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resumo 
 
 

Um dos problemas considerado mundialmente como urgente e fundamental, 
associado à gestão ambiental é o da gestão dos resíduos. O padrão de 
desenvolvimento actual traduz-se na exploração intensa dos recursos 
existentes e na produção excessiva de resíduos. Os números são 
impressionantes e fazem da gestão de resíduos um tema de topo nas 
agendas ambientais. A sociedade e, em particular as Instituições de Ensino 
Superior (IES), devem encarar o problema, responder de forma activa e 
assumir-se como um exemplo de progresso no caminho da sustentabilidade. 
 
Com o estudo do caso do campus da Universidade de Aveiro (UA), pretende-
se determinar em que medida a implementação de um Sistema de Gestão de 
Resíduos (SGR) numa IES pode contribuir para a melhoria do seu  
desempenho, nas vertentes ambiental, económica e social. Esta dissertação 
pretende ainda fornecer orientações para IES que pretendam gerir os 
resíduos gerados nos seus campi.  
 
O Projecto GeReSUA II apurou informações, através de várias entrevistas, 
relativamente aos meios alocados para a gestão de resíduos, à tipologia 
produzida, ao conhecimento e à sensibilização da comunidade universitária 
para a temática. Após análise dos resultados da quantificação de produção de 
resíduos sólidos urbanos e outras tipologias, bem como do inventário aos 
resíduos produzidos nos vários laboratórios do campus, o GeReSUA II 
adianta nesta dissertação algumas soluções de encaminhamento mais 
sustentáveis que as actuais e apresenta um programa alicerçado na 
sustentabilidade ambiental, económica, social e de cidadania, com a gestão e 
monitorização centralizadas da produção de resíduos, conseguidas através da 
criação dum Parque Central de Resíduos e da constituição duma equipa de 
gestão que garanta a sua prossecução. 
 
Pode concluir-se que um sistema como este poderá trazer grandes vantagens 
para o funcionamento sustentável do campus, nomeadamente: 
i) a centralização da informação sobre a produção de resíduos do campus, 
crucial para o cumprimento legal, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 
178/2006, que estabelece a obrigatoriedade de reporte anual no SIRAPA, 
através da concentração da gestão de resíduos da UA numa equipa de 
gestão do Parque; 
ii) a prestação de auxílio às Unidades na dissolução de dúvidas no relativo ao 
encaminhamento final dos resíduos produzidos; 
iii) negociação de novos contratos globais e avaliação da sua renovação; 
iv) aproveitamento do know-how interno nas suas diversas especialidades em 
prol da implementação dum sistema de gestão. 
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Abstract 
 

One of the world’s most urgent and fundamental problems associated with 
environmental management is the waste management. The current pattern of 
development is the intense exploitation of existing resources and the 
excessive waste production. The numbers are impressive and make the waste 
management one of the top issues of the environmental agendas. Society, and 
in particular the Higher Education Institutions (HEI), must face the problem and 
address it in an active way, standing as an example of development in the 
path of sustainability. 
 
With the analysis of a case study, the University of Aveiro campus, we want to 
determine in what way the implementation of a Waste Management System 
(WMS) in a HEI can contribute to improve the environmental, economical and 
social performance of the institution. This paper also aims at supplying 
orientation to other HEI that might want to manage the wastes generated on 
their campus.  
 
The GeReSUA II Project gathered information through several interviews, 
regarding the available means for waste management, the produced typology, 
the knowledge and the awareness of the university community on this subject. 
After analyzing the results of the quantifying of production of municipal and 
other solid waste, as well as inventorying the waste produced in the several 
laboratories on campus, GeReSUA II introduces in this paper some more 
sustainable follow-up solutions than the existing ones and presents a program 
based on environmental, economic, social and citizenship sustainability, by 
using central management and monitoring of waste production, through the 
creation of a Central Waste Park and the assembling of a management team 
that can guarantee its execution. 
 
We can conclude that a system like this one can bring big benefits for the 
sustainable running of the campus, namely: 
i) Centralizing information on the campus waste production, essential for the 
enforcement of the provisions in Decree-law 178/2006, that states the 
obligation to present an annual report to SIRAPA, through the concentration of 
UA’s waste management in a management team for the Park; 
ii) Providing assistance to the Units in clarifying doubts regarding the final 
routing of the waste produced; 
iii) Negotiating new global contracts and assessing their renewal; 
iv) Using the several skills of the internal know-how to implement a 
management system. 
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IIII INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO        

 
I.1I.1I.1I.1  NOTA INTRODUTÓRIA 

A Humanidade tem vindo a destruir constantemente a base ecológica do mundo vivo. Segundo 
os sumários da União Europeia (European Communities, 1999-2009), todos os anos, cerca de 2 
biliões de toneladas de res“duos 椴  incluindo particularmente res“duos perigosos 椴  são 
produzidos nos estados-membros e este cenário está em perfeita ascensão. Os limites 
estabelecidos como admiss“veis em termos de qualidade têm vindo a ser significativamente 
excedidos, o que coloca sérias ameaças à saúde e à segurança humanas, bem como aos 
ecossistemas, sendo que em muitos casos os danos são irrevers“veis (Fraga et al, 2005). 

A verdade é que o desenvolvimento socioeconómico, responsável pela melhoria da qualidade 
de vida das populações, induz o aumento do consumo de materiais, que cresce ao mesmo ritmo 
que o consequente volume total de res“duos produzidos. Tal representa não só um desafio 
constante, mas também um desperd“cio de recursos, dado que os recursos naturais se 
transformam em res“duos no termo do seu ciclo de vida útil (Dimas, 2008).  

A actual utilização dos recursos está a esgotar a capacidade de regeneração do nosso planeta 
(Dimas, 2008), pelo que a consciência de que o desenvolvimento desordenado da sociedade 
urbana e industrial causa impactos negativos significativos, comprometendo a qualidade do ar, da 
água, do solo e a saúde humana, consolida a necessidade de aproximação progressiva à gestão 
ambiental, no sentido de encorajar um desenvolvimento cont“nuo de produtos e processos que 
sejam menos lesivos para o ambiente.  

A gestão ambiental sustentável e, em particular a gestão de res“duos, deve conquistar, por 
isso, um espaço crescente no meio empresarial e em toda a comunidade. Por conseguinte, a 
importância de uma correcta gestão de res“duos que minimize os danos no ambiente, com vista à 
melhoria da qualidade de vida das populações e das gerações futuras, é hoje um dos assuntos 
fulcrais em matéria de desenvolvimento sustentável (Santos, 2008). 

No âmbito da Gestão dos Recursos Naturais e dos Res“duos, foi implementado o Sexto 
Programa Comunitário de Acção em Matéria de Ambiente, que tem por objectivo garantir que o 
consumo de recursos renováveis e não renováveis não ultrapasse os limites do que o ambiente 
pode suportar, dissociando o crescimento económico da utilização dos recursos, melhorando a 
eficácia da sua utilização e diminuindo a produção de res“duos. No que respeita aos res“duos, o 
objectivo espec“fico é reduzir o seu volume final em 20% até 2010 e em 50% até 2050 (CCE, 
2007). 

A Comissão destaca, assim, como pilares da estratégia temática sobre a prevenção e 
reciclagem dos res“duos, a melhoria dos sistemas existentes de gestão dos res“duos, o 
investimento na prevenção quantitativa e qualitativa e a integração da prevenção dos res“duos na 
pol“tica integrada de produtos e na estratégia comunitária relativa às substâncias qu“micas. O 
objectivo a que a Comissão se propõe é transformar a nossa sociedade numa sociedade de 
reciclagem, evitando o desperd“cio e utilizando os res“duos como se de recursos se tratassem. 
(Dimas, 2008). 

Para a prossecução destes objectivos importa incentivar a redução da produção dos res“duos 
e a sua reutilização e reciclagem por fileiras. Em grande medida, tal passa pela promoção da 
identificação, concepção e adopção de produtos e de tecnologias mais limpas e de materiais 
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recicláveis. Face ao papel que desempenham na gestão de res“duos, importa promover acções de 
sensibilização e de divulgação destinadas às entidades públicas e privadas.  

Paralelamente, a consistência e a coerência nos processos de licenciamento, fiscalização, 
inspecção e auditoria dos sistemas de gestão de res“duos, são essenciais para consolidar a 
implementação da Pol“tica de Res“duos. Só assim se poderá garantir a efectiva prevenção e o 
controlo da contaminação do solo e dos meios h“dricos. 

Para além da prevenção, importa ainda promover e desenvolver sistemas integrados de 
recolha, tratamento, valorização e destino final de res“duos por fileira, apoiando-se, ainda, a 
generalização de sistemas integrados de triagem e valorização de Res“duos Sólidos Urbanos 
(RSU). 

O objectivo da gestão dos res“duos é, segundo Fraga (2005), melhorar a eficácia da sua 
utilização e diminuir a produção de res“duos de modo a garantir que o consumo de recursos 
renováveis e não renováveis não ultrapasse os limites do que o ambiente pode suportar, 
dissociando o crescimento económico da utilização dos recursos.  

Mas esta gestão sustentável dos res“duos está dependente da partilha de responsabilidades 
de todos os intervenientes, desde o produtor ao consumidor, passando pelos operadores até às 
autoridades competentes (Santos, 2008). A disponibilidade de informação e a educação dos 
cidadãos focada na preocupação individual e colectiva para a questão ambiental e para a correcta 
separação de res“duos, são factores essenciais para atingir os objectivos definidos nesta matéria e 
é neste ponto que as universidades assumem um papel preponderante na responsabilidade da 
preparação das novas gerações.  
 

I.2I.2I.2I.2 RELEVÂNCIA 

As exigências da comunidade internacional em relação à sustentabilidade ambiental procuram 
contribuir para que as organizações entendam que a sua relação com a sociedade não pode ser 
unilateral e o envolvimento das universidades, na partilha de conhecimento e da experiência na 
área do desenvolvimento sustentável e da preservação do ambiente, é essencial na prossecução 
deste objectivo. A sociedade e, em particular as universidades, devem encarar o problema e 
responder de forma activa.  

Estas instituições devem assumir-se como um exemplo de progresso no caminho da 
sustentabilidade, tomando a iniciativa de praticar aquilo que ensinam. Para que tal seja poss“vel, é 
indispensável que as instituições iniciem um processo de consciencialização a todos os n“veis, que 
atinja professores, funcionários e alunos, fornecendo informações e conhecimento sobre gestão 
ambiental, através de programas educativos, concebendo soluções racionais, indicando poss“veis 
alternativas e elaborando programas de acção que permitam instituir uma pol“tica de consumo 
responsável. 

O papel das universidades na promoção do desenvolvimento sustentável assenta em dois 
grandes pilares: a educação para que, através da formação, possam contribuir para a qualificação 
dos seus alunos, futuros tomadores de decisões, para que incluam na sua vida profissional a 
preocupação ambiental; e a sua consolidação como modelo e exemplo prático de gestão 
sustentável. 
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I.3I.3I.3I.3 ENQUADRAMENTO 

Existem razões significativas para implementar um sistema de gestão de res“duos (SGR) 
numa Instituição de Ensino Superior (IES). Um campus pode ser assemelhado a um pequeno 
munic“pio, uma vez que possuiu as infra-estruturas, as redes de abastecimento de água e de 
energia, as redes de saneamento e colecta de águas pluviais e vias de acesso. Nele podemos 
encontrar, à semelhança de aglomerados residenciais, biblioteca, residências, banco, 
restaurantes, teatro, cinema, centros de lazer e automóveis que transitam pelas vias de acesso. 
Tais caracter“sticas conferem a um campus uma qualidade de laboratório experimental da vida em 
sociedade, na qual os inputs e outputs traduzem aquilo que é avaliado na análise de ciclo de vida 
em ambiente industrial. 

Os res“duos gerados num sistema como este merecem especial destaque no palco do 
desenvolvimento sustentável, no que respeita à minimização dos impactes ambientais associados 
à actividade do campus, à redução do consumo de materiais e da produção dos res“duos 
resultantes.  

Como se pode verificar pela figura 1, grande parte dos outputs dum campus está relacionada 
com a  gestão de res“duos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1. Principais fluxos dum campus universitário. Fonte: Adaptado de Careto e Vendeirinho, 2003 (p. 9). 

 

Um SGR, na acepção prática e pedagógica referida anteriormente, deve assentar, como em 
qualquer organização empresarial, nos princ“pios da implementação dum Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA). 

Um SGA deve ser integrado na gestão da organização, fornecendo directrizes para 
desenvolver, implementar, atingir, rever e manter a pol“tica ambiental (Jesus, 2008). Para o caso 
dum SGR, devem aplicar-se as mesmas directrizes dum SGA, mas para uma pol“tica ambiental 
focada em acções que visem a melhoria cont“nua da gestão dos res“duos.  

O Regulamento(CE) n.° 761/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Março de 
2001, permite a participação voluntária de organizações num sistema comunitário de ecogestão e 
auditoria (EMAS).  

O EMAS define os requisitos necessários para a implementação voluntária dos SGA e tem 
como objectivo promover a melhoria dos resultados ambientais das organizações privadas e 
públicas de todos os sectores de actividade económica, através da avaliação objectiva e periódica 

GESTÃO DE RESÍDUOS 
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do SGA implementado, bem como da formação e participação activa do pessoal das organizações 
e informação ao público e às restantes partes interessadas (Comissão Europeia, 2008). 

Adicionalmente a este regulamento, a série de normas de gestão ambiental 14000, publicada 
pela International Organization for Standardization, tornou-se um dos principais mecanismos de 
gestão empresarial. A norma ISO 14001 estabelece requisitos para as empresas gerirem os seus 
produtos e processos, por forma a que não agridam o meio ambiente, a que a comunidade não 
sinta o impacto dos res“duos gerados e a que a sociedade beneficie com o controlo operacional 
dos impactes ambientais identificados e as acções desencadeadas para a melhoria cont“nua dos 
mesmos. 

Estas normas são sobejamente conhecidas e já foram referenciadas em diversas publicações, 
pelo que, mais do que de novo dissertar sobre como podem ser implementadas, o que importa 
realmente sublinhar é a crescente preocupação ambiental das organizações empresariais, que se 
reflecte no aumento das certificações concedidas.  

Em Portugal, como evidencia a Figura 2, as organizações com sistemas de gestão ambiental 
certificados pelas Normas 14001 e EMAS cresceu consideravelmente, denotando esta 
consciencialização ambiental. 

