocarros. Nota: 

Retângulos a azul representam um posto de trabalho. 

 
Figura 15: Esquema ilustrativo dos contentores na secção da gaiola e estruturas 

 
Figura 16:Figura  ilustrativa de localização dos contentores na secção da pintura e dos acabamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: Planta da secção do laboratório e de retificações finais 
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3.4.2. Recolha e transporte interno de resíduos 

 

 A recolha dos resíduos é realizada três vezes ao dia. São feitos dois circuitos grandes e 

um mais pequeno. No princípio da manhã, às 8h00, são recolhidos os resíduos gerados no 

turno da noite, próximo da hora de almoço (circuito mais pequeno) os resíduos são 

novamente recolhidos, com a exceção do papel de pintura, cuja recolha é feita três vezes 

por dia, devido à grande quantidade produzida sendo o último circuito efetuado a meio da 

tarde, às 16h00. 

 A recolha de todos os resíduos é efetuada por colaboradores de uma empresa parceira, 

Blueotter, que fazem um percurso específico. 

 As recolhas das 8h e das 16h são as maiores, o que implica um maior tempo despendido 

e maior quantidade de resíduos.  Normalmente a recolha é quase completa, mas muitos 

contentores apenas são recolhidos quando a nível visual se apresentam com grande 

quantidade. Ao contrário, no caso dos resíduos sólidos indiferenciados, a recolha é feita 

na totalidade e em todos os pontos.  

 O circuito da manhã, representado na Figura 18, começa pelo armazém, devido à 

enorme quantidade de cartão produzido nesse pavilhão, segue para o laboratório, pintura, 

gaiola, estruturas/ chapeamento e acabamentos. 

 Por volta do meio dia, é feita uma recolha simplificada, apenas o necessário de forma 

a evitar a acumulação dos resíduos e posterior enchimento dos contentores. 

 O circuito da tarde, também é um dos circuitos maiores, e é semelhante ao primeiro 

circuito do dia.  

 
Figura 18:Esquema representativo da recolha dos resíduos 

  

Armazém
Retificações 

Finais / 
Laboratório

Pintura

Gaiola Estruturas Acabamentos
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O transporte dos resíduos desde o local onde são produzidos até ao ecocentro é feito por 

um “comboio”, apresentado na Figura 19, com vários atrelados. 

 

 
Figura 19: Meio de transporte interno de resíduos (“comboio”) 

 Os resíduos são colocados em sacos ou contentores, no caso dos resíduos sólidos 

indiferenciados e aparas de matéria plástica e borracha sintética, e distribuídos pelas 

divisórias desses atrelados. As embalagens contaminadas são amassadas de forma a 

reduzir o tamanho, assim como a esferovite que é compactada. 

 

3.4.3. Central de triagem de resíduos 

 

 A empresa possui um ecocentro, Figura 20, onde é realizada a triagem dos resíduos de 

acordo com o código LER.  

 
Figura 20: Vista aérea do ecocentro 

 Na Figura 21 encontra-se representada a planta do ecocentro, pertencente à 

CaetanoBus, assim como os contentores, identificados com o respetivo código LER. 
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 Quando o comboio chega ao ecocentro, os resíduos são depositados nos contentores 

específicos e alguns deles, esferovite, plástico, cartão e do papel processo de pintura são 

colocados num compactador, que quando atinge o seu limite é recolhido e trocado o 

contentor pela empresa parceira.  

 A recolha e o encaminhamento para tratamento dos resíduos dos contentores que 

estão abertos, é feita quando estes estão visivelmente cheios e, os resíduos em 

contentores fechados, nomeadamente embalagens metálicas contaminadas, plásticas e 

resíduos de colas e vedantes são recolhidos ao fim de um número estipulado de 

contentores. Os resíduos de lamas são recolhidos do ecocentro duas vezes por ano. 

 

 
Figura 21: Planta do Ecocentro com respetivos contentores 

 

3.4.4. Quantidades geradas e destino final 

 

Nos últimos três anos, entre 2017 e 2019, o número de unidades de autocarros produzidas 

na empresa tem vindo a crescer e, por conseguinte, verificou-se um aumento na produção de 

resíduos, como é possível verificar na  

Figura 22.  
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Figura 22: Representação gráfica dos resíduos produzidos, em toneladas, nos anos 2017, 2018, 2019 

 

 Após observação no gráfico apresentado anteriormente, é possível verificar que entre 

2017 e 2019 houve um aumento significativo de 200% de resíduos de colas e vedantes e 

solventes usados e de cerca de 100 % de embalagens contaminadas. Nos resíduos 

provenientes da remoção de tintas, lamas solventes e resíduos sólidos indiferenciados 

verificou-se um aumento entre 50 % e 80 %. Os resíduos de restos de napas e espumas, 

aparas de borracha sintética, sucata ferrosa, aparas de matéria plástica, cartão, esferovite 

e plástico, madeira, absorventes contaminados, panos sujos/ absorventes não 

contaminados e papel apresentaram um acréscimo de 50%. Estes aumentos são 

justificados pelo aumento de produção de autocarros. Por oposição, verificou-se um 

decréscimo nas aparas e limalhas de metais não ferrosos e embalagens sob pressão. 

O encaminhamento da maioria dos resíduos é efetuado para empresas locais 

nomeadamente: 

o Blueotter:  empresa de recolha e tratamento de resíduos na área de Vila Nova 

de Gaia. São responsáveis pela recolha do papel e cartão, resíduos sólidos 

indiferenciados. 

o SISAV: Sistema Integrado de Tratamento e eliminação de resíduos, como 

absorventes contaminados e embalagens sob pressão, pertencente à EGEO. 
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o Constantino Fernandes Oliveira & Filhos:  Empresa de reciclagem de metais 

ferrosos e não ferrosos. Encarregues pela recolha de sucata ferrosa e aparas e 

limalhas de metais ferrosos. 

o Ascenção e Coutinho:  empresa de reciclagem, recuperação e distribuição de 

recipientes para líquidos, como as embalagens contaminadas. 
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4. Metodologia  

4.1. Quantificação dos resíduos gerados na produção de 

autocarros 
 

 O objetivo desta dissertação foi quantificar os resíduos gerados na produção de três 

modelos de autocarros, urbano, aeroporto e turismo e avaliar possíveis melhorias no 

sentido de minimizar os resíduos gerados. Para a quantificação dos resíduos gerados nos 

3 modelos de autocarros representados nas Figura 23, Figura 24 e Figura 25. 

 
        Figura 23: Exemplo de um autocarro urbano                    

 
            Figura 24: Exemplo de um autocarro de aeroporto 

 
Figura 25: Exemplo de um autocarro de turismo 
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 Foram selecionadas algumas metodologias: (i) identificação dos recipientes por 

resíduos e autocarro para posterior pesagem, porém este método não se mostrou viável 

pois não era funcional e acarretaria mais tempo de linha; (ii) elaboração de uma listagem 

de componentes usados na montagem das viaturas e a colocação de diferentes 

contentores com a identificação do resíduo e a que linha pertencia, porém, após avaliação, 

foi verificado que não seria totalmente fiável, pois haveria pouca colaboração por parte 

dos trabalhadores na linha. 