 

 

 

 

 
    

 
 
 
Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2. Organizações com sistemas de gestão ambiental certificados pelas Normas 14001e EMAS. Fonte: APA, 2007a. 

 

Em 2006 foram certificados 109 SGA pela norma ISO 14001 em Portugal, perfazendo 554 
organizações certificadas por esta norma. Em 2007, existiam 67 organizações registadas de 
acordo com o Regulamento EMAS. Nesse ano, Portugal encontrava-se em 8º lugar no ranking 
europeu no que respeita ao EMAS (APA, 2007a). 

A implementação dum sistema baseado nestes princ“pios não é, por isso, algo de novo no 
mundo empresarial, mas é ainda escassa nas instituições públicas a n“vel nacional, 
nomeadamente em IES.  

Por conseguinte, implementar um sistema de gestão de res“duos assente nos princ“pios dum 
SGA em IES fomenta a integração das questões ambientais na gestão global da instituição, 
constituindo ainda uma excelente oportunidade para o desenvolvimento da consciência pública e 
para a orientação educacional prática dos estudantes em contacto directo com esta temática.  



Implementação dum Sistema Integrado de Gestão de Res“duos no Campus da UA 

Universidade de Aveiro                                                                                                                    5                                                                              

IIIIIIII OBJEOBJEOBJEOBJECTIVOCTIVOCTIVOCTIVO    

    

Esta dissertação tem como principal objectivo fornecer orientações para IES que pretendam 
gerir a diversidade de res“duos produzidos nos seus campi, implementando um sistema integrado 
de gestão de res“duos, assente nos pilares dum SGA.  

Pretende-se que a análise deste caso de estudo possa, na generalidade, indicar em que 
medida a implementação de um SGR numa IES pode contribuir para a melhoria do desempenho 
ambiental da mesma (especificamente ao n“vel deste aspecto ambiental)  e, em particular, ser uma 
mais valia para o campus da UA, através do contributo dum modelo de gestão que revolucione a 
sua gestão ambiental e que lhe permita ser uma das IES em Portugal a assumir-se como um 
exemplo de progresso no caminho da sustentabilidade, tomando a iniciativa de praticar aquilo que 
ensina. 

Em suma, pretende-se implementar um programa focalizado na gestão de res“duos como área 
emergente. 

Por forma a responder a este objectivo, e tendo por base a caracterização qualitativa e 
quantitativa dos res“duos gerados no campus da UA, procurou-se contribuir para: 

• O levantamento das necessidades do campus, identificando os problemas mais urgentes 
nesta matéria e, ainda, redimensionando o presente sistema, pela implementação de medidas 
imediatas que visem melhoramentos urgentes; 

• O estabelecimento de medidas de gestão com vista à melhoria do desempenho ambiental 
do campus, propondo um modelo de gestão e de monitorização centralizado, através da criação 
de um Parque Central de Res“duos no campus da UA e da constituição duma equipa de gestão; 

• Motivar a UA a caminhar no sentido da sustentabilidade ambiental e económica, através 
da centralização e da gestão globalizada dos res“duos gerados. 
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IIIIIIIIIIII REVISÃO BIBLIOGRÁFICREVISÃO BIBLIOGRÁFICREVISÃO BIBLIOGRÁFICREVISÃO BIBLIOGRÁFICAAAA    

    
III.1III.1III.1III.1 A GESTÃO AMBIENTAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Segundo Kraemer (2004) a gestão ambiental é um aspecto funcional da gestão duma 
empresa, que desenvolve e implementa as pol“ticas e estratégias ambientais. Esta consciência 
que se tem vindo a despoletar, de que o desenvolvimento desordenado da sociedade urbana e 
industrial causa impactos negativos significantes, comprometendo a qualidade do ar e a saúde 
humana, consolidam a ideia de aproximação progressiva à gestão ambiental, no sentido de 
encorajar um desenvolvimento cont“nuo de produtos e de processos que sejam menos lesivos 
para o ambiente.  

É aqui que a gestão ambiental e o desenvolvimento sustentável se cruzam, num dos seus 
vértices, a sustentabilidade ambiental. 

O reconhecimento da importância da conservação da biodiversidade e a sua ligação ao 
desenvolvimento global cresceu significativamente desde a Conferência de Estocolmo1, em 1972. 
Scherl et. al ( 2004), citando Holdgate (1999) referem que, desde essa altura, tem sido aceite a 
ideia de que os recursos naturais são pilares essenciais nos quais o crescimento económico deve 
assentar, bem como que a conservação e o desenvolvimento são inseparáveis.  

O conceito alargou-se nas décadas seguintes com o "1980 World Conservation Strategy敦 o 
relatório da World Conservation Union2 (IUCN), que definia a sustentabilidade como uma 
aproximação estratégica à integração da conservação e do desenvolvimento coerente com os 
objectivos de manutenção do ecossistema, preservação da diversidade genética e utilização 
sustentável dos recursos (adaptado de CIVITAS, 2006). 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi mais tarde consagrado no relatório "O Nosso 
Futuro Comum", mais conhecido por Relatório Brundtland3, publicado em 1987 pela Comissão 
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, indicada pela ONU e chefiada pela então 
primeira-ministra da Noruega, que deu o nome ao mesmo, a Sr.ª Gro Harlem Brundtland. 
 
Segundo o relatório de Brundtland (1987), o desenvolvimento sustentável deve ser capaz de ir ao 
encontro das necessidades básicas presentes, estendendo a todos a oportunidade de aspirar a 
uma vida melhor. 
 
 

 
1
 Primeira conferência das Nações Unidas sobre Ambiente Humano, conhecida como a Conferência de Estocolmo, em 

1972. Considerou a necessidade dum olhar comum e do estabelecimento de princípios comuns que inspirassem e 
guiassem os cidadãos do mundo para a preservação e melhoria do ambiente humano (www.unep.org, 13 de Novembro de 
2009). Como resultado directo desta conferência, foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a 
Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento.  
 
2
 A World Conservation Union, fundada em 1948, conta com 1000 membros, espalhados por 140 países, juntando em 

parceria Estados, agências governamentais e diversas organizações não governamentais num único propósito: influenciar 
e encorajar as sociedades na conservação da integridade e da diversidade da Natureza, garantindo que a utilização dos 
recursos naturais é equitativa e ecologicamente sustentável. 
 
3  

Comissão Brundtland – Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, convocada pelas Nações Unidas 
em 1983, para estudar a sustentabilidade ambiental em relação aos padrões de produção e consumo vigentes. 
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 O Relatório diz ainda que "o desenvolvimento sustentável deve satisfazer as necessidades do 
presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem as suas próprias 
necessidades" e explana uma visão cr“tica do modelo de desenvolvimento adoptado pelos pa“ses 
industrializados e reproduzido pelas nações em desenvolvimento, ressaltando os riscos do uso 
excessivo dos recursos naturais, sem considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas. 

Em 1992, no Rio de Janeiro, teve lugar a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Humano, organizada pela ONU. As preocupações com o clima e 
com a necessidade de definir uma estratégia conjunta para o proteger, levaram 170 pa“ses a 
adoptar a Agenda 21, um plano de acção global, para ser posto em prática por todos os governos, 
assim como três convenções: a Convenção Para as Alterações Climáticas, a Convenção Para a 
Diversidade Biológica e a Convenção Sobre a Desertificação. 

Segundo o grupo CIVITAS (2006), a 惇 noção de desenvolvimento sustentável tem impl“cito um 
compromisso de solidariedade com as gerações do futuro敦 , no sentido de assegurar a 
transmissão do património capaz de satisfazer as suas necessidades. Tal implica a integração 
equilibrada dos sistemas económico, sócio-cultural e ambiental e dos aspectos institucionais 
relacionados com o conceito muito actual de boa governação. 

Foi ainda estabelecido o Protocolo de Quioto, em Dezembro de 1997, tendo por base os 
princ“pios estabelecidos e assinados em 1992. A 16 de Fevereiro de 2005 tornou-se oficial do 
ponto de vista legal. Este protocolo internacional e legalmente vinculativo, estabelece objectivos 
para os pa“ses industrializados no que concerne às suas emissões de Gases com Efeito de Estufa 
(GEE). Dos 160 participantes, 39 pa“ses industrializados comprometeram-se a limitar as suas 
emissões de GEE na atmosfera entre 2008 e 2012 em 5% em relação aos valores de 1990 e, no 
caso da UE, em 8%. Tal pressupõe negociações complexas, já que a economia mundial está 
fortemente dependente do consumo de combust“veis fósseis e que alguns dos pa“ses 
intervenientes terão que suportar as reduções mais ou menos acentuadas do respectivo Produto 
Interno Bruto. Entre os 39 pa“ses envolvidos, não se encontravam os EUA e a Austrália, tendo 
estado, no entanto, presentes alguns dos maiores poluidores do mundo, tal como a China, a 
Rússia ou a Índia (EDP, 2006).  

As empresas têm um papel extremamente importante na prossecução destes programas e 
protocolos que trazem para cena a expressão do desenvolvimento sustentável e o aliam, como 
pode ser constatado pelos seus conteúdos, à gestão ambiental empresarial. Na opinião de 
Hediger (1999), a não integração das questões ambientais com as questões económicas originou 
dois conceitos de sustentabilidade, a  sustentabilidade 惇 fraca敦 e a sustentabilidade 惇 forte敦 . O 
primeiro é caracterizado pela manutenção da capacidade de produção da economia constante; o 
segundo defende a manutenção das funções essenciais e das capacidades do ambiente, 
permanecendo intactas ao longo do tempo. Esta cisão tem vindo a afectar economistas e 
ambientalistas, quando o desejável seria a integração das diferentes perspectivas (Hediger, 1999). 
A forma de as reconciliar é pensando numa perspectiva económico-ecológica que, segundo 
Hediger (1999), é o critério m“nimo para que o desenvolvimento sustentável seja exequ“vel. 

Uma opinião semelhante tem Kraemer (2004). Na sua perspectiva, através de uma prática 
empresarial sustentável que provoque a mudança de valores e de orientação nos sistemas 
operacionais, as empresas convergirão no sentido do desenvolvimento sustentável e da 
preservação do meio ambiente. 
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Adicionalmente, a Comissão das Comunidades Europeias avança que o desenvolvimento 
sustentável comporta um triplo objectivo: um desenvolvimento economicamente eficaz, 
socialmente equitativo e ecologicamente sustentável (CCE, 2007). 

Esta integração do desenvolvimento social equitativo na prossecução do desenvolvimento 
sustentável globalizado, leva Kraemer (2005) a associar a educação ambiental como instrumento 
para a implantação do desenvolvimento sustentável, que combina crescimento económico e 
tecnológico, com a exploração racional dos recursos naturais e com a sua conservação para 
gerações presentes e futuras. A autora diz ainda que, na visão da educação ambiental, tais 
elementos estão inseridos na vida do indiv“duo, que se torna um pólo de interacção do seu 
crescimento cognitivo, efectivo, social e moral. A educação ambiental tem como objectivo o 
desenvolvimento de hábitos e atitudes e estes só se consolidam ao longo da formação do 
indiv“duo. Citando Kornhauser (2001), Kraemer (2005) refere que a educação é o cimento da 
construção do desenvolvimento humano sustentável. 

Em Portugal, os primeiros passos para a sustentabilidade foram dados com a instituição do 
Plano Nacional para o Desenvolvimento Económico e Social (2000-2006). Neste documento o 
governo reconhece “que o desenvolvimento sustentável é simultaneamente o maior desafio e a 
maior oportunidade para a sociedade durante o próximo século” (BCSD, 2007). 

Neste seguimento e de acordo com os compromissos internacionais assumidos na Agenda 21, 
decorrida no Rio de Janeiro (CNUAD, 1992)4, Portugal apresentou em 2002 a 惇 Estratégia 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável敦 (ENDS) na Cimeira Mundial de Joanesburgo. Dois 
anos mais tarde, completando a revisão da ENDS 2002 e tentando integrar os três pilares do 
desenvolvimento sustentável, apresentou uma nova proposta, a ENDS 2005-2015 (BCSD, 2007).  

O BCSD Portugal 5 refere que este instrumento de orientação estratégica, para o horizonte de 
2015, visa nortear o processo de desenvolvimento do pa“s, numa perspectiva de sustentabilidade, 
em articulação coerente com os demais instrumentos, planos e programas de acção em vigor ou 
em preparação, incluindo os que se referem à aplicação dos fundos comunitários no per“odo de 
programação até 2013 e fazendo apelo à iniciativa da sociedade civil. A ENDS 2005-2015 assume 
o compromisso de “retomar uma trajectória de crescimento sustentado que torne Portugal, no 
horizonte de 2015, num dos pa“ses mais competitivos e atractivos da União Europeia, num quadro 
de elevado n“vel de desenvolvimento económico, ambiental e de responsabilidade social” (BCSD, 
2007). 

Paralelamente e no seguimento dos compromissos internacionais assumidos na Agenda 21 
em 1992, Portugal avançou com a implementação da Agenda 21 Local em alguns concelhos.  

 

 

 

4 Da Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento (CNUAD) ou Conferência do Rio, resultou 
a Agenda 21 - Cap“tulo 36 (UNESCO, 1992), que tem por base os princ“pios da Declaração de Tbilisi e identifica uma falta 
de consciência ambiental por todo o mundo, apontando a educação formal e informal como uma solução para 
comportamentos ambientalmente insustentáveis. 

5 O BCSD Portugal 椴  Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável - é uma associação sem fins 
lucrativos, criada em Outubro de 2001 por empresas nacionais associadas ao WBCSD 椴  World Business Council for 
Sustainable Development, com a missão de transpor para o plano nacional os princ“pios orientadores do WBCSD. 
http://www.bcsdportugal.org 
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Este programa, que consiste num instrumento de gestão para a sustentabilidade de um local e 
que estabelece metas a alcançar nas vertentes da protecção do ambiente, desenvolvimento 
económico e coesão social, é desenvolvido por actores locais em parceria com os cidadãos e 
sociedade civil (adaptado de www.apambiente.pt).  