 Assim optou-se pelo método da pesagem de resíduos gerados, contabilizando o 

número de contentores recolhidos e fazendo um rácio com o número de autocarros de 

cada modelo na linha e seção presentes no momento de recolha.  

 Ao realizar a recolha dos resíduos foram encontradas algumas problemáticas 

recorrentes, como a mistura de resíduos, tanto a nível de mistura de resíduos diferentes, 

como a mistura nas diferentes linhas, desta forma, a contabilização exata por linha foi 

maioritariamente por pesagem de resíduos recolhidos, calculada pela percentagem dos 

diferentes tipos de resíduos produzidos. 

 Em alguns casos não foi possível quantificar os resíduos através de pesagem, tendo 

sido realizada a sua contabilização por estimativa, isto é, quantidade de resíduos gerados 

num determinado período de tempo por autocarros produzidos durante o mesmo 

período.  Esta impossibilidade deveu-se a diversos fatores, tais como: 

o Resíduos de grandes dimensões; 

o Reduzida quantidade de resíduos (por exemplo cobre); 

o Resíduos transversais a todas as seções gerados no armazém; 

o Resíduos de efluentes líquidos. 

 De notar que em muitas recolhas foram identificadas misturas de resíduos, 

principalmente nos resíduos sólidos indiferenciados, embalagens plásticas, metálicas e sob 

pressão. 

 Para além dos resíduos gerados na construção direta do autocarro, foi necessário ter 

em conta os equipamentos de proteção individual descartáveis. Principalmente, no 

período de estudo, devido ao covid-19 foram necessários redobrar estas proteções, sendo 
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que todos os trabalhadores são obrigados a utilizar máscaras individuais descartáveis, 

usando em média duas por dia. 

 Na Figura 26 está representada a configuração do pavilhão principal da fábrica. 

 

 
Figura 26: Planta do pavilhão principal da CaetanoBus 

 

4.1.1. Gaiola 

 

 Nesta seção, os resíduos produzidos são essencialmente gerados nas varreduras (por 

exemplo poeiras), sendo também produzidos resíduos de sucata ferrosa, aparas de 

matéria plástica e embalagens contaminadas. É caracterizada por ser feita a construção do 

“esqueleto” do autocarro, existindo essencialmente trabalhos de soldadura, para unir os 

seus componentes. No fim, são efetuados os processos de desengorduramento e pintura 

dessa estrutura. 

 O método de pesagem foi realizado na quantificação dos resíduos sólidos 

indiferenciados, assim como nos resíduos de colas e vedantes. 

 

4.1.2. Estrutura e Chapeamento 

 

 Nesta secção é feita a estrutura do autocarro, assim como a colocação de portas. 

 A dificuldade nesta área começa pela divisão correta dos resíduos, assim como a 

medição correta por cada autocarro. 
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 São produzidos resíduos como restos de napas e espumas, cartão e plástico, resíduos 

sólidos indiferenciados, a maioria proveniente das varreduras, sucata ferrosa, resíduos de 

colas e vedantes e embalagens metálicas contaminadas. Com exceção do cartão, plástico 

e sucata ferrosa nos resíduos mencionados anteriormente foi utilizado o método da 

pesagem. 

 

4.1.3. Pintura 

 

 Esta secção é caracterizada pela pintura e lixamento de algumas das superfícies, assim 

como alguns retoques finais necessários. O que diferencia esta seção das restantes é o 

facto de produzir resíduos de tintas e vernizes, assim como lamas solventes.  Uma 

problemática encontrada é a utilização de um diluente celuloso, que apesar de ser eficaz, 

acaba por ser prejudicial para o ambiente e para a saúde dos colaboradores, sendo uma 

prioridade para a empresa encontrar um substituto que cumpra com os requisitos base, 

assim como um preço aceitável. 

 O principal resíduo gerado é o papel de processo de pintura, que é utilizado para 

revestir todo o autocarro, para evitar que sejam pintadas zonas não especificadas. 

 Para além dos utensílios usados, também são necessários um conjunto de 

equipamentos de proteção individual, como um fato-macaco, e máscaras específicas para 

proteção dos colaboradores, que após alguma utilização são considerados absorventes 

contaminados. 

 Nesta seção foi aplicada a metodologia de pesagem do papel usado durante o processo 

de pintura, dos absorventes contaminados, dos resíduos sólidos indiferenciados e do plástico. 

Para este último resíduo foi possível usar o método de pesagem ao contrário do que ocorreu 

noutras seções em que foi usado o método por estimativa, este plástico é proveniente dos 

autocarros que utilizam a estufa e plástico colocado no pavimento, sendo este mudado 

semanalmente. 
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4.1.4. Acabamentos 

 

 Esta secção é caracterizada por ser das que mais resíduos gera e também onde ocorre 

uma maior mistura dos mesmos. Uma das problemáticas para esta seção foi a mistura de 

resíduos a nível da sua tipologia e à linha pertencente. Não havendo espaço físico para a 

modificação dos contentores existentes. 

 Nesta seção existe a maior diversidade de resíduos gerados em todo o processo, como: 

restos de napas e espumas; resíduos sólidos indiferenciados; absorventes não 

contaminados; embalagens contaminadas plásticas; embalagens contaminadas metálicas; 

resíduos de colas e vedantes, absorventes contaminados e, por fim, plástico e cartão, este 

último é recolhido num saco de plástico grande que percorre toda a seção. Dos resíduos 

mencionados, todos foram pesados, com a exceção do plástico e cartão, onde os valores 

foram obtidos por estimativa. 

 

4.1.5. Laboratório e retificações finais 

 

 A secção de laboratório e retificação final é caracterizada por ser uma zona de testes, 

laboratório, e últimos retoques, afinações e limpezas, retificações, onde todos os 

autocarros terão de passar, antes de serem enviados para o destinatário.   

 Nesta área podem ser encontrados resíduos de qualquer tipo, pois varia de autocarro 

para autocarro, o que será necessário retificar, porém, o resíduo mais comum são os 

absorventes contaminados e não contaminados, originários da limpeza, papel processo de 

pintura provenientes de alguns retoques que sejam necessários, resíduos sólidos 

indiferenciados, embalagens plásticas contaminadas e plástico/ esferovite. Todos os 

resíduos aqui mencionados foram contabilizados por pesagem, com a exceção do plástico/ 

esferovite. 
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4.2. Propostas de Melhoria 
 

4.2.1. Triagem, etiquetas 

 Um dos problemas encontrados, transversal a todas as secções, é a incorreta 

separação das embalagens plásticas contaminadas, embalagens metálicas contaminadas 

e embalagens sob pressão por parte dos colaboradores. Uma das razões da incorreta 

separação poderá ser a falta de conhecimento por parte dos colaboradores. 

 Assim, de modo a melhorar a separação dos resíduos, optou-se por colocar etiquetas 

nos contentores com a identificação dos resíduos e com a imagem do resíduo em questão, 

como é possível verificar na Figura 27.  

 

 
Figura 27: Etiquetas de embalagens contaminadas plásticas, metálicas e sob pressão 

4.2.2. Formação dos colaboradores 

 

 Ao andar pelo terreno alguns colaboradores foram questionando o porquê de ser feita 

a triagem, ao nível do departamento de ambiente e também o porquê da utilização de 

certos EPI’s (Equipamentos de proteção individual) em cada seção, no departamento de 

segurança, e deste modo, foi importante abordar os colaboradores de forma a clarificar as 

suas dúvidas e também informar do trabalho realizado pelos dois departamentos 

mencionados. 
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4.2.3. Redução do consumo de diluente celuloso 

 

 Outra problemática verificada na empresa é o consumo de diluente celuloso, durante 

a lavagem de pistolas pinturas e potes de pintura são consumidos aproximadamente  

3 000 L por mês. Sendo este diluente prejudicial, tanto a nível ambiental como ao nível de 

saúde do trabalhador, assim foi imperativo encontrar uma alternativa de redução do 

mesmo. 
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5. Apresentação e discussão dos resultados 

 Os resultados apresentados foram obtidos por pesagem e são referentes a cada seção. 

Cada tabela apresenta os tipos de resíduos produzidos nessa seção e a respetiva 

quantidade, com exceção dos resultados apresentados na Tabela 6, que foram obtidos por 

estimativa, tendo em conta o total de resíduos que foi gerado na empresa com o número 

de autocarros que foram construídos no ano de 2019. 

 Na interpretação dos resultados seguintes é de notar que na recolha dos mesmos 

existiram algumas misturas de resíduos, como já foi mencionado anteriormente, tais 

como: 

o No caso dos resíduos sólidos indiferenciados, resultante da maior parte de 

varreduras após a mudança de autocarro na linha, são colocados muitas vezes 

aparas de matéria plástica, assim como aparas de borracha sintética;  

o O plástico, a esferovite e o cartão são recolhidos e misturados, pois até ao 

momento não é possível haver um tapete de triagem dos mesmos, sendo a sua 

separação e contabilização realizada na empresa responsável pela recolha; 

5.1. Gaiola 
 

 Na Tabela 1 é apresentada a quantidade de resíduos produzida na seção da gaiola por 

tipo de autocarro, assim como a respetiva identificação dos resíduos de acordo com o 

código LER. 

Tabela 1: Quantidade de resíduos gerada na seção da gaiola. 

Resíduos 
(descrição) 

Código 
LER 

Aeroporto 
(kg/autocarro) 

Urbano 
(kg/autocarro) 

Turismo 
(kg/autocarro) 

Resíduos 
Sólidos 

Indiferenciados 

200301 9,07 6,32 3,76 

Resíduos de 
Colas ou 
vedantes 

080409* 1,07 0,86 0,62 
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 Nesta secção é possível verificar que os resíduos sólidos indiferenciados são os 

resíduos produzidos em maior quantidade. Os autocarros de aeroporto são os que geram 

mais resíduos, com certa de 10 kg, o que pode ser explicado pela dimensão de autocarro, 

que tende a ter maior comprimento que os restantes, e desta forma geram mais resíduos. 

Os resíduos de colas e vedantes são característicos nesta seção pela junção dos materiais, 

mas em pouca quantidade. 

 Os resíduos de plástico embora possam estar presentes nesta seção, em pouca 

quantidade, são provenientes de algum material que possa vir envolvido em plástico pois 

nesta seção apenas é feito o esqueleto do autocarro. 

5.2. Estruturas e chapeamento 
 

 Na tabela seguinte, Tabela 2, é apresentada a quantidade de resíduos produzidos na 

seção de estruturas e chapeamento. 

 
Tabela 2: Quantidade de resíduos produzidos na seção de estruturas e chapeamento. 

Resíduos 
(descrição) 

Código 
LER 

Aeroporto 
(kg/autocarro) 

Urbano 
(kg/autocarro) 

Turismo 
(kg/autocarro) 

Restos de napas e 
espumas 

40299 7,63 8,81 4,89 

Resíduos sólidos 
indiferenciados  

200301 16,74 18,91 9,79 

Embalagens 
Contaminadas 

Metálicas 

150110* 0,77 1,02 0,51 

Resíduos de Colas 
ou Vedantes 

080409* 2,24 2,62 1,32 

Sucata Ferrosa 120101 39,70 46,42 21,38 

 

 Como é possível verificar, nesta seção o resíduo que é gerado em maior quantidade é 

a sucata ferrosa. Este é justificado pela tipologia de trabalhos realizados, pois envolvem a 

montagem de estruturas como portas, tejadilho e o pavimento do autocarro. Seguido dos 

resíduos sólidos indiferenciados que, como na seção anterior é resultante das varreduras 

e junção de algumas das aparas de matéria plástica e borracha sintética. Proveniente da 

etapa do chapeamento, aparecem os resíduos de napas e espumas com um valor 

considerável que varia entre os 4,9 kg e os 8,8 kg por autocarro. 



 

 40 

5.3. Pintura 
 

 Na Tabela 3 estão representados os resíduos resultantes da seção da pintura. Nesta 

seção a quantificação dos alguns resíduos gerados foi realizada por estimativa, 

nomeadamente os resíduos de remoção de tintas e vernizes, lamas solventes, remoção de 

tintas e solventes usados. Estes resultados encontram-se representados na Tabela 6. 

 
Tabela 3: Quantidade de resíduos produzidos na seção de pintura. 

Resíduos 
(descrição) 

Código 
LER 

Aeroporto 
(kg/autocarro) 

Urbano 
(kg/autocarro) 

Turismo 
(kg/autocarro) 

Absorventes 
contaminantes 

150202* 15,98 12,82 8,64 

Plástico e 
Esferovite 

150102 1,66 1,40 0,81 

Papel Processo 
de Pintura 

200101 20,32 17,63 11,22 

Resíduos Sólidos 
Indiferenciados 

200301 6,13 4,12 4,92 

 

 Nesta seção, a problemática mais relevante para além do diluente celuloso é a 

quantidade de papel gerado no processo de pintura, entre 11 kg a 20 kg por autocarro, 

este elevado valor deve-se ao facto de o autocarro ser revestido externamente e 

internamente por este material, de forma a proteger as partes que não serão pintadas.  

O autocarro de turismo, apesar de ser maior, possui um menor consumo de papel do 

processo de pintura, o que pode ser explicado por não possuir muitos pormenores de 

imagens e/ou desenhos. 

 O plástico contabilizado nesta seção é referente ao revestimento do autocarro quando 

este vai para a estufa. Nesta etapa do processo é utilizado o plástico e não o papel de 

processo de pintura, pois com o calor da estufa o papel iria aderir à tinta. 

 Os absorventes contaminados, apresentam também um valor significativo, entre os 

8,6 kg e 16 kg, isto porque nestes resíduos são contabilizados os panos com tinta, lixas e 

equipamentos de proteção individual, como por exemplo fatos.  
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5.4. Acabamentos 
 

 Os resíduos gerados nesta secção estão contabilizados e apresentados na Tabela 4. 

Esta seção é a que apresenta maior diversidade de resíduos. 