Como refere Fraga (2005), a t“tulo exemplificativo identifica-se o projecto levado a cabo na 
Área Metropolitana do Porto, designado por 惇 Futuro Sustentável 椴  Plano Estratégico do Porto敦 , 
que visa igualmente envolver autoridades e comunidade na promoção da sustentabilidade local. 
São nove os concelhos envolvidos (Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa do 
Varzim, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia), com a LIPOR - Serviço Intermunicipalizado 
de Gestão de Res“duos do Grande Porto - como entidade promotora e a Escola Superior de 
Biotecnologia como parceiro técnico. 

 
III.2III.2III.2III.2 RESPONSABILIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

Nos últimos anos, tanto as instituições privadas como as públicas, têm tomado consciência da 
sua responsabilidade, no respeitante às questões ambientais e à sua importância na melhoria 
global da gestão e do desempenho das organizações. As instituições de ensino superior têm 
também aqui um papel muito importante porque, constituindo um microcosmo da sociedade (nelas 
existindo muitas das actividades e operações dos vários sistemas sociais), apresentam impactes 
ambientais negativos muito significativos (Lopes, M. et al, 2004). 

Na opinião de Tauchen e Brandli (2006), o papel das IES rumo ao desenvolvimento 
sustentável divide-se em duas vertentes. A primeira destaca a questão educacional e a 
responsabilidade destas instituições na formação dos futuros tomadores de decisões e a segunda, 
destaca a implementação de SGA nos campi universitários, como modelos e exemplos práticos de 
gestão sustentável para a sociedade. 

A educação é essencial para a promoção dos valores de sustentabilidade e para o 
fortalecimento das capacidades da sociedade para enfrentar as questões ambientais e de 
desenvolvimento. A educação em todos os n“veis, especialmente a universitária, deve ser 
orientada para o desenvolvimento sustentável e deve incutir atitudes e comportamentos 
ambientalmente conscientes, tal como um sentido de responsabilidade ética (adaptado de 
Kraemer, 2005). 

É, por conseguinte, reconhecida a responsabilidade das IES no ensino de tecnologias, 
sistemas e filosofias que permitam o desenvolvimento das competências e capacidades dos 
futuros profissionais da nossa sociedade, preparando-os para os futuros desafios do 
desenvolvimento sustentável (Soares, M. et al, 2007, citando Vega et al, 2003, Sales et al, 2006 e 
Mason et al, 2003).  

Ao quotidiano das IES estão associados grandes consumos de energia, de água e substâncias 
qu“micas, bem como a produção de grandes quantidades de res“duos sólidos e res“duos 
perigosos, como os res“duos qu“micos (Lopes, M. et al., 2004 citando Creighton, 2001). Estas 
instituições são também grandes produtoras de efluentes l“quidos, geralmente constitu“dos por 
elevadas cargas orgânicas e substâncias qu“micas, provenientes dos laboratórios (Lopes, M. et al., 
2004). Para além destas caracter“sticas das instituições, também o transporte de e para os campi 
universitários acarreta impactes ao n“vel do ru“do, do tráfego rodoviário e da poluição atmosférica 
das comunidades onde se encontram (Lopes, M. et al., 2004 citando Creighton, 2001). 
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Para controlar sustentavelmente os impactes destes outputs, Kraemer (2005) defende que é 
preciso elaborar estratégias e programas de educação relacionados com o ambiente, que 
abranjam tanto o ensino escolar como a educação informal, que adoptem a perspectiva da 
educação permanente a ser desenvolvida pelos poderes públicos, o sector produtivo, o comércio e 
as comunidades locais. 

Ao olharmos para o panorama histórico da questão ambiental nas IES, que permite colocar em 
prática as estratégias e os programas de educação defendidas por Kraemer (2005), verifica-se que 
na Declaração de Estocolmo1, em 1972, foram enunciados vinte e quatro princ“pios para alcançar 
a sustentabilidade ambiental. O Princ“pio 19 deste documento relata a necessidade de educação 
ambiental desde o ensino básico até à idade adulta, já fazendo emergir a importância do 
comprometimento das IES. 

No entanto, embora se tenha verificado o desenvolvimento de declarações nacionais e 
internacionais de sustentabilidade, relevantes para o ensino superior (Jesus, 2008 citando Wright, 
T.S.A., 2002), segundo Tauchen e Brandli (2006), até à Conferência do Rio de Janeiro4 em 1992, 
as IES praticamente estiveram fora do palco da discussão sobre o desenvolvimento sustentável.  

Quer isto dizer que Declarações como as de Tbilisi6 (UNESCO7 - UNEP8, 1977), de Talloires9 
(UNESCO, 1990) e de Halifax10 (1991), não passaram disso mesmo, de declarações relativas a 
preocupações e de pretensões rumo ao desenvolvimento sustentável, mas que não originaram 
resoluções efectivas que pudessem ser colocadas em prática de forma disseminada.  

 

 

 

6 A Declaração de Tbilisi surgiu com a Conferência Internacional sobre Educação Ambiental, em Tbilisi. Esta 
Conferência repercutiu o Princ“pio 19 da Declaração de Estocolmo, dizendo que a educação ambiental deveria ser 
ministrada a pessoas de todas as idades, de todos os n“veis de formação académica e que deveria ser difundida em 
ambientes formais e não formais. Esta declaração foi a primeira a abordar internacionalmente o tema do ambiente no 
contexto da educação universitária. 

 7 UNESCO 椴  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Organização fundada a 16 de 
Novembro de 1945, que promove a cooperação internacional entre 193 estados membros (até à data de Outubro de 2009) 
e seis membros associados, nos campos da educação, ciência, cultura e comunicação, com o objectivo de criar condições 
para o diálogo genu“no, baseado nos direitos humanos, no respeito mútuo pelos diferentes valores, culturas e na dignidade 
de cada civilização, alienando a pobreza (www.unesco.org , 12 de Novembro de 2009). 

8 UNEP 椴  United Nations Environment Programme - Programa que coordena as actividades ambientais das Nações 
Unidas, foi criado como resultado directo da Conferência de Estocolmo, em 1972. A sua missão é assistir os pa“ses 
desenvolvidos na implementação de pol“ticas ambientais sonantes e encorajando o desenvolvimento sustentável através 
de práticas ambientais. (www.unep.org , 12 de Novembro de 2009). 

9 Declaração de Talloires foi a primeira realizada por administradores universitários como compromisso com a 
sustentabilidade nas IES. Desta, concluiu-se que as Universidades signatárias deveriam unir forças em direcção à 
sustentabilidade ambiental e encorajar outras Universidades a assinar a declaração. 

10 A Declaração de Halifax, no Canadá, resultou da Conferência sobre a acção das Universidades pelo 
desenvolvimento sustentável, na qual se avaliou o papel que as Universidades poderiam desempenhar na melhoria das 
capacidades dos pa“ses, no sentido das questões ambientais e de desenvolvimento e discutir as implicações da 
Declaração de Talloires nas Universidades canadianas. 
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Entretanto, segundo Tauchen e Brandli (2006), em Agosto de 1993, na Conferência da 
Associação das Universidades Comunitárias na Suécia, participantes de 400 universidades, de 47 
pa“ses diferentes, focalizaram o tópico dos povos e do meio ambiente, tentando encontrar 
maneiras de as universidades comunitárias, dos seus l“deres e dos estudantes, acoplarem aos 
seus projectos metodologias para responder ao desafio da sustentabilidade.  

Ainda segundo Tauchen e Brandli (2006), nesta reunião na Suécia decepcionada pela fraca 
presença das Universidades na Agenda 21, os participantes expressaram que as soluções para 
estes problemas serão eficazes no momento em que a vulnerabilidade de toda a sociedade for 
reconhecida e as energias e as habilidades dos povos em toda parte forem empregadas duma 
forma positiva e cooperativa. 

 Mas foi com a Declaração de Quioto que as IES realmente impulsionaram a consciencialização 
da responsabilidade que têm perante o desenvolvimento sustentável. Ainda nesse ano de 1993, 
em Dezembro, a Associação Internacional das Universidades (IAU) 11 promoveu esta Declaração 
sublinhando a dimensão ética das IES perante a educação para o desenvolvimento sustentável 
que, além de ensinar princ“pios, deve promover práticas igualmente sustentáveis (adaptado de 
IAU, 2004). 

A Declaração recomenda acções espec“ficas que as IES devem seguir no rumo da 
prossecução destes objectivos, nomeadamente (adaptado de IAU, 2004): 

•••• A utilização dos recursos das universidades no incentivo duma melhor compreensão por parte 
dos Governos e do público em geral, no que concerne aos perigos f“sicos, biológicos e sociais 
enfrentados pelo planeta;  

•••• O estabelecimento e disseminação do desenvolvimento sustentável duma forma clara e 
desobstru“da; 

•••• A enfatização da obrigação ética da geração actual para melhorar as práticas de utilização dos 
recursos e para superar as disparidades difundidas que se encontram na raiz da insustentabilidade 
ambiental;  

••••  O impulsionamento da capacidade das universidades para ensinar e investigar e colocar em 
prática os princ“pios sustentáveis do desenvolvimento;  

•••• O incentivo à reflexão das suas próprias operações, no sentido de encontrar e de implementar 
as melhores práticas sustentáveis do desenvolvimento; 

••••  O comprometimento institucional perante o princ“pio e a prática do desenvolvimento 
sustentável no meio académico e a sua comunicação formal à comunidade universitária e ao público 
em geral. 

Outras conferências e declarações foram posteriormente preconizadas, envolvendo as IES, 
bem como criadas mundialmente associações de IES com o propósito de, cooperando 
internacionalmente, incrementar a consciência ecológica, definindo metas e compromissos 
orientados para a acção universitária. 

 

11 A Associação Internacional das Universidades (IAU), fundada em 1950, no contexto da UNESCO, é uma 
associação mundial de instituições de ensino superior de cerca de 150 pa“ses. Pretende dar expressão à obrigação das 
IES em promover, através do ensino, investigação e serviços, os princ“pios de liberdade e justiça, dignidade humana e 
solidariedade e ainda contribuir para o desenvolvimento de assistência material e moral a estas instituições, através de 
cooperação internacional. (www.unesco.org/iau, 12 de Novembro de 2009).  
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Couto et al. (2005), a propósito da Conferência EMSU12, mostram uma ilustração - Figura 3 - 
que foi apresentada neste evento e que esquematiza perfeitamente a aplicação das acções 
sugeridas na Declaração de Quioto para as IES, evidenciando as funções a desempenhar pela 
universidade na procura do desenvolvimento.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Figura Figura Figura 3333.... A universidade numa sociedade rumo ao desenvolvimento sustentável. Fonte: Couto et al., 2005: 17, citando 
Ferrer-Ballas, 2002. 

 

Este modelo apresenta os n“veis de intervenção das universidades rumo ao desenvolvimento 
sustentável:  

 
• A educação como pilar da formação dos futuros decisores de uma sociedade sustentável; 

• A investigação de soluções empreendedoras que sirvam essa sociedade sustentável e 

cujas ideias possam ser não só passadas para o campo da educação, como acrescento de valor, 

mas também tornadas realidade dentro do campus ; 

• A realidade do campus que, actuando de forma sustentável, serve de modelo e de 

exemplo prático de sustentabilidade à escala local e demonstra credibilidade aos futuros decisores 

que estão a ser educados, incentivando-os à participação activa; 

•  A coordenação e comunicação dos stakeholders entre si e com a sociedade. 
 

Neste sentido, Kraemer (2005) conclui que as universidades são diariamente chamadas a 
exercer um papel de liderança na proposição de uma forma de educação inter(trans) disciplinar 
que comporte uma dimensão ética e que tenha por objectivo conceber soluções para os 
problemas ligados ao desenvolvimento sustentável. 

 

 

12 A Conferência EMSU - Environmental Management for Sustainable Universities - que reuniu mais de 150 delegados 
de 30 pa“ses, decorreu em 2002 na Universidade de Rhodes, em Grahamstown, na Africa do Sul, subordinada ao tema: O 
Papel do Ensino Superior no Desenvolvimento Sustentável (adaptado de Couto et al. ,2005). 
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Vários outros autores debruçaram-se sobre a temática da responsabilização das IES, no que 
concerne especificamente à gestão de res“duos e todos são unânimes na convicção de que a área 
da gestão de res“duos oferece oportunidades reais para a tão defendida capacidade de 
investigação empreendedora das universidades. Os estudiosos da área de res“duos defendem a 
estratégia da gestão de res“duos aplicada às IES pelo mesmo princ“pio da gestão ambiental 
sustentável considerada no modelo apresentado na Conferência EMSU12 (vide Figura 3).   

Finnveden et al. (2007), citando Morrisey & Brown (2004), Olofsson (2004) e Moberg (2006), 
reforçam a ideia, dizendo que os métodos utilizados para a avaliação de impacto ambiental 
“aplicam-se também nos sistemas de gestão de res“duos”. 

Na opinião de Cruz (2005), o modelo de desenvolvimento sustentável da gestão de res“duos 
traduz-se na valorização dos res“duos por reciclagem em parceria com a recuperação e a 
reutilização de recursos. A autora considera ainda que os princ“pios da protecção de bens e de  
recursos, da aplicação das Melhores Tecnologias Dispon“veis (MTD), da valorização de matérias e 
de energia, da consciencialização na aquisição dos produtos, da prevenção na produção de 
res“duos e da reutilização de produtos, são ferramentas chave para a preservação do Ambiente, 
como se evidencia na figura 4 (Cruz, 2005):  

Figura Figura Figura Figura 4444.... Modelo de desenvolvimento sustentável na gestão de res“duos. Fonte: Cruz, 2005: 9, citando Barros, Mário 
Thadeu L., 2002. 
 

E é exactamente devido a estas ferramentas chave para a preservação do Ambiente que 
Agamuthu e Hansen (2007) consideram que a gestão de res“duos nas IES está directamente 
relacionada com as dimensões ambientais e sócio-económicas do desenvolvimento sustentável, 
constituindo um legado educacional para as universidades.  

Estes autores acreditam que a gestão de res“duos é alavancadora da capacidade de 
desenvolvimento ambiental, com preocupações sociais na educação universitária, na medida em 
que é uma área em que urgem as soluções empreendedoras consideradas por Cruz (2005) e que 
facilita a interacção universidade - empresa, tão importante na postura da educação interdisciplinar 
que se pretende das IES: a pedagogia orientada para os projectos interdisciplinares e de 
orientação prática no campo. Esta possibilidade emergente de novas ideias e tecnologias permite 
o desenvolvimento do conhecimento e deixa uma herança de novos e melhorados curr“culos. 