 
Tabela 4: Quantidade de resíduos produzidos na seção de acabamentos. 

Resíduos 
(descrição) 

Código 
LER 

Aeroporto 
(kg/autocarro) 

Urbano 
(kg/autocarro) 

Turismo 
(kg/autocarro) 

Restos de napas e 
espumas 

040299 31,75 23,36 5,05 

Resíduos Sólidos 
Indiferenciados 

200301 26,81 21,02 19,85 

Absorventes não 
contaminados 

150203 3,52 2,35 2,09 

Embalagens 
Contaminadas 

metálicas 

150110 2,76 1,84 1,45 

Embalagens 
Contaminadas 

Plásticas 

150110* 1,56 1,04 0,82 

Resíduos de Colas 
ou Vedantes 

080409* 4,12 2,90 1,44 

Absorventes 
Contaminados 

150202* 1,04 0,69 0,867 

 

  Nesta seção são realizados os trabalhos finais, instalação elétrica e construção do 

interior do autocarro, por exemplo, assentos, a forragem do chão e a parte do motorista, 

colocação de vidros. Deste modo era espectável a produção de diversos resíduos e em 

quantidades consideráveis. 

 É possível observar uma discrepância nos valores do resíduo de napas e espumas 

gerados no processo do fabrico do autocarro de turismo relativamente aos outros dois 

modelos de autocarro, o que pode ser justificado pela constituição do chão, este não é 

forrado com o mesmo material que o autocarro de aeroporto e urbano. Sendo que estes 

resíduos são provenientes maioritariamente da forragem do chão. 

 Pelo mesmo motivo os resíduos de colas ou vedantes gerados são em menor 

quantidade para o autocarro de turismo. Era espectável uma quantidade significativa de 
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resíduos de colas e vedantes pois esta é utilizada em quase todos os processos, desde 

forragem à instalação de vidros. 

 Os resíduos sólidos indiferenciados, também apresentam quantidades elevadas para 

todos os modelos de autocarro.  Estes resíduos são gerados no processo da varredura, 

sendo que as aparas de matéria plástica e borracha sintética, que são colocados nesse 

contentor indevidamente, também são contabilizadas. 

 

5.5. Laboratório e retificações finais 
 

 Na Tabela 5 estão os valores obtidos na secção de laboratório e retificações finais. Esta 

seção é caracterizada por ter também uma diversificação de resíduos, pois nela são 

realizados os últimos retoques e testes finais, como por exemplo, testes à prova de água 

antes de serem encaminhados para o cliente. Com a exceção dos testes, que são definidos, 

os retoques são sempre imprevisíveis, depende sempre do que é necessário corrigir no 

autocarro, deste modo os resíduos e as quantidades podem variar de autocarro para 

autocarro. 

 
Tabela 5:Quantidade de resíduos produzidos na seção de laboratório e retificações finais. 

Resíduos 
(descrição) 

Código 
LER 

Aeroporto 
(kg/autocarro) 

Urbano 
(kg/autocarro) 

Turismo 
(kg/autocarro) 

Papel Processo 
de Pintura 

200101 1,09 8,43 3,18 

Absorventes 
contaminados 

150202 1,43 8,95 3,46 

Embalagens 
Contaminadas 

Plásticas 

150110 0,13 0,91 0,26 

Resíduos Sólidos 
Indiferenciados 

200301 2,22 12,19 4,59 

Absorventes não 
contaminados 

150203 0,90 6,96 3,15 

 

 O autocarro que gera mais resíduos nesta seção é o do tipo urbano, uma das razões 

poderá ser devido à complexidade da pintura exterior do autocarro, ou então devido aos 

pormenores encontrados no interior do mesmo. Os resíduos que se destacam são o 

resíduo sólido indiferenciado, o papel do processo de pintura, para últimos retoques de 
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tinta que sejam necessários, e os absorventes contaminados como panos contaminados 

com tinta, ou o fato-macaco como equipamento de proteção individual utilizado e lixas. 

Os absorventes não contaminados são utilizados para limpezas finais. 

5.6. Estimativas 
 

 Os valores calculados por estimativas estão representados na Tabela 6. Estes valores 

foram obtidos através da quantidade de resíduos produzidos no ano de 2019 e a 

quantidade de autocarros produzidos nesse ano. Estes resíduos são transversais a quase 

todas as seções, com a exceção das lamas solventes, remoção de tintas, remoção de tintas 

e vernizes e solventes usados, pertencentes apenas à seção da pintura. 

 

Tabela 6: Quantidade de resíduos calculados por estimativa. 

Resíduos (Descrição) Código 
LER 

Aeroporto  
(kg / autocarro) 

Urbanos  
(kg / autocarro) 

Turismo  
(kg / autocarro) 

Aparas e limalhas de 
metais não ferrosos  

 
120103 

1,92 1,54 0,78 

Cartão  150101 12,27 9,85 4,97 

Madeira  150103 202,14 162,27 81,84 

Plástico e Esferovite  150102 4,09 3,29 1,66 

Embalagens Sob Pressão  150111 0,29 0,24 0,12 

Aparas de borracha 
sintética  

70299 
30,63 24,59 12,40 

Aparas de matéria 
plástica 

120105 
29,06 23,33 11,76 

Lamas Solventes  140605* 12,65 10,15 5,12 

Remoção de Tintas  080117* 
1,27 1,02 0,51 

Remoção de Tintas e 
vernizes  

080121* 
1,34 1,08 0,54 

Solventes Usados  140603* 4,38 3,52 1,77 
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De notar que o resíduo produzido em maior quantidade é a madeira. Este resíduo é 

proveniente, essencialmente, das embalagens que condicionam os materiais e 

componentes, e são desde paletes a caixas de transporte. Assim como a madeira, o cartão 

e o plástico também são resíduos essencialmente proveniente de embalagem e/ou 

película envolvente, no caso do plástico.  As aparas de material plástico que são geradas 

por exemplo em recortes efetuados em estruturas de plástico, ou materiais auxiliares, por 

exemplo abraçadeiras; e as aparas de borracha sintética provenientes por exemplo, de 

tubos para a ligação de cabos elétricos, também apresentam um valor substancial. Estes 

resíduos são colocados no mesmo contentor no ecocentro, mas ao chegar ao destino final 

é feita uma triagem. 

 Em relação aos efluentes produzidos, como nos solventes usados, remoção de tintas, 

remoção de tintas e vernizes e lamas solventes, estes são tratados numa ETAR que a 

empresa construiu.  

 

5.7. Quantificação total de resíduos 
 

 Na Tabela 7 encontra-se representado o quadro geral e total de resíduos quantificados 

por pesagem e por estimativa gerados na produção dos três modelos de autocarro 

estudados. 
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Tabela 7: Quantificação total de resíduos por autocarro. 