Da“ que Agamuthu e Hansen (2007) defendam a cooperação nacional e internacional entre 
universidades e a criação duma rede network entre si e as empresas, fazendo assim da educação, 
da investigação e da inovação um pilar na sustentabilidade da gestão de res“duos. 
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III.3III.3III.3III.3 REVISÃO DA LITERATURA SOBRE O ESTADO DA ARTE 

Em 1992, como resultado directo da Declaração de Taillores, foi fundada a Association of 
University Leaders for a Sustainable Future (ULSF) 13 que tem como objectivo assistir IES por todo 
o mundo em temas como a avaliação da sustentabilidade, a investigação de modelos teóricos e 
estudos de caso em iniciativas de sustentabilidade, a avaliação formativa dessas iniciativas e a 
criação de parcerias internacionais para globalmente promover a sustentabilidade nas IES. 
Adicionalmente, a ULSF funciona como secretariado para os signatários da Declaração de 
Taillores, estabelecendo planos de acção nos campi, para que sejam atingidos os objectivos da 
Declaração e monitorizando as iniciativas de sustentabilidade nos mesmos.  

A Declaração foi assinada por mais de 400 universidades em cerca de 50 pa“ses. São, por 
isso, várias as IES assistidas por esta associação. O Quadro 1 evidencia os pa“ses que 
consagram IES dedicadas a programas de sustentabilidade, incluindo a gestão de res“duos e que 
são assistidas pela ULSF. Estas IES possuem, em geral, programas de sustentabilidade 
direccionados para a reciclagem, a educação ambiental, a gestão da energia e a conservação da 
água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 1.Quadro 1.Quadro 1.Quadro 1. Número de IES por Pa“s com programas de sustentabilidade ambiental. Fonte: 
adaptado de ULSF, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

13 Association of University Leaders for a Sustainable Future (ULSF) http://www.ulsf.org/ 

IES  COM PROGRAMAS DIES  COM PROGRAMAS DIES  COM PROGRAMAS DIES  COM PROGRAMAS DE SUSTENTABILIDADE AE SUSTENTABILIDADE AE SUSTENTABILIDADE AE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL ASSISTIDOS MBIENTAL ASSISTIDOS MBIENTAL ASSISTIDOS MBIENTAL ASSISTIDOS PELA ULSFPELA ULSFPELA ULSFPELA ULSF    
PAÍSPAÍSPAÍSPAÍS    Nº IESNº IESNº IESNº IES    

Austrália 14 
Canadá 10 

Finlândia 1 
China (Hong Kong) 1 

Índia 1 
Irlanda 1 
Japão 1 
México 1 

Nova Zelândia 2 
Espanha 2 

Reino Unido 4 
Estados Unidos 94 
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O quadro 2 especifica o número de IES por estado dos EUA com programas de 
sustentabilidade ambiental semelhantes: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quadro 2.Quadro 2.Quadro 2.Quadro 2. Número de IES por estado dos EUA com programas de sustentabilidade ambiental. Fonte: 
adaptado de ULSF, 2008. 

 

Por exemplo, no estado da Califórnia, o Comité para a Gestão Integrada de Res“duos da 
Califórnia (CIWMB)14 promove desde 1990 um programa modelo de redução de res“duos nas 
Universidades, o projecto Recycle (ERIC, 1995). 

Em 1995, o Comité pediu ao Centro de Informação sobre Recursos na Educação (ERIC)15, 
do Ministério da Educação dos Estados Unidos, para preparar uma avaliação das acções por si 
desenvolvidas nestas matérias, estudando as condições existentes e as barreiras à redução da 
produção de RSU nas universidades públicas da Califórnia, bem como a capacidade de aceitação 
e de implementação das compras ecológicas. Desta avaliação resultou um relatório que faculta, 
adicionalmente, sugestões estratégicas para melhorar os dois pontos nas Universidades: a 
redução dos RSU gerados e a implementação do esp“rito de procura de produtos verdes. 

Este relatório divulga que o projecto “Recycle” (ERIC, 1995) de assistência às IES públicas 
para redução da produção de RSU inclui: 

• Assistência técnica, visitas ao local, auditorias a res“duos; 

• Uma rede Network com informação partilhada pelos vários campi que aderiram ao 
programa. Por exemplo, quando o Comité esclarece uma dúvida dum campus, todos os 
outros têm acesso a essa informação.  

 

 

14 Denominação original: California Integrated Waste Management Board (CIWMB) http://www.ciwmb.ca.gov/ 

15  Denominação original: Educational Resources Information Center (ERIC) http://www.eric.ed.gov/ 

IES  DOS EUA COM PROIES  DOS EUA COM PROIES  DOS EUA COM PROIES  DOS EUA COM PROGRAMAS DE SUSTENTABIGRAMAS DE SUSTENTABIGRAMAS DE SUSTENTABIGRAMAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL ASSLIDADE AMBIENTAL ASSLIDADE AMBIENTAL ASSLIDADE AMBIENTAL ASSISTIDOS PELA ULSFISTIDOS PELA ULSFISTIDOS PELA ULSFISTIDOS PELA ULSF    

ESTADO EUAESTADO EUAESTADO EUAESTADO EUA    
Nº Nº Nº Nº 

IESIESIESIES    
ESTADO EUAESTADO EUAESTADO EUAESTADO EUA    

Nº Nº Nº Nº 

IESIESIESIES    
ESTADO EUAESTADO EUAESTADO EUAESTADO EUA    

Nº Nº Nº Nº 

IESIESIESIES    

Arizona 3 Maryland 4 Oregon 3 
Califórnia 8 Massachusetts 6 Pensilvânia 7 
Colorado 4 Michigan 2 Rhode Island 3 

Connecticut 3 Minnesota 2 Carolina do Sul 4 
Flórida 2 Nova Hampshire 3 Tennessee 1 
Georgia 2 Nova Jersey 2 Texas 1 
Illinois 1 Novo México 1 Vermont 2 
Indiana 2 Nova Iorque 9 Washington 4 

Louisiana 1 Carolina do Norte 5 Wisconsin 2 
Maine 4 Ohio 3   
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• Sessões de esclarecimento e distribuição de brochuras sobre prevenção, reutilização, 
reciclagem e compostagem; 

• Workshops para os campi para incrementar a percentagem de materiais desviados 
para reciclagem; 

• Fornecimento de contentores para reciclagem, de secretária e de grandes dimensões; 

• Informação sobre as empresas que recebem materiais recicláveis; 

• Fornecimento duma base de dados de rastreio de material reciclado e dum guia para 
compras de produtos reciclados de alta qualidade e de baixo custo, como tinteiros para 
impressoras e fotocopiadoras a laser reutilizados. 

Divulga, ainda, a existência de legislação que obriga as universidades estatais a procurar 
produtos reciclados (economato, por exemplo, ou compras de outros bens de rotina do campus) e 
a reportar a percentagem de compras verdes que efectua, se bem que não há sanções para o não 
cumprimento. As universidades privadas não são obrigadas a seguir a legislação, devendo apenas 
reportar a quantidade comprada de papel reciclado. 

Deste programa beneficiou por exemplo a Universidade da Califórnia, em Berkeley, que 
possui o seu próprio programa de sustentabilidade, denominado “UC Berkeley Sustainability”. Este 
programa conta com inúmeras acções que visam o desenvolvimento sustentável do campus, mas 
também com uma coesa e bem estruturada página Web, que permite não só a divulgação dos 
programas e dos respectivos resultados, como também possibilita a troca de ideias através da 
rede network instalada. 

Este projecto teve in“cio com um programa de reciclagem e compostagem em 2001 e, na 
actualidade, o campus conseguiu desviar de aterro cerca de 57% dos seus res“duos (tal como 
pretendido pelo CIWMB), sendo recuperados entre 80 a 90% dos res“duos de construção e 
demolição. No que respeita à compostagem, os resultados são igualmente muito positivos, com o 
aumento da quantidade de res“duo orgânico compostado a atingir os 100% desde o ano 2000 (UC 
Berkeley, 2009). 

Seguiram-se entretanto outros programas que possibilitaram que Berkeley fosse 
considerado um campus l“der em sustentabilidade e premiado por inúmeras organizações (UC 
Berkeley, 2009), como por exemplo: 

• 惇 Shining Star敦  (UC System), Sierra Magazine (2008) 

• 惇 Fifty schools that will help your kids help the planet,敦  Kiwi Magazine (2008) 

• Sustainable Endowments Institute, Campus Sustainability Leader, The College 
Sustainability Report Card (2008) 

• Environmental Achievement Award 椴  United States Environmental Protection Agency, 
Region 9 (2008) 

• 4th Greenest Institution of Higher Learning (UC System), Sierra Magazine (2007) 

• Certificate of Merit for Outstanding Achievement (water pollution prevention efforts), 
California Water Environment Association (2004) 
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No quadro 3 estão designados alguns programas adoptados por Berkeley, bem como os 
resultados conseguidos. 

 

    EEEESTRATÉGIASTRATÉGIASTRATÉGIASTRATÉGIA    MMMMETAETAETAETA    RRRRESULTADOSESULTADOSESULTADOSESULTADOS    

EEEENERGIA E NERGIA E NERGIA E NERGIA E 

CCCCLIMALIMALIMALIMA    
Inventário de gases 
com efeito de estufa 

Redução das emissões 
em 2004 para valores 

iguais aos de 1999 

Projectos de eficiência energética; projectos 
educação ambiental: instalação de renováveis; 

redução da utilização de combust“veis fósseis na 
frota interna e na utilizada pela comunidade 

universitária. 

    

ÁÁÁÁGUAGUAGUAGUA    
Conservação Eficiência na irrigação Redução de 6% no consumo de água desde 1990 

EEEEDIFÍCIOS DIFÍCIOS DIFÍCIOS DIFÍCIOS 

SSSSUSTENTÁVEISUSTENTÁVEISUSTENTÁVEISUSTENTÁVEIS    

Aplicação do 
programa LEED* 

• 10 novos edif“cios no 
âmbito do programa de 

nova construção; 

• 4 edif“cios no âmbito 
do programa de 

manutenção 

Práticas de manutenção sustentável, através do 
recurso a métodos de limpeza ambientalmente 

correctos e de métodos não tóxicos para o controlo 
de pragas. 

RRRRESÍDUOSESÍDUOSESÍDUOSESÍDUOS    
Aumento da 
reciclagem 

Desvio de aterro e 
compostagem 

57% de desvio conseguido (incluindo RCD) e 100% 
de compostagem dos res“duos orgânicos produzidos 

desde 2000 

TTTTRANSPORTESRANSPORTESRANSPORTESRANSPORTES    

Boas práticas de 
transporte; redução 

do transporte 
individual 

Aumento do nº 
colaboradores a viajar 
de transporte público 

em detrimento do carro 
próprio; sensibilização 
dos estudantes neste 

sentido 

• Nº de colaboradores que viajam de transporte 
duplicou; 

• 93% dos estudantes vão para a Universidade a 
pé, de bicicleta e de transportes públicos desde 

2005; 

• O uso de ve“culos a combust“vel alternativo 
triplicou; 

• O combust“vel gasto em transporte diminuiu 21% 

QuaQuaQuaQuadro 3dro 3dro 3dro 3.... Programas de sustentabilidade ambiental adoptados pela UC Berkeley e resultados atingidos. *Leadership in Energy & 
Environmental Design. Fonte: adaptado de Berkeley, 2009. 

Também na Nova Zelândia, o campus de Turitea da Universidade de Massey, em 
Palmerston North, iniciou em 1999 o Programa 惇 Zero Waste敦 16, um projecto de minimização de 
res“duos e de reutilização de materiais de um modo sustentável para o meio ambiente. Um dos 
focos iniciais deste programa é a separação na fonte e a quantificação dos res“duos sólidos 
provenientes dos bares dos estudantes e de outras alas do campus, bem como o envio dos 
res“duos de jardinagem para compostagem.  

 

 

16 http://www.zerowaste.co.nz/default,82.sm  
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A estratégia proposta no campus baseia-se num sistema de reciclagem através da 
compostagem na universidade com o tratamento de res“duos alimentares separados na fonte e o 
envio de papel e de plástico para uma empresa contratada de reciclagem. 

Outros programas foram introduzidos no campus em 2000, como a eficiência energética e 
a conservação de água. No global, o programa contribuiu e continua a contribuir positivamente 
para a implementação e melhoria das boas práticas de gestão ambiental no campus e para o 
estabelecimento do objectivo da Universidade de Massey de deter o primeiro campus zero 
res“duos da nova Zelândia. 

Em 2005, segundo Tauchen e Brandli (2006), citando Delgado e Vélez (2005), existiam 
惇 cerca de 140 IES que incorporaram pol“ticas ambientais na administração e na gestão 
académica敦 , o que corrobora com os dados da ULSF.  

Desta adopção de pol“ticas e de compromissos ambientais para o desenvolvimento 
sustentável, surgiu a certificação ambiental pela ISO 14001 em “10 IES (...), como é o caso da 
Universidade da Organização das Nações Unidas em Tókio no Japão” (Tauchen e Brandli, 2006).  

Na Europa, o Conselho para Financiamento do Ensino Superior em Inglaterra (HEFCE)17 
lançou o projecto EcoCampus, em colaboração com a Universidade de Nottingham Trent, a 
empresa Loreus Ltd (consultoria em SGA, formação e desenvolvimento de software) e tendo como 
parceiros a Associação Ambiental de Universidades e Escolas Superiores (EAUC)17 e a 
Campanhas Ambientais (ENCAMS) 17.  

O EcoCampus foi fundado a 9 de Janeiro de 2006 e traduz-se num programa de aux“lio à 
implementação de sistemas de gestão ambiental para o sector da educação universitária 
(EcoCampus, 2006).  

Foram várias as IES que participaram na fase piloto deste programa, entre elas, a Escola de 
Economia e Ciências Pol“ticas de Londres e as Universidades de Bath Spa, de Nottingham, de 
Trent, de Oxford Brookes, de Bradford, de Bristol, de Derby, de Hertfordshire, de Kent, de 
Worcester, de Bournemouth, de Durham, de Glasgow, de Caledonian, de Newcastle Sussex e a 
Kings College London. 