Resíduos (descrição) Código 
LER 

Aeroporto 
(kg/autocarro) 

Urbano 
(kg/autocarro) 

Turismo 
(kg/autocarro) 

Aparas e limalhas de metais não ferrosos   120103 1,92 1,54 0,78 

Cartão   150101 12,27 9,85 4,97 

Madeira  150103 202,14 162,27 81,84 

Plástico + Esferovite   150102 4,09 3,29 1,66 

Embalagens Sob Pressão   150111 0,29 0,24 0,12 

Aparas de borracha sintética   70299 30,63 24,59 12,4 

Aparas de matéria plástica   120105 29,06 23,33 11,76 

Lamas Solventes  140605* 12,65 10,15 5,12 

Remoção de Tintas  080117* 1,27 1,02 0,51 

Remoção de Tintas e vernizes   080121* 1,34 1,08 0,54 

Solventes Usados  140603* 4,38 3,52 1,77 

Resíduos Sólidos Indiferenciados  200301 34,16 41,54 23,06 

Resíduos de Colas ou vedantes   080409* 7,43 6,38 3,38 

Restos de napas e espumas   40299 39,38 32,17 9,94 

Embalagens Contaminadas Metálicas  150110* 3,53 2,86 1,96 

Sucata Ferrosa   120101 39,7 46,42 21,38 

Absorventes contaminados  150202* 18,45 22,46 12,967 

Papel Processo de Pintura   200101 21,41 26,06 14,4 

Absorventes não contaminados   150203 4,42 9,31 5,24 

Embalagens Contaminadas Plásticas  150110* 1,69 1,95 1,08 

Total - 470,21 430,03 214,88 

 

 De acordo com os resultados apresentados na Tabela 7 denota-se que o autocarro de 

aeroporto gera maior quantidade de resíduos dos tipos de resíduos, o que pode ser 

explicado pelo tipo de autocarro e processos usados para a sua produção. 

 O autocarro urbano é o que produz maior quantidade de resíduos sólidos 

indiferenciados, o que pode ser explicado pelo maior número de trabalhadores presentes 

na linha, e também pela maior complexidade do mesmo. Também gera maior quantidade 

de sucata ferrosa, podendo ser explicado pela forma como são transportados os 

componentes para a secção da gaiola, no início da construção do autocarro. 
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 O autocarro turístico, apesar de ter maiores dimensões, é o que produz menor 

quantidade de resíduos, podendo ser explicado pela diferença do autocarro no interior e 

tipos de materiais utilizados, por exemplo o chão do autocarro, que não é revestido pelo 

mesmo material que o urbano e de aeroporto, assim como os assentos, apresentando 

dessa forma diferença significativa nos restos de napas e espumas. Também é apresentado 

um valor reduzido de papel de processo de pintura, podendo ser explicado pela não 

complexidade da pintura externa. Os autocarros urbano e aeroporto possuem cores 

diferentes e designs diferenciados, os de turismo são simples, com a escrita do modelo nas 

laterais, como é possível de verificar na Figura 25, não havendo necessidade da cobertura 

total do autocarro para a pintura do mesmo, para além de possuir janelas que preenchem 

grande parte da estrutura. No entanto, a diferença de menos de 50 % dos resíduos gerados 

no autocarro de turismo relativamente aos outros dois modelos também se deve em 

grande parte aos resíduos que foram quantificados por estimativa. No ano de 2019 apenas 

foram produzidos 18 % dos autocarros de turismo relativamente ao total.  

 Através do valor total, é possível verificar que o autocarro do aeroporto apresenta uma 

maior produção de resíduos e o autocarro turístico apresenta o valor mais reduzido, 

podendo esta diferença ser justificada pela constituição do mesmo e especificidade dos 

processos nele envolvente. 

 Será de salientar que aproximadamente 40 % dos resíduos gerados na produção dos 

três modelos de autocarro são madeira sendo que algum deste resíduo não é usado 

diretamente na produção dos autocarros, mas proveniente do acondicionamento de 

material. No entanto não foi possível contabilizar a madeira gerada unicamente no 

processo de fabrico dos autocarros. 
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5.8. Resultados das propostas de Melhorias 
 

 Na primeira melhoria proposta, triagem e etiquetas, após a alteração foram verificadas 

mudanças pela positiva na separação deste tipo de resíduos, cerca de 70 % dos resíduos 

foram separados corretamente, o que indica que a visualização da imagem do resíduo 

facilita a sua separação por parte dos colaboradores. Este resultado foi obtido a nível 

visual, conseguindo-se verificar algumas mudanças e também pelo feedback dado por 

parte dos colaboradores na linha e pelos colaboradores encarregues pela recolha do 

resíduo. 

 Na tentativa de redução do consumo de diluente, através do contacto com uma 

empresa especializada em fornecimento de lavagem de peças e serviços de aplicação 

química, Safetykleen, explorou-se algumas opções. Uma das soluções encontradas foi a 

utilização de um equipamento de ultrassom para a lavagem das pistolas, que usa um 

solvente aquoso à base de água, representado na Figura 28, feita à medida para as 

necessidades da empresa, neste caso lavagem a fundo das pistolas da pintura.  

Figura 28: Rótulo do produto químico usado 

 Após o teste, foi possível verificar que o produto químico apresentava um bom 

resultado, sendo uma aposta viável para a empresa. Deste modo será possível reduzir a 

utilização do diluente, pois após algumas utilizações, as pistolas seriam lavadas “a fundo” 

semanalmente no equipamento anteriormente referido, aumentando deste modo a 

longevidade das mesmas. Na Figura 29,é possível verificar a diferença na corrente de um 
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cavalete, no espaço de uma hora, submetido a um teste, ficando submerso no produto 

aquoso neste equipamento, de forma a testar a eficácia deste processo e do produto. 

Figura 29: Antes e após de uma corrente de um cavalete 

 Na Figura 30, está representado o antes, durante e após o uso da máquina numa 

pistola de pintura. É possível verificar que na primeira imagem, antes, aparece a tinta seca, 

na segunda imagem, aparece mais escuro por estar no produto químico e, por fim, na 

última, o resultado final, onde não aparece nenhuma sujidade e a pistola está mais 

brilhante. 

 

Figura 30: Antes, durante e após da limpeza de uma pistola de pintura 

 De notar, que esta máquina vai a todos os orifícios, evitando que seja necessário a 

utilização de escovas mais fortes durante o processo de limpeza e que acabam por 

danificar o equipamento. 
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6. Conclusão 

 

 A CaetanoBus ao longo dos anos tem vindo a implementar estratégias ambientais a 

fim de minimizar a produção de resíduos, assim como a redução de emissões gasosas e 

efluentes. Uma das medidas implementadas, a nível do tratamento dos efluentes, foi a 

construção de uma pequena estação de tratamento de águas residuais. A substituição do 

plástico pelo papel no processo de pintura foi outra medida no sentido de reduzir a 

produção de plástico, embora não na totalidade, pois ainda é utilizado no revestimento 

dos autocarros quando necessitam de passar pela estufa de secagem. 