A missão do EcoCampus é encorajar, premiar e facultar as ferramentas necessárias às IES 
que se comprometam a seguir os passos da sustentabilidade ambiental, através de boas práticas 
de operação e de gestão. A chave do sucesso do EcoCampus é a possibilidade flex“vel de 
oferecer uma abordagem modular e faseada para o desenvolvimento do SGA, através dum 
atendimento gradativo para a sua execução, de acordo com os recursos limitados e/ou a 
inexperiência na matéria (EcoCampus, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

17 Denominações  originais: Higher Education Funding Council for England (HEFCE), Environmental Association 
for Universities and Colleges (EAUC) e Environmental Campaigns (ENCAMS). Fonte: http://www.eauc.org.uk/ecocampus 
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 Adicionalmente, a atribuição de EcoPrémios permite o reconhecimento das IES nos vários 
estágios de execução do projecto - ver figura 5, por forma a incentivá-las no caminho da 
sustentabilidade ambiental. 

 

 

 

 

    
Figura Figura Figura Figura 5555.... EcoPrémios atribu“dos pelo programa EcoCampus. São quatro os estágios de implementação do programa 
e para cada estágio conseguido é atribu“do um prémio como reconhecimento do esforço empreendido: Bronze, 
Prata, Ouro e Platina para as fases de Planeamento, Implementação, Operação e Verificação & Correcção, 
respectivamente, tal como institu“do na estrutura PDCA (Plan, Do, Check and Act ou Planear, Fazer, Verificar e 
Actuar) de implementação dum SGA pela ISO 14001 ou EMAS. Fonte: adaptado de EcoCampus, 2006. 

 

Este projecto visa o estabelecimento de um SGA compat“vel com a ISO 14001. Os certificados 
das realizações são concedidos às instituições por um corpo independente de certificação, em 
todos os estágios, durante todo o projecto do EcoCampus, servindo como motivação para a 
progressão e desempenho na implantação. 

O programa EcoCampus foi concebido e desenvolvido pelo sector universitário para o sector 
universitário (EcoCampus, 2006), da“ que a organização esteja atenta aos desenvolvimentos do 
programa, em fase de implementação nas IES e estas, por sua vez, dão o seu o feed-back, 
conseguindo-se assim identificar e melhorar o suporte que o EcoCampus oferece.  

Actualmente, observa-se que o Reino Unido lidera o movimento universitário para o 
desenvolvimento sustentável na Europa e a Associação Ambiental de Universidades e Escolas 
Superiores (EAUC)17 funciona como estrutura de ligação de âmbito nacional e serve de 
interlocutora das universidades britânicas junto das estruturas nacionais, regionais e 
internacionais.  

Esta associação lançou, em parceria com o Conselho para Financiamento do Ensino Superior 
em Inglaterra (HEFCE)17, inúmeros guias de trabalho em gestão ambiental, sendo a gestão de 
res“duos um dos temas destacados destes guias e, por conseguinte, considerado um tema  de 
intervenção fulcral. 

Através do Programa EcoCampus, reconhece o trabalho da People & Planet, a maior rede 
network de estudantes da Grã-Bretanha, que desenvolve uma forte campanha contra a pobreza no 
mundo, a defesa dos direitos humanos e a protecção do ambiente. 

Esta rede avançou com uma acção financiada pela União Europeia, a GoGreen e lançou a 
惇 Liga Verde敦 que, avaliando a performance ambiental das Universidades, proporciona um clima 
saudável de competição, no sentido de as aliciar à pretensão de serem a Universidade 
ambientalmente mais sustentável.  

A figura 6 mostra as Universidades que atingiram uma performance ambiental sólida em 2009 
e que, por isso, foram premiadas. 

    

BronzeBronzeBronzeBronze    
Planeamento 

PrataPrataPrataPrata    
Implementação 

OuroOuroOuroOuro    
Operação 

PPPPlatinalatinalatinalatina    
Verificação & Correcção 
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FiguraFiguraFiguraFigura    6666.  Resultados de 2009 da Liga Verde: as universidades com melhor desempenho ambiental. 
Esta Liga foi implementada em 2007 pela “People & Planet “, a maior rede network  de estudantes na 
Grã-Bretanha, a operar em 66 IES, apoiada por uma equipa gestora do projecto. Fonte: 
http://peopleandplanet.org. 

 

Ao que parece este programa tomou uma dimensão na Grã-Bretanha que conseguiu 
efectivamente mudar a cultura institucional das IES no que respeita à gestão ambiental. Segundo 
a página Web da People & Planet 18, na acção de 2009 participaram mais de 127 Universidades, 
120 das quais já publicitaram a sua pol“tica ambiental. Adicionalmente, 85 destas IES optaram por 
criar a figura de gestores/equipas ambientais a trabalhar a tempo inteiro nesta temática. 

 

 

 

 

 

 

18 http://peopleandplanet.org/greenleague/summary 
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Em Portugal, a Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC)19 é um exemplo a seguir no 
caminho do desenvolvimento sustentável, com a implementação dum SGA segundo o EMAS - 
Programa EMAS@SCHOOL. Outras estão a seguir-lhe os passos, como é o caso da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da UNL20, com a implementação do programa Campus Verde, a 
Universidade do Porto21, com a assinatura dum protocolo em finais de 2008 com a Quercus para a 
implementação dum programa de redução dos consumos de água e de electricidade e a própria 
Universidade de Aveiro22 que, em Setembro de 2009, apresentou um programa de eficiência 
energética, apoiado pelo Estado, que vai abranger os 80 edif“cios do campus e que contará com a 
instalação de painéis solares, fotovoltaicos e térmicos, para diminuição do consumo de energia e 
ainda com a captação de águas para redes de rega. 

No que respeita à ESAC, foi implementado um Sistema de Gestão Ambiental conforme o 
Regulamento Comunitário EMAS e a estrutura da norma ISO 14001. Das principais áreas de 
acção do EMAS@SCHOOL destaca-se a redução do consumo de recursos e de res“duos 
(redução da produção, sistemas de tratamento inovadores e melhoria dos sistemas de recolha). 
Relativamente aos res“duos sólidos gerados destacam-se algumas medidas executadas neste 
estabelecimento de ensino: 

• A ESAC aderiu à campanha de reciclagem de consum“veis informáticos da AMI椴  
Assistência Médica Internacional. Esta campanha constitui uma fonte de financiamento para os 
projectos humanitários e de acção social que a AMI desenvolve em Portugal e no mundo. Foram 
colocadas ECO Embalagens para recolha de tinteiros, tonners e telemóveis usados em locais 
considerados de acesso geral à população da ESAC, tais como, a Biblioteca, a Associação de 
Estudantes e a Sala do Projecto EMAS@SCHOOL; 

• Encaminhamento dos res“duos de equipamento eléctrico e electrónico - REEEs : foi 
organizada uma recolha a n“vel interno de REEEs que foram armazenados temporariamente num 
parque de  res“duos existente na escola. Os res“duos angariados foram recolhidos pela Câmara 
Municipal de Coimbra, que colabora com o projecto EMAS@SCHOOL e que os encaminha para 
uma empresa de reciclagem, devidamente autorizada para o efeito. Este tipo de res“duos, 
segundo um inventário, provém essencialmente dos Serviços Técnicos de Informática, sendo por 
isso, maioritariamente, computadores pessoais, impressoras, telefones e monitores isolados; 

• Ensaios de Compostagem com RSO: foi executado um primeiro ensaio de 
compostagem na ESAC com alguns res“duos sólidos orgânicos, que decorreu durante 4 meses. 
Neste processo foram monitorizados os parâmetros de controlo, bem como efectuada uma 
caracterização f“sica, qu“mica e microbiológica dos produtos finais obtidos, com o intuito de 
verificar a compatibilidade da utilização destes compostos  na agricultura, por exemplo, apurando 
se não existem riscos para o solo, plantas, Homem, animais e meio ambiente. Depois de alguns 
ensaios bem sucedidos, foram constru“das infra-estruturas para a compostagem de res“duos 
sólidos pecuários; 

 

 

19 Projecto EMAS@School: http://www.esac.pt/Emas@school/emasApre.html 

20 Projecto Campus Verde: http://www.fct.unl.pt/campus-verde/index_html 

21 Universidade do Porto: http://sigarra.up.pt/up/up_pesquisa.pesquisa?pv_pesq=quercus 

22 Universidade de Aveiro, Programa de Eficiência Energética: http://uaonline.ua.pt/detail.asp?lg=pt&c=15525 
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• Gestão de Res“duos nos Serviços Técnicos: a implementação de um sistema de 
gestão de res“duos abrangeu as oficinas da ESAC pela necessidade de dar um destino a algum 
tipo de res“duos perigosos, tais como, óleos usados, filtros de óleo usados, pastilhas de travão, 
materiais absorventes contaminados, embalagens de plástico e de metal contaminadas e 
diluentes/solventes. Para a recolha segregada destes res“duos foram então colocados, por uma 
empresa devidamente licenciada para a recolha e valorização/tratamento deste tipo de res“duos, 
uns contentores espec“ficos para os acondicionar nas instalações dos Serviços Técnicos; 

• Gestão de res“duos sólidos: relativamente aos restantes res“duos da ESAC, tais como 
embalagens, papel, vidro, pilhas e res“duos indiferenciados, existe implementado um sistema de 
recolha separativa no campus.  

No que respeita à FCT, o projecto “Campus Verde” consistiu na implementação de um 
Sistema de Gestão Ambiental para obtenção da certificação pela norma ISO14001 e registo no 
EMAS. Tudo começou em 1998 com a realização do primeiro levantamento ambiental do campus, 
levado a cabo por um grupo de alunos da licenciatura em Engenharia do Ambiente. 

Em 2001 criaram um Dossier Ambiental que englobava a pol“tica do campus, os aspectos 
e impactes ambientais identificados, os objectivos e metas ambientais, as acções correctivas e 
preventivas e a legislação aplicável ao campus. As áreas de intervenção consideradas prioritárias 
eram referentes aos res“duos, à água e à energia e, para tal, foram efectuadas várias campanhas 
de caracterização e de monitorização.  

Adicionalmente, a equipa do Campus Verde realizou várias campanhas de sensibilização 
e de informação e leccionou cursos de formação sobre gestão ambiental para a comunidade 
universitária. Foi igualmente criado um gabinete de apoio f“sico e de gestão ambiental e foram 
disseminados pelo campus ecopontos devidamente identificados para a separação dos res“duos. 
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IVIVIVIV CARACTERIZAÇÃO DE RECARACTERIZAÇÃO DE RECARACTERIZAÇÃO DE RECARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUOSSÍDUOSSÍDUOSSÍDUOS    

Se os res“duos são uma consequência inevitável da vida e esta tende a evoluir de forma 
complexa e exponencial, então urge compreender como é originada essa complexidade para que 
se tomem as medidas de intervenção na gestão dos res“duos de forma enquadrada com a 
realidade e de viável aplicação (Cruz, 2005). 

 
IV.1.IV.1.IV.1.IV.1. A EVOLUÇÃO DO QUADRO JURÍDICO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS  

Em 1985 surge o primeiro diploma em matéria de res“duos, o Decreto-Lei n.º 488/85, de 
25 de Novembro, que definia o conceito de 惇 Res“duos敦 como excedentes do consumo de 
matérias-primas a uso e descarte de produtos, mas não inclu“a uma definição para o objecto a 
tratar 椴 os res“duos sólidos urbanos. Considera no entanto fundamental o conhecimento 
quantitativo e qualitativo dos res“duos produzidos, qual o seu destino final e quais os responsáveis 
pela gestão, atribuindo competências a organismos públicos nesta matéria.  

É revogado em 1995, pelo Decreto-Lei n.º 310/95, de 20 de Novembro, que assume a 
distinção entre res“duos na generalidade e res“duos urbanos. Estes seriam todos os res“duos 
produzidos domesticamente, a partir de estabelecimentos comerciais, do sector de serviços e 
outros res“duos com natureza ou composição semelhante aos domésticos e ainda os res“duos de 
um único estabelecimento comercial, industrial, escritório ou similar de composição e natureza 
idênticas aos domésticos, cuja produção diária não excedesse 2000 litros. É um diploma que 
estabelece três critérios para definir os res“duos urbanos - a sua origem, a composição e a 
quantidade m“nima de produção diária.  

Em 1997 é publicado o Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro, que revoga o  Decreto-
Lei n.º 310/95 e, por ter como objecto estabelecer as regras a aplicar para a gestão de res“duos, 
redefine o conceito de res“duo, considerando ser importante classificá-lo de acordo com sua 
origem, natureza, quantidade produzida diariamente e propriedades. Nesta regulamentação 
surgem cinco categorias de res“duos: Res“duos Perigosos; Res“duos Industriais; Res“duos 
Urbanos; Res“duos Hospitalares e Outros Tipos de Res“duos. Este diploma revê para os 1100 
litros o limite máximo de produção diária por produtor para que um res“duo possa ser classificado 
como res“duo urbano. Segundo o Decreto-Lei nº 239/97, a recolha da produção diária por 
produtor, superior a este limite, não é da responsabilidade municipal, mas sim do próprio produtor 
(circuitos de grandes produtores comerciais, industriais e hospitalares).  

Em Setembro do mesmo ano é publicada a Portaria nº 818/97, de 5 de Setembro que 
aprova a lista de res“duos, designada por Catálogo Europeu de Res“duos, bem como a lista de 
res“duos perigosos, tal como previa o Decreto-Lei n.º 239/97.  

Com o Decreto-Lei nº 239/97 ainda em vigor, surge em 2002 o Decreto-Lei n.º 152/2002, 
de 23 de Maio, transposto da Directiva Aterros para a ordem jur“dica interna, cuja definição de 
res“duos apresenta variações. No caso concreto dos Res“duos Urbanos, estes são definidos como 
“os res“duos provenientes das habitações, bem como outros res“duos, que pela sua natureza ou 
composição, sejam semelhantes aos res“duos provenientes das habitações”, independentemente 
das quantidades produzidas (Decreto-Lei n.º 152/2002). No que diz respeito às restantes 
categorias, os res“duos são classificados, não tanto pela origem, mas preferencialmente em 
função da sua composição e propriedades: Res“duos Perigosos; Res“duos Não Perigosos; 
Res“duos Inertes; Res“duos Biodegradáveis e Res“duos L“quidos. 
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Apesar de o res“duo urbano ter uma definição própria, a sua eliminação, pela sua 
composição, pode ser a mesma dos res“duos não perigosos, de acordo com o mesmo diploma 
legal. Note-se que neste diploma o âmbito de aplicação é diferente do Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 
de Setembro, pois destina-se a regulamentar a deposição de res“duos em aterro e não a geri-los 
no sentido da redução da sua produção. Deste modo, não só o critério quantidade deixa de ser 
significativo, como a própria classificação considera importante distinguir o que são res“duos 
perigosos, não perigosos e inertes, o que não acontece no diploma de gestão de res“duos de 
1997. 

Entretanto em 2004, é publicada a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março, que revoga a 
Portaria 818/97, de 5 de Setembro, por não se encontrar em conformidade com o normativo 
comunitário, então revisto. Esta Portaria vem aprovar a Lista Europeia de Res“duos, actualmente 
em vigor. 

Em 2006 é publicado o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, actualmente em 
vigor, que não introduz alterações na definição de res“duo urbano em relação ao Decreto-Lei n.º 
152/2002. Este decreto vem revogar o Decreto-Lei n.º 239/97, mantendo a imposição de que a 
produção diária, por produtor, não pode exceder os 1100 litros. As principais variações centram-se 
na apresentação do princ“pio da hierarquia dos res“duos, que repercute o 惇 princ“pio da 
prevenção, a prevalência da valorização dos res“duos sobre a sua eliminação e, no âmbito 
daquela, o estabelecimento de uma preferência tendencial pela reutilização sobre a reciclagem, e 
de uma preferência tendencial da reciclagem sobre a recuperação energética敦 (Decreto-Lei n.º 
178/2006). Este decreto dispõe ainda que os produtores de res“duos devem proceder à sua 
separação na origem, de forma a promover a sua valorização por fluxos e fileiras. Surgem assim 
referenciados e promovidos neste diploma os sistemas integrados de recolha, tratamento, 
valorização e destino final de res“duos por fileira, como, por exemplo, óleos usados, solventes, 
têxteis, plásticos, metais, vidro e matéria orgânica. 

Este decreto-Lei vem ainda introduzir os Centros Integrados de Recuperação, Valorização 
e Eliminação de Res“duos Sólidos Perigosos - CIRVER, criados para realizar operações de 
preparação de combust“veis alternativos a partir de res“duos perigosos para posterior valorização 
energética em instalações de incineração ou co-incineração; bem como o SIRER - Sistema 
Integrado de Registo Electrónico de Res“duos, agora SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da 
Agência Portuguesa do Ambiente, que 惇 visa disponibilizar, por via electrónica, um mecanismo 
uniforme de registo e acesso a dados sobre todos os tipos de res“duos, substituindo os anteriores 
sistemas e mapas de registo. Para o efeito, a obrigatoriedade de efectuar o registo permanece a 
cargo de produtores, operadores de gestão de res“duos e entidades responsáveis pelos sistemas 
de gestão, mas o sistema agora institu“do permite a interacção entre a Autoridade Nacional dos 
Res“duos e as entidades registadas, de forma a garantir maior facilidade no registo, no tratamento 
dos dados e na optimização dos procedimentos de carregamento e validação da informação, bem 
como a disponibilização ao público de informação actualizada sobre o sector 敦 (Decreto-Lei n.º 
178/2006). O Regulamento de Funcionamento do SIRER, agora SIRAPA, de acordo com o 
estabelecido no n.º 2 do artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, foi aprovado pela Portaria n.º 
1408/2006, de 18 de Dezembro e alterado pelas Portarias n.º 320/2007 de 23 de Março e nº 249-
B/2008, de 31 de Março. O manual do utilizador para o preenchimento do formulário de inscrição 
no SIRAPA pode ser encontrado em http://sirapa.apambiente.pt/GuiaUtilizacaoSirapa.pd.  

Note-se que o incumprimento da obrigação de registo no SIRAPA constitui contra-ordenação 
pun“vel com coima de 2500 覇  a 30 000 覇 , no caso de pessoas colectivas (Decreto de Lei nº 
178/2006). 
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Mais recentemente, é publicado o Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de Agosto, que vem 
revogar o Decreto-Lei n.º 152/2002, estabelecendo o regime jur“dico da deposição de res“duos em 
aterro, as caracter“sticas técnicas e os requisitos a observar na concepção, licenciamento, 
construção, exploração, encerramento e pós-encerramento de aterros, transpondo para a ordem 
jur“dica interna a Directiva n.º 1999/31/CE, do Conselho, de 26 de Abril, relativa à deposição de 
res“duos em aterros. Este decreto obriga ao licenciamento da operação de deposição de res“duos 
em aterro e altera as tabelas respeitantes aos critérios de aceitação de res“duos em aterro. 

 
IV.2.IV.2.IV.2.IV.2. FLUXOS ESPECÍFICOS DE RESÍDUOS 

Os fluxos espec“ficos de res“duos adquiriram uma importância crescente ao longo da 
última década. O panorama nacional passou “de um estádio em que, da deposição indiferenciada 
dos res“duos (maioritariamente orgânicos) num mesmo contentor, que após recolha era conduzido 
para eliminação em aterro, evolui para a deposição selectiva de vidro e de papel em contentores 
espec“ficos, para a deposição de res“duos de embalagens em ecopontos e de pilhas nos pilhões, 
de res“duos eléctricos e electrónicos em centros de recepção, etc. que são encaminhados para 
unidades de reciclagem”  (www.apambiente.pt). 

Para os fluxos espec“ficos de res“duos, fruto de particular complexidade ou importância 
crescente em termos quantitativos e/ou qualitativos, foi criada legislação espec“fica introduzindo, 
para além de uma co-responsabilização dos vários intervenientes, um modelo económico baseado 
na responsabilidade do produtor. Como peça fundamental deste sistema, aparecem as entidades 
gestoras, que permitem unir estes diferentes actores com vista à prossecução de objectivos 
comuns. 

Assim, existem hoje fluxos espec“ficos de res“duos com entidades gestoras licenciadas, 
como as embalagens e os res“duos de embalagens, incluindo as embalagens de produtos 
fitofarmacêuticos e de medicamentos, pilhas e acumuladores, REEEs, pneus usados e ve“culos 
em fim de vida. Outros fluxos espec“ficos foram surgindo, por imposição de mercado e/ou devido 
ao aparecimento dos ecocentros que permitem que cada vez mais fluxos possam ser entregues 
segregadamente. Estes, ainda sem entidade gestora, mas alguns já com legislação espec“fica 
para a sua gestão, são os óleos alimentares usados, os res“duos de construção e demolição, a 
madeira, a sucata e os res“duos hospitalares. 

 
IV.2.1.IV.2.1.IV.2.1.IV.2.1. EMBALAGENS E RESÍDUOS DE EMBALAGENS 

Os princ“pios e normas aplicáveis à gestão de embalagens e res“duos de 
embalagens em Portugal encontram-se estabelecidos no Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de 
Dezembro.  

A aplicação das medidas e acções preconizadas na legislação portuguesa que 
regula a gestão do fluxo das embalagens e res“duos de embalagens, concretizou-se através do 
licenciamento da entidade gestora Sociedade Ponto Verde (SPV).  

A Sociedade Ponto Verde foi licenciada em 1997, para gerir res“duos urbanos de 
embalagens e, em 2000, para gerir os res“duos de embalagens não urbanos. Em 2004 foi emitida 
nova licença, por meio da qual a SPV ficou devidamente habilitada a gerir res“duos de embalagens 
provenientes dos embaladores e de outros responsáveis pela colocação de produtos 
acondicionados no mercado nacional. Em 2008 foi emitida a licença actual por Despacho conjunto 
n.º 98/2004, de 26 de Fevereiro. 
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Os res“duos de embalagens subdividem-se essencialmente em quatro tipos, já 
familiares à sociedade e a quem os deposita nos Ecopontos: papel/cartão, vidro, plástico e metal. 

 
IV.2.2.IV.2.2.IV.2.2.IV.2.2. EMBALAGENS DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS 

O VALORFITO, designação pelo qual é conhecido o Sistema Integrado de Gestão 
de Embalagens e Res“duos em Agricultura, tem como objectivo a recolha periódica dos res“duos 
de embalagens primárias de produtos fitofarmacêuticos e sua gestão final. O sistema é gerido pela 
entidade gestora SIGERU - Sistema Integrado de Gestão de Embalagens e Res“duos em 
Agricultura, Lda - licenciada por Despacho Conjunto n.º 369/2006, de 2 de Maio. 

O sistema VALORFITO inclui os res“duos de embalagens primárias de produtos 
fitofarmacêuticos, com uma capacidade inferior a 250 kg, codificados na Lista Europeia de 
Res“duos (Portaria nº 209/2004) sob o código 15 01 10 ("embalagens contendo ou contaminadas 
por res“duos de substâncias perigosas"), ou seja, as embalagens que estão em contacto directo 
com os produtos fitofarmacêuticos, classificadas como res“duos perigosos.  

Se bem segregados e encaminhados, estes res“duos são entregues ao sistema 
VALORFITO e encaminhados para tratamento adequado em instalações devidamente licenciadas 
para o efeito, seguindo-se uma posterior valorização energética ou reciclagem.  

Este sistema permite dar resposta às necessidades dos produtores agr“colas de 
encontrarem um destino adequado para os res“duos de embalagens de produtos fitofarmacêuticos 
que são gerados nas suas explorações agr“colas, mas também assegura que toda a fileira do 
sector agr“cola (produtores, distribuidores e agricultores) possa cumprir a legislação relativa e este 
fluxo.  

  
IV.2.3.IV.2.3.IV.2.3.IV.2.3. EMBALAGENS E MEDICAMENTOS FORA DE USO  

No âmbito da aplicação dos objectivos e acções preconizados na legislação que 
regula o fluxo de embalagens e de res“duos de embalagens, foi concedida a Licença ao SIGREM - 
Sistema Integrado de Gestão de Res“duos de Embalagens com Medicamentos, sendo a 
VALORMED a entidade gestora. 

A Valormed foi licenciada em 2000 para exercer a actividade de gestão de res“duos 
de embalagens com medicamentos. A licença foi renovada em 2007 e com ela «a entidade 
gestora passa também a ser licenciada para gerir res“duos de embalagens de farmácias 
hospitalares, classificados como res“duos hospitalares não perigosos (excluindo os res“duos das 
embalagens que saem das farmácias para as enfermarias e salas de tratamento) e res“duos de 
embalagens de medicamentos e de produtos de uso veterinário não doméstico» 
(www.ambienteonline.pt) 

O funcionamento deste sistema integrado assenta na fundamental participação dos 
consumidores. Estes são incentivados a devolver às farmácias os medicamentos fora de uso e/ou 
de prazo (devidamente acondicionados nas suas embalagens primárias), para serem depositados 
em contentores espec“ficos. A recolha e transporte destes contentores ficam a cargo de empresas 
de distribuição que, pelo facto de tradicionalmente lidarem com o sector dos medicamentos, já têm 
circuitos pré-estabelecidos. Estes res“duos são preferencialmente conduzidos para as 2 unidades 
nacionais de valorização energética de res“duos sólidos urbanos, a VALORSUL, em Lisboa e a 
LIPOR, no Porto. 
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Este sistema possui também uma segunda vertente que prevê a reciclagem das 
embalagens de papel/cartão, de filme plástico e de outros materiais vulgarmente utilizados pela 
indústria farmacêutica e pelo sector da distribuição de medicamentos, para os agrupar, armazenar 
e/ou transportar e que portanto raramente chegam aos locais de venda (farmácias) e ao 
consumidor. 

 
IV.2.4.IV.2.4.IV.2.4.IV.2.4. RESÍDUOS DE PILHAS E ACUMULADORES 

Foi licenciada em 2002, nos termos do Decreto-Lei n.º 62/2001, de 19 de Fevereiro, 
entretanto revogado pelo recente Decreto-Lei n.º 6/2009, de 6 de Janeiro, a Ecopilhas, Sociedade 
Gestora de Res“duos de Pilhas e Acumuladores, entidade que tem a seu cargo a gestão do SIPAU 
- Sistema Integrado das Pilhas e Acumuladores e das Pilhas e Acumuladores Usados. A sua 
licença foi renovada de acordo com o Despacho nº 3863/2010, de 3 de Março. 

A definição de pilha consiste em qualquer fonte de energia eléctrica obtida por 
transformação directa de energia qu“mica, constitu“da por um ou mais elementos primários, não 
recarregáveis (www.valorambiente.pt). 

Define-se como acumulador qualquer fonte de energia eléctrica obtida por 
transformação directa de energia qu“mica, constitu“da por um ou mais elementos secundários, 
recarregáveis (www.valorambiente.pt).  

Os acumuladores de ve“culos industriais e similares definem-se como quaisquer 
acumuladores utilizados em ve“culos ou para fins industriais ou similares, nomeadamente como 
fonte de energia para tracção, reserva e iluminação de emergência (www.valorambiente.pt).  

A Ecopilhas deve assegurar o seu funcionamento, através da gestão de operações 
que asseguram a recolha selectiva, a armazenagem temporária, a triagem e a reciclagem e/ou 
valorização energética das pilhas e acumuladores recolhidos. 

 Também no que respeita a este fluxo espec“fico de res“duos, qualquer local de 
venda de pilhas, incluindo os supermercados e hipermercados, é obrigado a aceitar do consumidor 
final pilhas e acumuladores usados do tipo que comercializem, por troca e sem encargos. Para o 
efeito, são obrigados a dispor nas suas instalações de receptáculos espec“ficos, em local bem 
identificado e acess“vel. 

A recolha é assegurada posteriormente pela Ecopilhas que, para além da cedência 
gratuita dos recipientes, estabelece uma periodicidade adequada de remoção, desde que a 
quantidade seja superior a 100 Kg. 

A reciclagem das pilhas e dos acumuladores usados tem essencialmente duas 
vantagens:  

• Diminuir significativamente o risco de deposição descontrolada das pilhas e 
acumuladores usados, evitando que haja poluição do meio ambiente;  

• Aproveitar materiais 椴  manganês, zinco, aço e carbono 椴  que voltam a ser 
usados em processos produtivos, sem que seja necessário retirá-los da natureza, diminuindo a 
necessidade de recorrer tão intensamente à exploração mineira. 

 
IV.2.5.IV.2.5.IV.2.5.IV.2.5. ÓLEOS DE LUBRIFICAÇÃO 

O Despacho Conjunto n.º 662/2005, de 6 de Setembro, concede a licença de gestão 
do sistema integrado de gestão de óleos usados à SOGILUB - Sociedade de Gestão Integrada de 
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Óleos Lubrificantes Usados, nos termos do Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de Julho, que 
estabelece o regime jur“dico da gestão de óleos usados. 