 Durante a quantificação de resíduos verificou-se a existência de alguns problemas, 

principalmente no consumo de diluente celuloso usado na lavagem das pistolas de pintura 

e na triagem de alguns resíduos.  No caso do diluente a solução encontrada para minimizar 

o seu consumo consistiu em efetuar uma lavagem das pistolas com um equipamento de 

ultrassom com um solvente específico. Na triagem dos resíduos foram efetuadas 

modificações nas etiquetas, estas foram identificadas com as imagens dos respetivos 

resíduos. Na quantificação dos resíduos foi possível verificar a quantidade de resíduos 

produzidos na construção de três modelos de autocarros diferentes. Diante disso, 

verificou-se que o modelo de aeroporto, é o que gera mais resíduos, com cerca de 470 kg, 

podendo ser justificado pela sua dimensão, configuração e processo de construção 

diferente.  Os autocarros urbanos geram cerca de 430 kg de resíduos e os de turismo 

aproximadamente 214 kg de resíduos. 

 No futuro, ao nível de redução de resíduos, poderá ser avaliada uma redução nos 

resíduos sólidos indiferenciados, pois por muitas vezes foram identificados resíduos que 

pertencem a outras classes, como as aparas de borracha sintética, aparas de matéria 

plástica e por vezes cartão e plástico, principalmente garrafas de água. Outro resíduo que 

poderá ser estudado de forma a ser reduzido é o papel de processo de pintura, pois este, 

apesar de algumas melhorias por parte da empresa, ainda é utilizado em grande 

quantidade. 
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 Neste tipo de indústria transformadora é espectável uma produção de resíduos 

elevada, como foi possível verificar na contabilização dos mesmos, porém é sempre 

possível reduzir, de forma a diminuir o impacto ambiental do mesmo.   
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Anexo A:  Tipos de resíduos por seções, de acordo com o respetivo código LER. 

 
Anexo A: Tipos de resíduos por secções. 

Proveniência Tipos de Resíduos Código 

LER 

Gaiola Alumínio 120103 

Cartão 150101 

Plástico 150102 

Resíduos Sólidos Indiferenciados 200301 

Aparas de matéria plástica 120105 

Absorventes não contaminados 150203 

Papel Processo de Pintura 200101 

Embalagens contaminadas metálicas 150110 

Resíduos de Colas ou vedantes 080409 

Absorventes Contaminados 150202 

Embalagens Sob Pressão 150111 

Sucata Ferrosa 120101 

 

Proveniência Tipos de Resíduos Código 

LER 

Estruturas/Chapeamento Alumínio 120103 

Cobre 

Madeira 150103 

Aparas de borracha sintética 070299 

Cartão 150101 

Plástico 150102 

Restos de napas e espumas 040299 

Resíduos Orgânicos 200301 

Aparas de matéria plástica 120105 

Embalagens 

Contaminadas 

Metálicas 150110 

Plásticas 150110 

Absorventes Contaminados 150202 

Embalagens Sob Pressão 150111 

Resíduos de Colas ou Vedantes 080409 

Sucata Ferrosa 120101 
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Proveniência Tipos de Resíduos Código 

LER 

Pintura Absorventes contaminantes 150202 

Cartão 150101 

Plástico 150102 

Resíduos Sólidos Indiferenciados 200301 

Absorventes não contaminados 150203 

Embalagens Sob Pressão 150111 

Papel Processo de Pintura 200101 

Lamas Solventes 140605 

Remoção de Tintas 080117 

Remoção de Tintas e vernizes 080121 

Solventes Usados 140603 

 

Proveniência Tipos de Resíduos Código 

LER 

Acabamentos Alumínio 120103 

Cobre 

Madeira 150103 

Aparas de borracha sintética 070299 

Cartão 150101 

Plástico 150102 

Esferovite 

Restos de napas e espumas 040299 

Aparas de matéria Plástica 120105 

Resíduos Sólidos Indiferenciados 200301 

Resíduos Orgânicos 

Absorventes não contaminados 150203 

Embalagens 

Contaminadas 

Metálicas 150110 

Plásticas 150110 

Resíduos de Colas ou Vedantes 080409 

Absorventes Contaminados 150202 

Embalagens Sob Pressão 150111 

Sucata Ferrosa 120101 
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Proveniência Tipos de Resíduos Código 

LER 

 

Retificações Finais/ 

Laboratório 

Alumínio 120103 

Embalagens 

Contaminadas 

Metálicas 150110 

Plásticas 150110 

Absorventes Contaminados 150202 

Aparas de borracha sintética 070299 

Cartão 150101 

Plástico 150102 

Resíduos Sólidos Indiferenciados 200301 

Aparas de matéria plástica 120105 

Absorventes não contaminados 150203 

Sucata Ferrosa 120101 

Embalagens Sob Pressão 150111 
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Anexo B:  Quantidade de resíduos produzidos entre 2017 e 2019 e o seu crescimento ou 

decréscimo, assim como o seu destino final. 

 
Anexo B: Quantidade de resíduos produzidos entre 2017 e 2019. 

Código 

LER 

 

Resíduos 

2017 

(ton) 

2018 

(ton) 

2019 

(ton) 

% Destino Final 

040299 Restos de Napas e Espumas 26 31 41 32,3% Blueotter 

070299 Aparas de borracha sintética 25 31 43 38,7% Blueotter 

080117 Remoção de tintas 7 7 2 -71,4% SISAV 

080121 Remoção de tintas e vernizes 2 2 2 0% SISAV 

080409 Restos de colas e vedantes 4 5 15 200% SISAV 

120101 Sucata Ferrosa 121 131 178 35,8% Constantino Fernandes 

Oliveira & Filhos, SA 

120103 Aparas e limalhas de metais 

não ferrosos 

11 18 17 -5,6% Constantino Fernandes 

Oliveira & Filhos, SA 

120105 Aparas de matéria plástica 25 30 41 36,7% Blueotter 

140603 Solventes usados 2 3 9 200% SISAV 

140605 Lamas Solventes 11 10 18 80% SISAV 

150101 Cartão 98 124 143 15,3% Blueotter 

150102 Esferovite/ Plásticos 5 5 6 20% Blueotter 

150103 Madeira 187 245 325 32,6% Blueotter 

150110 Embalagens Contaminadas 10 10 20 100% Ascenção e Coutinho 

150111 Embalagens Sob Pressão 0 0,5 0,4 -20% SISAV 

150202 Absorventes Contaminados 6 5 7 40% SISAV 

150203 Absorventes não 

contaminados 

25 31 41 32,3% Blueotter 

200101 Papel 13 13 17 30,8% Blueotter 

200301 Resíduos Sólidos 

Indiferenciados 

80 106 167 57,55% Blueotter 
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Anexo C: Resíduos produzidos na seção da gaiola, com a massa de sacos e quantidades 

recolhidas por dia. 

Anexo C: Resíduos produzidos na seção da gaiola. 