São englobados na definição de óleos de lubrificação os óleos industriais 
lubrificantes de base mineral, os óleos dos motores de combustão e dos sistemas de transmissão, 
os óleos minerais para máquinas, turbinas e sistemas hidráulicos e outros óleos que, pelas suas 
caracter“sticas, lhes possam ser equiparados, tornados impróprios para o uso a que estavam 
inicialmente destinados. A SOGILUB é responsável pelo seu encaminhamento para reciclagem, 
regeneração ou valorização energética. Refira-se que é proibido despejar este tipo de res“duos 
nos esgotos ou no solo. 

O financiamento do SIGOU - Sistema Integrado de Gestão de Óleos Usados é 
obtido através de uma contrapartida financeira, o ECOVALOR. Deste modo, cada produtor de 
óleos novos que transfira para a SOGILUB a responsabilidade pela gestão dos óleos usados 
pagará a taxa ecovalor, por cada litro de óleo novo colocado no mercado.  Assim, a SOGILUB 
garante o financiamento da sua actividade de recolha e que esta é totalmente gratuita para os 
detentores de óleos usados, pelo que no local de compra do óleo novo são obrigados a receber 
por troca o óleo usado.  

A SOGILUB financia ainda o pré-tratamento dos óleos, sendo estes 
obrigatoriamente sujeitos a tratamentos f“sicos onde se retiram água e sedimentos. O destino é a 
reciclagem, a regeneração ou a valorização energética dos óleos lubrificantes usados.  

 
IV.2.6.IV.2.6.IV.2.6.IV.2.6. RESÍDUOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS 

A gestão de res“duos eléctricos e electrónicos (REEEs) encontra-se regulamentada 
pelo Decreto-Lei n.º 230/2004, de 10 de Dezembro (posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 
174/2005, de 25 de Outubro), no qual são reiterados os princ“pios fundamentais da gestão, que 
passam pela prevenção da produção de REEEs, pela promoção da reutilização, da reciclagem e 
de outras formas de valorização, por forma a reduzir-se a quantidade e nocividades dos REEE a 
serem geridos e a contribuir-se para a melhoraria do comportamento ambiental de todos os 
operadores envolvidos no ciclo de vida destes equipamentos. 

A aplicação das medidas e das acções institu“das na legislação nacional que regula 
a gestão do fluxo dos REEEs concretizou-se através do licenciamento de duas entidades gestoras: 

• Amb3E - Associação Portuguesa de Gestão de Res“duos de Equipamentos 
Eléctricos e Electrónicos  

• ERP Portugal - Associação Gestora de Res“duos de Equipamentos Eléctricos e 
Electrónicos. 

Os REEEs incluem todos os componentes, subconjuntos e consum“veis que fazem 
parte integrante de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE), no momento em que estes são 
rejeitados. Entendem-se por este tipo de equipamentos, todos aqueles que estão dependentes de 
correntes eléctricas ou de campos electromagnéticos para funcionar correctamente, bem como os 
equipamentos para geração, transferência e medição dessas correntes e campos, como por 
exemplo, 

• Pequenos e grandes electrodomésticos  

• Equipamentos informáticos e de telecomunicações  

• Equipamentos de consumo  
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• Equipamentos de iluminação (nos quais se inserem as lâmpadas fluorescentes) 

• Ferramentas eléctricas e electrónicas  

• Brinquedos e equipamento de desporto e de lazer  

• Ferramentas eléctricas e electrónicas  

• Aparelhos médicos  

• Instrumentos de monitorização e controlo  

• Distribuidores automáticos 

De acordo com a legislação em vigor, os distribuidores são responsáveis por 
assegurar gratuitamente a recolha de REEEs, sem encargos para o detentor. Ou seja, quando é 
adquirido um equipamento eléctrico e electrónico novo, em troca de um antigo, que desempenhe 
as mesmas funções, este pode ser entregue gratuitamente.  

Actualmente, para além dos munic“pios que possuem ecocentros para a deposição 
dos REEEs, os grandes distribuidores/produtores, aderentes às sociedades gestoras, 
disponibilizam nas suas superf“cies os pontos electrão ou depositrões, destinados à deposição de 
pequenos electrodomésticos pelo detentor. 

 
IV.2.7.IV.2.7.IV.2.7.IV.2.7. PNEUS USADOS 

A VALORPNEU é a entidade responsável pela gestão do sistema integrado de 
pneus usados, assegurando a recolha selectiva, a armazenagem temporária e posterior 
encaminhamento adequado dos mesmos. Foi inicialmente licenciada em 2002, tendo sido 
posteriormente renovada a licença em Dezembro de 2008, de acordo com o Despacho n.º 
31484/2008, de 10 de Dezembro. 

Consideram-se pneus aqueles utilizados em ve“culos motorizados, aeronaves, 
reboques, veloc“pedes e outros equipamentos, motorizados ou não motorizados, que os 
contenham. Pneus usados são aqueles de que o respectivo detentor se desfaça ou tenha a 
intenção ou a obrigação de se desfazer e que constituam res“duos, ainda que destinados a 
reutilização (recauchutagem). Define-se como pneu recauchutado, o pneu usado que é objecto de 
processo industrial de acordo com as especificações técnicas aplicáveis, com vista à sua 
reutilização, sendo de novo colocado no mercado.  

No contexto da VALORPNEU, foi criado o SGPU 椴  Sistema Integrado de Gestão 
de Pneus Usados, que se define como sendo um sistema articulado de processos e 
responsabilidades que visa o correcto encaminhamento dos pneus em fim de vida, eliminando a 
deposição em aterro e promovendo a recolha, separação, retoma e valorização 
(www.valorpneu.pt). 

A responsabilidade pela recolha de pneus usados cabe ao produtor, que a transfere 
para a VALORPNEU, financiada pela cobrança de um Ecovalor aquando da venda de um pneu 
introduzido no mercado nacional (novo ou usado). Por conseguinte, no local de compra do novo, 
são obrigados a receber por troca os pneus usados. 

Os pneus usados podem seguir quatro destinos: Reutilização, Recauchutagem, 
Reciclagem e Valorização Energética. A reciclagem de pneus permite, por exemplo, a sua 
utilização em pavimentação de estradas, pisos de parques infantis, campos de futebol sintéticos e 
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campos polidesportivos, utilização em indústrias de borracha, plásticos e qu“mica, entre outros 
(www.valorpneu.pt). 

 
IV.2.8.IV.2.8.IV.2.8.IV.2.8. VEÍCULOS EM FIM DE VIDA 

A Valorcar, Sociedade de Gestão de Ve“culos em Fim de Vida, é a entidade gestora 
deste fluxo espec“fico de res“duos, licenciada através do Despacho Conjunto nº 525/2004, de 21 
de Agosto (e renovada por Despacho n.º 15076/2008, de 30 de Maio). 

Os proprietários de um Ve“culo em Fim de Vida (VFV) devem assegurar a sua 
entrega num centro de abate licenciado, nomeadamente os pertencentes à REDE VALORCAR. 
Esta entrega é gratuita, garante que o VFV será tratado de forma ambientalmente correcta e que 
os respectivos registo de propriedade e matr“cula serão cancelados (é a única forma de deixar de 
pagar o Imposto Único de Circulação - IUC). 

Os VFV são entregues nos centros de recepção pertencentes à rede Valorcar, onde 
são desmantelados, ou seja, os seus componentes serão removidos e separados, com vista à sua 
despoluição e à reutilização, valorização ou eliminação dos materiais que os constituem 
(www.valorcar.pt).  

Após a operação de desmantelamento, os materiais são compactados e enviados 
para a Valorcar, que os encaminha para reutilização, reciclagem, valorização energética ou 
eliminação.  

A Valorcar foi igualmente licenciada pelo Despacho n.º 16781/2009, de 22 de Abril, 
como entidade gestora de baterias usadas de ve“culos e como entidade de registo de produtores 
de baterias de ve“culos, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 6/2009, de 6 de Janeiro. 

A responsabilidade pelo destino final de baterias é sempre do produtor/importador, 
que deverá fazer a entrega de materiais à entidade gestora, de modo a que sejam encaminhados 
para a valorização ou eliminação. Assim, o consumidor final pode entregar as baterias usadas no 
local de compra das novas, sem qualquer encargo acrescido. 

 
IV.2.9.IV.2.9.IV.2.9.IV.2.9. ÓLEOS ALIMENTARES USADOS 

Até há bem pouco tempo, a recolha de óleos alimentares usados era promovida 
com contentores em escolas, juntas de freguesia, hipermercados ou quartéis dos bombeiros. Era 
classificado como um fluxo espec“fico de res“duo sem entidade gestora.  

A 1 de Novembro de 2009, entrou em vigor o Decreto-Lei n.º 267/2009. Sem 
considerar o licenciamento duma entidade gestora para gerir este fluxo, o desafio deixou de ser 
voluntário e pontual para se tornar nacional e obrigatório. 

Lembrando que é expressamente proibido descartar óleos pelas condutas de 
esgotos das habitações, a meta é a valorização. Actualmente ainda se assiste a muitos descartes 
desta natureza, importando referir que os óleos são um res“duo fortemente poluidor quando 
descartado de forma incorrecta. Segundo a APA, um litro de óleo doméstico deitado na banca da 
cozinha chega a contaminar, de uma só vez, um milhão de litros de água (www.apambiente.pt). 
Apesar de não ser um produto perigoso, como o óleo de lubrificação, aumenta a carga orgânica de 
tal forma que leva à falta de oxigénio para a vida aquática. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 267/2009, a primeira meta é o ano de 2011. Até 31 de 
Dezembro desse ano, os munic“pios com mais de 300 mil habitantes devem disponibilizar, pelo 
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menos, 40 pontos de recolha. Em 2015, esse número deverá ser o dobro. Consoante o número de 
habitantes, o número de oleões varia, até chegar aos munic“pios com menos de 25 mil habitantes. 
Estes devem disponibilizar oito pontos de recolha até ao final de 2011 e 12 até ao final de 2015. 

Neste sentido, as Câmaras têm estabelecido parcerias com empresas que as 
ajudam a adquirir os oleões e a recolherem os óleos usados, transformando-os em biodiesel. 
Também as grandes superf“cies começam a disponibilizar oleões ao consumidor final. 

 
IV.2.10.IV.2.10.IV.2.10.IV.2.10. RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

A actual legislação relativa aos res“duos de construção e demolição (RCD), disposta 
no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, estabelece o regime das operações de gestão, 
compreendendo a prevenção e reutilização dos RCD e as suas operações de recolha, transporte, 
armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação.   

Os res“duos de construção e demolição (RCD) referem-se aos provenientes de 
obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação e demolição e da 
derrocada de edificações. São res“duos de constituição não homogénea, com fracções de 
dimensões variadas, as quais podem ser classificadas como res“duos perigosos, não perigosos e 
inertes (www.valorambiente.pt). 

A gestão dos RCD é da responsabilidade de todos os intervenientes no seu ciclo de 
vida, desde o produto original até ao res“duo produzido, na medida da respectiva intervenção no 
mesmo. Exceptuam-se os RCD produzidos em obras particulares, isentas de licença e não 
submetidas a comunicação prévia, cuja gestão cabe à entidade responsável pela gestão de 
res“duos urbanos. Em caso de impossibilidade de determinação do produtor do res“duo, a 
responsabilidade pela respectiva gestão recai sobre o seu detentor (www.valorambiente.pt). 

A responsabilização do produtor, como empreiteiros ou promotores de obras que 
produzam entulhos, obriga-os a encaminhar os RCD para valorização ou eliminação. A 
responsabilidade dessas entidades extingue-se pela transmissão dos res“duos a um operador 
licenciado de gestão de res“duos ou pela sua transferência para as entidades responsáveis por 
sistemas de gestão de fluxos de res“duos. De realçar que é proibido, no decurso de qualquer tipo 
de obras ou operações de remoções de entulhos, abandonar ou descarregar terras e entulhos em 
vias e outros espaços públicos ou em qualquer terreno privado, sem prévio licenciamento e 
consentimento do proprietário. 

Os RCD apresentam um potencial de valorização significativo, dado que contêm 
percentagens elevadas de materiais que são inertes, reutilizáveis ou recicláveis. É poss“vel 
reutilizar RCD no sector da construção civil, por exemplo, em agregados reciclados grossos em 
betões de ligantes hidráulicos, em aterro e camada de leito de infra-estruturas de transporte, em 
agregados reciclados em camadas não ligadas de pavimentos e em misturas betuminosas a 
quente em central (www.valorambiente.pt). 

 
IV.2.11.IV.2.11.IV.2.11.IV.2.11. MADEIRAS 

Consideram-se madeiras as "paletes, as caixas, os troncos, os ramos, entre outros. 
A sua segregação para reciclagem permite evitar a utilização de preciosos recursos naturais, como 
são as árvores, na produção de novos materiais. 

O seu ciclo de gestão actual incide nos ecocentros e nos operadores de gestão de 
res“duos licenciados para receber madeiras. Na sua maioria, os ecocentros nacionais estão 
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preparados para receber este tipo de res“duo para processamento com vista à valorização, 
impondo, no entanto, um limite para o volume a entregar, próprio para pequenos consumidores. 
Para grandes quantidades de res“duo a encaminhar, provenientes de grandes produtores, o 
destino deve ser a transmissão dos res“duos a um operador licenciado de gestão de res“duos. 

 
IV.2.12.IV.2.12.IV.2.12.IV.2.12. RESÍDUOS HOSPITALARES 

São considerados res“duos hospitalares os res“duos resultantes de actividades 
médicas desenvolvidas em unidades de prestação de cuidados de saúde, em actividades de 
prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e investigação, relacionada com seres humanos 
ou animais, em farmácias, em actividades médico-legais, de ensino e em quaisquer outras que 
envolvam procedimentos invasivos, tais como acupunctura, piercings e tatuagens (Decreto-Lei nº 
178/2006).  

Visto que nem todos os res“duos produzidos nos estabelecimentos hospitalares 
apresentam a mesma perigosidade, surge a necessidade de os classificar segundo o maior ou 
menor risco que a sua presença implica.  