     
Autocarro 

Dia Resíduos 
(descrição) 

Tipo de 
resíduos 

Massa de 
1 Saco 

(Kg) 

Quantidade Aeroporto Massa/ 
UF 

Urbano Massa/ 
UF 

Turismo Massa/ 
UF 

1 Resíduos 
Sólidos 

Indiferenciad
os 

200301 16,4 0,417 1 0,556 3,796 2 0,4 2,733 2 0,4 2,73 

2 Colas 080409 7,6 0,25 1 0,571 1,086 2 0,5 0,95 1 0,25 0,475 

Resíduos 
Sólidos 

Indiferenciad
os 

200301 16,4 2 1 0,571 18,743 2 0,5 16,4 1 0,25 8,2 

3 Resíduos 
Sólidos 

Indiferenciad
os 

200301 16,4 0,25 0 0,000 0,000 1 0,5 2,05 1 0,5 2,05 

4 Colas 080409* 7,6 0,25 1 0,556 1,056 2 0,4 0,76 2 0,4 0,76 

Resíduos 
Sólidos 

Indiferenciad
os 

200301 16,4 0,5 1 0,571 4,686 2 0,5 4,1 1 0,25 2,05 
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Anexo D: Resíduos produzidos na seção de estruturas e chapeamento com a massa de sacos 

e quantidades recolhidas por dia. 

 
Anexo D: Resíduos produzidos na seção de estruturas e chapeamento. 

     
Autocarro 

Dia Resíduos 
(descrição) 

Tipo de 
resíduos 

Massa 
de 1 
Saco 
(Kg) 

Quantidade Aeroporto Massa/ 
UF 

Urbano Massa/ 
UF 

Turismo Massa/ 
UF 

1 Resíduos 
Sólidos 
indiferenciados  

200301 16,4 1,333 3 0,375 8,2 4 0,5 10,933 1 0,125 2,733 

Sucata Ferrosa 120101 215 0,5 3 0,375 40,3125 4 0,5 53,75 1 0,125 13,437 

Colas 080409* 7,6 0,5 3 0,375 1,425 4 0,5 1,9 1 0,125 0,475 

2 Resíduos 
Sólidos 
indiferenciados  

200301 16,4 3,25 3 0,333 17,767 4 0,444 23,689 2 0,222 11,844 

Restos de colas 
e vedantes 

080409* 7,6 1,25 3 0,333 3,167 4 0,444 4,222 2 0,222 2,111 

Restos de napas 
e espumas 

 32 1 3 0,333 10,667 4 0,444 14,22 2 0,222 7,111 

Embalagens 
metálicas 
contaminadas 

 9,2 0,25 3 0,333 0,767 4 0,444 1,022 2 0,222 0,511 

3 Resíduos 
Sólidos 
indiferenciados  

200301 16,4 3,75 4 0,4 24,6 4 0,4 24,6 2 0,2 12,3 

Restos de colas 
e vedantes 

080409 7,6 0,75 4 0,4 2,28 4 0,4 2,28 2 0,2 1,14 

Restos de napas 
e espumas 

 32 0,5 4 0,4 6,4 4 0,4 6,4 2 0,2 3,2 

4 Resíduos 
Sólidos 
indiferenciados  

200301 16,4 2,75 4 0,364 16,4 4 0,364 16,4 3 0,273 12,3 

Sucata Ferrosa 120101 215 0,5 4 0,364 39,091 4 0,364 39,091 3 0,273 29,318 

Restos de colas 
e vedantes 

080409 7,6 0,75 4 0,364 2,073 4 0,364 2,073 3 0,273 1,555 

Restos de napas 
e espumas 

 32 0,5 4 0,364 5,818 4 0,364 5,818 3 0,273 4,364 

Absorventes 
contaminados 

 9,6 0,167 4 0,364 0,5818 4 0,364 0,582 3 0,273 0,436 
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Anexo E: Resíduos produzidos na seção de pintura com a massa de sacos e quantidades 

recolhidas por dia. 

 
Anexo E: Resíduos produzidos na seção de pintura. 

     Autocarro 

Dia Resíduos 
(descrição) 

Código 
LER 

Massa 
de 1 
Saco 
(Kg) 

Quantidade Aeroporto Massa/ 
UF 

Urbano Massa/ 
UF 

Turismo Massa
/ UF 

1 Papel Processo 
de Pintura 

200101 2,2 18 4 0,571 22,629 3 0,42
9 

16,971 0 0 0 

Absorventes 
com lixas 

150202 9,6 3 4 0,571 16,457 3 0,42
9 

12,343 0 0 0 

Esferovite/ 
Plástico 

150102 1,8 1 4 0,571 1,029 3 0,42
9 

0,771 0 0 0 

2 Papel Processo 
de Pintura 

200101 2,2 8,5 7 0,636 11,9 4 0,36
4 

6,8 0 0 0 

Resíduos 
Sólidos 

Indiferenciados 

200301 16,4 1 7 0,636 10,436 4 0,36
4 

5,964 0 0 0 

Plástico 150102 1,8 1 7 0,636 1,145 4 0,36
4 

0,655 0 0 0 

Colas 80409 7,6 1 7 0,636 4,836 4 0,36
4 

2,764 0 0 0 

3 Papel Processo 
de Pintura 

200101 2,2 27 4 0,667 39,6 2 0,33
3 

19,8 0 0 0 

Absorventes 
com lixas 

150202 9,6 3 4 0,667 19,2 2 0,33
3 

9,6 0 0 0 

Plástico 150102 1,8 1 4 0,667 1,2 2 0,33
3 

0,6 0 0 0 

4 Papel Processo 
de Pintura 

200101 2,2 20 3 0,5 22 3 0,5 22 0 0 0 

Absorventes 
contaminados 

150202
* 

9,6 5 3 0,5 24 3 0,5 24 0 0 0 

Plástico 150102 1,8 2 3 0,5 1,8 3 0,5 1,8 0 0 0 

Colas 80409 7,6 0,25 3 0,5 0,95 3 0,5 0,95 0 0 0 

5 Plástico 150102 1,8 3,5 4 0,5 3,15 4 0,5 3,15 0 0 0 

Papel Processo 
de Pintura 

 
2,2 22,5 4 0,5 24,75 4 0,5 24,75 0 0 0 

Colas 
 

7,6 0,25 4 0,5 0,95 4 0,5 0,95 0 0 0 

Absorventes 
contaminados 

 
9,6 1 4 0,444 4,267 5 0,55

6 
5,333 0 0 0 

Resíduos 
Sólidos 

Indiferenciados 

 
16,4 0,25 4 0,444 1,822 5 0,55

6 
2,278 0 0 0 

Papel Processo 
de Pintura 

 
2,2 17 5 0,5 18,7 2 0,2 7,48 3 0,3 11,22 

6 Absorventes 
contaminados 

 
9,6 3 5 0,5 14,4 2 0,2 5,76 3 0,3 8,64 

Plástico 
 

1,8 1,5 5 0,5 1,35 2 0,2 0,54 3 0,3 0,81 

Resíduos 
Sólidos 

Indiferenciados 

 
16,4 1 5 0,5 8,2 2 0,2 3,28 3 0,3 4,92 
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Anexo F: Resíduos produzidos na seção de acabamentos com a massa de sacos e 
quantidades recolhidas por dia. 
 

Anexo F: Resíduos produzidos na seção de acabamentos. 

 
Dia Resíduos 

(descrição) 
Tipo de 

resíduos 
Massa 
de 1 
Saco 
(Kg) 

Quantidade Aeroporto Massa/ 
UF 

Urbano Massa/ 
UF 

Turismo Massa/ 
UF 

1 Resíduos de Colas 
e vedantes 

080409 7,6 2 2 0,222 3,378 6 0,667 1,9 1 0,111 1,689 

2 Resíduos Sólidos 
Indiferenciados 

200301 16,4 2,5 6 0,5 20,5 6 0,5 20,5 0 0 0 

3 Restos de napas e 
espumas 

040299 32 1,167 9 0,6 22,4 6 0,4 14,933 0 0 0 

Absorventes não 
contaminados 

150203 17,6 0,333 9 0,429 2,514 6 0,286 1,676 6 0,286 1,676 

Resíduos Sólidos 
Indiferenciados 

200301 16,4 4,25 9 0,6 41,82 6 0,4 27,88 0 0 0 

Absorventes 
contaminados 

150202 2,6 0,667 9 0,6 1,04 6 0,4 0,693 0 0 0 

Embalagens 
contaminadas 

plásticas 

120105 5,2 0,5 9 0,6 1,56 6 0,4 1,04 0 0 0 

Embalagens de 
contaminadas 

metálica 

150110 9,2 0,5 9 0,6 2,76 6 0,4 1,84 0 0 0 

Resíduos de Colas 
e vedantes 

080409 7,6 1 9 0,6 4,56 6 0,4 3,04 0 0 0 

4 Resíduos Sólidos 
Indiferenciados 

200301 16,4 1,5 9 0,6 14,76 6 0,4 9,84 0 0 0 

Resíduos de Colas 
e vedantes 

080409 7,6 0,75 9 0,6 3,42 6 0,4 2,28 0 0 0 

Restos de napas e 
espumas 

040299 32 2 9 0,6 38,4 6 0,4 25,6 0 0 0 

5 Resíduos Sólidos 
Indiferenciados 

200301 16,4 3,417 7 0,538 30,172 6 0,462 25,862 0 0 0 

Restos de napas e 
espumas 

40299 32 2 7 0,538 34,462 6 0,462 29,538 0 0 0 

Resíduos de Colas 
e vedantes 

80409 7,6 1,25 7 0,538 5,115 6 0,462 4,385 0 0 0 

6 Resíduos Sólidos 
Indiferenciados 

200301 16,4 3,83 7 0,368 23,161 6 0,316 19,853 6 0,316 19,853 

Resíduos de Colas 
e vedantes 

080409 7,6 0,5 7 0,368 1,4 6 0,316 1,2 6 0,316 1,2 

Restos de napas e 
espumas 

40299 32 1,5 7 0,368 17,684 6 0,316 15,158 6 0,316 15,158 

Embalagens 
contaminadas 

plásticas 

120105 5,2 0,5 7 0,368 0,958 6 0,316 0,821 6 0,316 0,821 

Embalagens de 
contaminadas 

metálica 

150110 9,2 0,5 7 0,368 1,695 6 0,316 1,453 6 0,316 1,453 
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Anexo G: Resíduos produzidos na seção de laboratório e retificações finais com a massa de 

sacos e quantidades recolhidas por dia. 

 
Anexo G: Resíduos produzidos na seção de laboratório e retificações finais. 

     Autocarro 

Dia 
Resíduos 

(descrição) 
Código 

LER 

Massa 
de 1 
Saco 
(Kg) 

Quantidade Aeroporto 
Massa 

/ UF 
Urbano 

Massa 
/ UF 

Turismo 
Massa/ 

UF 

1 Papel Processo 
de Pintura 

200101 
 

6 1 0,0909 1,418 7 0,64 9,93 3 0,27 4,25 

Absorventes 
contaminados 

150203 10,5 1,5 1 0,0909 1,432 7 0,64 10,02 3 0,27 4,30 

Resíduos Sólidos 
Indiferenciados 

200301 16,4 2 1 0,0909 2,982 7 0,64 20,87 3 0,27 8,95 

2 Papel Processo 
de Pintura 

200101 2,6 7 0 
  

9 0,75 13,65 3 0,25 4,55 

Absorventes 
contaminados 

150203 10,5 1 0 
  

9 0,75 7,88 3 0,25 2,63 

Resíduos Sólidos 
Indiferenciados 

200301 16,4 0,5 0 
  

9 0,75 6,15 3 0,25 2,05 

3 Papel Processo 
de Pintura 

200101 2,6 3 1 0,0769 0,6 8 0,62 4,80 4 0,31 2,40 

Panos sujos 150203 17,6 1 1 0,0769 1,354 8 0,62 10,83 4 0,31 5,42 

4 Papel Processo 
de Pintura 

200101 2,6 4 1 0,125 1,3 5 0,63 6,50 2 0,25 2,60 

Resíduos Sólidos 
Indiferenciados 

200301 16,4 1 1 0,125 2,05 5 0,63 10,25 2 0,25 4,10 

5 Papel Processo 
de Pintura 

200101 2,6 4 1 0,1 1,04 7 0,70 7,28 2 0,20 2,08 

Absorventes 
contaminados 

150203 17,6 0,25 1 0,1 0,44 7 0,70 3,08 2 0,20 0,88 

Resíduos Sólidos 
Indiferenciados 

200301 16,4 1 1 0,1 1,64 7 0,70 11,48 2 0,20 3,28 

Embalagens 
plásticas 

150110 5,2 0,25 1 0,1 0,13 7 0,7 0,91 2 0,2 0,26 
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Anexo H: Rácio de carros produzidos com o modelo respetivo e resíduos produzidos e 

calculados por estimativa. 

 
Anexo H: Rácio de carros produzidos com o modelo respetivo e resíduos produzidos e calculados por estimativa. 

 
Modelo Rácio 

AEROPORTO 0,45297806 

URBANOS 0,36363636 

Turismo 0,18338558 

  

 

 
Resíduo Código  

LER 
2019 Resíduo por 

autocarro 
Aeroporto Urbano Turismo 

Aparas e limalhas de 
metais não ferrosos 

120103 2700 4,232 1,917 1,539 0,776 

Cartão  150101 17286 27,094 12,273 9,852 4,969 

Madeira 150103 284711 446,255 202,144 162,275 81,837 

Plástico + Esferovite 150102 5764 9,034 4,092 3,285 1,657 

Embalagens Sob 
Pressão 

150111 413 0,647 0,293 0,235 0,119 

Aparas de borracha 
sintética 

70299 43147 67,629 30,634 24,592 12,402 

Aparas de matéria 
plástica 

120105 40927 64,149 29,058 23,327 11,764 

Lamas Solventes 140605* 17815 27,923 12,649 10,154 5,121 

Remoção de Tintas 080117* 1787 2,801 1,269 1,019 0,514 

Remoção de Tintas e 
vernizes 

080121* 1893 2,967 1,344 1,079 0,544 

Solventes Usados 140603* 6169 9,669 4,380 3,516 1,773 
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Anexo I: Ata da primeira reunião para a redução do consumo de diluente. 

 
Anexo I: Ata da primeira reunião para a redução do consumo de diluente. 
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Anexo J: Ata da segunda reunião para a redução do consumo de diluente. 

 
Anexo J: Ata da segunda reunião para a redução do consumo de diluente. 
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