O Despacho n.º 242/96, de 13 de Agosto, determina que os res“duos hospitalares 
são objecto de tratamento apropriado, diferenciado consoante os grupos em que estão 
classificados e determina que as regras de acondicionamento, atribuindo cores aos recipientes 
que acomodam os diferentes grupos classificados. Assim, estes res“duos são actualmente 
classificados em quatro grupos distintos: grupos I e II como res“duos não perigosos, podendo ser 
equiparados a res“duos urbanos e grupos III e IV como res“duos perigosos. Os res“duos do grupo 
IV são de incineração obrigatória. 

Cada unidade de saúde é responsável por uma correcta gestão de res“duos, sendo 
pois sua a responsabilidade pelo destino final dos res“duos produzidos.  

Os res“duos hospitalares dos grupos I e II poderão ser encaminhados para 
valorização pelos circuitos de deposição/recolha dos respectivos fluxos espec“ficos. Os res“duos 
do grupo III podem passar por processos de tratamento como a autoclavagem, o tratamento por 
microondas e a desinfecção qu“mica, que os torna equiparáveis aos constantes nos grupos I e II. 
Os res“duos do grupo IV, pela sua perigosidade para a saúde pública, têm que obrigatoriamente 
ser incinerados, por forma a garantir a destruição de microrganismos patogénicos e de materiais 
potencialmente perigosos para a saúde pública. 

 
IV.2.13.IV.2.13.IV.2.13.IV.2.13.  BIO-RESÍDUOS 

O fluxo dos bio-res“duos, correspondente à fileira da matéria orgânica putresc“vel, é 
definido na Directiva nº 2008/98/CE, de 19 de Novembro: Bio-res“duos” são “os res“duos de jardim 
biodegradáveis, os res“duos alimentares e de cozinha das habitações, dos restaurantes, das 
unidades de catering e de retalho e os res“duos similares das unidades de transformação de 
alimentos” (Directiva nº 2008/98/CE, 2008). No fundo é constitu“do por dois principais fluxos: 
res“duos verdes de jardins e parques e res“duos de cozinha.  

A gestão dos bio-res“duos não está regulamentada, no entanto, no final de 2008, a 
Comissão das Comunidades Europeias publicou o LIVRO VERDE sobre a gestão dos bio-res“duos 
na União Europeia, cujo objectivo é explorar opções para um maior desenvolvimento da sua 
gestão (CCE, 2008). 
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Hoje em dia, a gestão dos bio-res“duos é regida por pol“ticas nacionais muito 
diferentes, recorrendo a opções de gestão que incluem, para além da prevenção na fonte, a 
recolha (selectiva ou com res“duos mistos), a digestão anaeróbia, a compostagem, a incineração e 
a deposição em aterro (CCE, 2008). 

A necessidade de desviar res“duos biodegráveis dos aterro, imposta aos estados 
membros pela Directiva Aterros 1999/31/CE, de 26 de Abril (transposta em Portugal para o 
Decreto Lei nº 183/2009, de 10 de Agosto), suscitou alguma preocupação, traduzida no Plano 
Estratégico para os Res“duos Sólidos Urbanos II, especificamente no Eixo III/Medida 4 através das 
linhas de orientação D e G: 

 D) reforço das redes de recolha selectiva multimaterial, as quais devem abarcar a 
recolha selectiva de res“duos urbanos biodegradáveis; e  

G) reforço da valorização orgânica (nomeadamente pela digestão anaeróbia e/ou 
compostagem) de res“duos urbanos biodegradáveis provenientes da recolha selectiva. (Portaria 
n.º 187/2007). 

Entende-se assim que desviar os bio-res“duos dos circuitos normais de recolha de 
RSUs vai directamente ao encontro da redução da deposição de res“duos biodegradáveis em 
aterro. 
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VVVV ESTUDO DE CASOESTUDO DE CASOESTUDO DE CASOESTUDO DE CASO    

 
V.1.V.1.V.1.V.1.  METODOLOGIA 

Após a definição do objectivo deste projecto GeReSUA II, procedeu-se à elaboração da 
revisão bibliográfica. A pesquisa foi desenvolvida consultando: 

• os serviços da Biblioteca do Conhecimento Online (www.b-on.pt) para as revistas Waste 
Management & Research, Waste Management, Resources, Conservation and Recycling, 
International Journal of Social Economics e Journal of Higher Education;  

• artigos online, publicados em bibliotecas online, como Scientific Electronic Library Online - 
SciELO (www.scielo.org), o jornal Gestão & Produção e Revista de Gestão Social e Ambiental; 

• os s“tios na Internet da Comissão Europeia, das Agências Europeia e Portuguesa do 
Ambiente e Gestão Ambiental (www.gestaoambiental.com.br), entre outros referidos na 
Bibliografia. 

Para o desenvolvimento deste caso de estudo - a gestão de res“duos do campus da 
Universidade de Aveiro (UA) - foram considerados os resultados da quantificação de res“duos nas 
residências da UA, preconizados por Abad e Gragera (2008), em programa de Erasmus e, como 
base de partida qualitativa para a elaboração de questionários, os resultados da quantificação de 
res“duos efectuados para a execução dum projecto final de curso em Engenharia do Ambiente, 
elaborado por Sá e Machado (2007). Neste projecto de 2007 foram nomeados pivots para a 
temática dos res“duos em cada departamento, tendo sido estes contactos retomados no âmbito do 
estudo de caso agora apresentado.  

Para tal, foram realizadas reuniões com os pivots de cada departamento da UA, bem como 
com os Serviços Técnicos e a Reitoria. Procurou-se igualmente obter informações junto das 
entidades responsáveis pela recolha de res“duos urbanos e equiparados, incluindo os res“duos de 
embalagem de ecoponto, respectivamente, a SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, 
empresa subcontratada pela Câmara Municipal de Aveiro para a recolha de res“duos urbanos e 
equiparados do munic“pio e a ERSUC - Res“duos Sólidos do Centro, S.A., empresa responsável 
pela gestão dos res“duos sólidos produzidos em 36 munic“pios do Litoral Centro, incluindo Aveiro e 
que recolhe na UA os res“duos segregados por recolha selectiva em ecopontos. 

Com base no exposto por Sá e Machado (2007), foi elaborado um questionário direccionado 
para cada departamento, de acordo com as especificidades na produção de res“duos e foram 
marcadas entrevistas com os pivots e com alguns responsáveis de laboratórios, para confirmar os 
resultados, efectuar um levantamento das necessidades de cada departamento nesta matéria, 
identificar os problemas mais urgentes para prosseguir com a implementação de medidas 
imediatas, visando melhoramentos urgentes; e, ainda, facultar uma oportunidade de consultoria 
em gestão de res“duos e separação selectiva, que tanto se denotou faltar, reflectindo o estado 
periclitante do conhecimento da comunidade universitária sobre o modo de proceder numa fase do 
ciclo de vida dum material, o momento em que se torna res“duo. 

Com esta forma de actuação, criou-se um canal de comunicação interessante entre a 
GeReSUA II e os pivots e outros funcionários docentes e não docentes que, directa ou 
indirectamente, foram igualmente contactados no âmbito destas entrevistas, esclarecendo-se 
dúvidas e fornecendo-se informações adicionais pedidas por aqueles, o que demonstra que a 
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comunidade começa a tomar consciência da problemática, apresentando com esta atitude um 
sentido de responsabilidade ética e um comportamento ambientalmente consciente. 

Pretendeu-se com estas entrevistas e aproveitando a informação já existente no que concerne 
à quantificação dos res“duos de separação selectiva, proceder a uma rastreio mais aprofundado 
por departamento, estreitando conhecimentos, falando com a comunidade e percebendo quais são 
as suas expectativas em relação a um projecto desta natureza.  

Foi ainda intenção deste projecto intensificar a relação com as empresas que actualmente 
fazem a recolha e gerem os res“duos produzidos no campus, no sentido de estreitar a 
comunicação e as poss“veis parcerias a desenvolver. Para isso, solicitou-se desde logo a 
colaboração da SUMA para a quantificação da produção de RSUs indiferenciados gerados na UA, 
a qual acedeu prontamente, procedendo à quantificação dos res“duos por si recolhidos, em todos 
os contentores da UA, durante uma semana. 

Os dados obtidos nas entrevistas realizadas, na quantificação da SUMA e nos estudos 
preconizados por Sá e Machado, 2007 e Abad e Gragera, 2008, foram tratados de forma a 
documentar a realidade actual de gestão de res“duos no campus da UA, a constatar as 
dificuldades, os obstáculos e os casos positivos encontrados e a estabelecer as diferenças entre a 
gestão actual e a que o GeReSUA II propõe nesta tese, evidenciando as vantagens duma gestão 
e monitorização centralizadas. 

 
V.2.V.2.V.2.V.2. APRESENTAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO E DO SEU CAMPUS 

A Universidade de Aveiro é uma instituição pública que tem como missão a intervenção e 
desenvolvimento da formação graduada e pós-graduada, a investigação e a cooperação com a 
sociedade. Criada em 1973, rapidamente se transformou numa das mais dinâmicas e inovadoras 
universidades do pa“s. 

Frequentada por cerca de 13000 alunos em programas de graduação e pós-graduação, a UA 
desde cedo assumiu um papel de relevância no panorama universitário do pa“s, inserindo-se no 
grupo da frente no que diz respeito à qualidade das infra-estruturas que oferece, à qualidade da 
sua investigação, à excelência do seu corpo docente, constitu“do por 1046 profissionais, dos quais 
59% são doutorados e à dedicação dos 457 funcionários não docentes. 

A UA é um parceiro privilegiado de empresas e de outras entidades nacionais e internacionais, 
com as quais coopera em diversos projectos e programas e às quais presta importantes serviços, 
sendo por isso um espaço de investigação onde se desenvolvem produtos e soluções inovadoras 
que contribuem para o avanço da ciência e da tecnologia. 

Com uma área total de aproximadamente 92 hectares, a UA é constitu“da por quarenta e dois 
edif“cios para ensino e investigação, quinze residências para alunos e docentes, três cantinas e 
um restaurante, duas bibliotecas, uma livraria, salas para conferências e espectáculos, galerias de 
exposições, pavilhão desportivo, pista de atletismo, lavandarias, correios, jardim de infância, banco 
e lojas, tudo isto num único campus, rodeado pela beleza natural de centenárias salinas e apenas 
a dois passos do centro da cidade de Aveiro. 
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Figura 7Figura 7Figura 7Figura 7.  Vista do campus da Universidade de Aveiro. Fonte: Publicação UA Essencial, em www.ua.pt. Consultado 
em 08-12-2009. 

Com projectos assinados pelos melhores arquitectos nacionais, o campus de Santiago - vide 
figura 7 - é uma sala de exposições da arquitectura portuguesa contemporânea, visitada 
anualmente por centenas de especialistas e por outros interessados, vindos de várias partes do 
mundo (www.ua.pt).  

A figura 8 apresenta o mapa do campus da UA, com a distribuição espacial da várias unidades 
orgânicas, constitu“das pelos departamentos, secções autónomas e institutos e constitu“da por 
serviços de apoio, sucintamente enumerados no quadro 4 seguinte. 

    

DEPARTAMENTOS 

› Ambiente e Ordenamento 
› Biologia 
› Ciências da Educação 
› Comunicação e Arte 
› Didáctica e Tecnologia Educativa 
› Economia, Gestão e Engenharia Industrial 
› Electrónica, Telecomunicações e Informática 
› Engenharia Cerâmica e do Vidro 

› Engenharia Civil 
› Engenharia Mecânica 
› Física 
› Geociências 
› Línguas e Culturas 
› Matemática 
› Química 

 
SECÇÕES AUTÓNOMAS 

› Ciências da Saúde › Ciências Sociais, Jurídicas e  
  Políticas 

INSTITUTOS 

› Instituto Superior de Contabilidade  
e Administração da Universidade de Aveiro 
› Instituto de Ambiente e Desenvolvimento 

› Instituto de Telecomunicações 
› Instituto de Electrónica e  
  Telemática de Aveiro 

 

OUTROS SERVIÇOS 

› Edifício Central da Reitoria 
› Complexo Pedagógico, Cientifico e Tecnológico 
› Infantário e ATL 
› Cantina de Santiago e Cantina do Crasto 
› Snack e Restaurante 
› Zona Técnica (Catacumbas) 

› Biblioteca 
› Associação Académica 
› Laboratório Central de Análises 
› Centro de Informática e  
  Comunicações 
› Bares 
› Pavilhão Aristides Hall 

Quadro 4.Quadro 4.Quadro 4.Quadro 4. Organização das unidades presentes no campus da Universidade de Aveiro. Fonte: www.ua.pt 
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FFFFigura igura igura igura 8888.  Mapa do campus da Universidade de Aveiro. Fonte: www.ua.pt. Consultado em 15-05-2010. 
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V.3.V.3.V.3.V.3.  INICIATIVAS AMBIENTAIS NO CAMPUS DA UA 

A Universidade de Aveiro, como já anteriormente referido no ponto III.3, apresentou em 
Setembro deste ano um programa de eficiência energética, apoiado pelo Estado, que vai abranger 
os 80 edif“cios do campus e que contará com a instalação de painéis solares, fotovoltaicos e 
térmicos, para diminuição do consumo de energia e ainda com a captação de águas para redes de 
rega.  

Este é o primeiro grande projecto da UA que ganha forma e que a encaminha rumo à 
sustentabilidade. Não obstante, o dinamismo do corpo docente e dos alunos na conquista da 
gestão ambiental sustentável já vem de alguns anos, como é o caso do Departamento de 
Ambiente e Ordenamento (DAO) da Universidade, que tem vindo a propor projectos relacionados 
a temática, tais como: 

• Almeida, J. , Marques, J., Costa, M. (2000). A caracterização dos res“duos sólidos do 
Departamento de Ambiente e Ordenamento; 

• Correia, A. C. R., Morais, A. M. C. F., Silva, I. C. F. (1996). Emissões dos laboratórios do 
DAO: Gases e Res“duos Sólidos. Avaliação qualitativa, estimativa de quantidades, identificação 
de situações de risco.  

• Gonçalves, P. de C. (2001). Potencial de reciclagem de computadores usados em Portugal; 

• Santos, D., Castro, S. (2001). Empresas de reciclagem; 

• Costa, A. C. G. (2001). Organização de campanhas de sensibilização.  

•  Sá A., Machado I. (2007). Elaboração de um Sistema de Gestão de Res“duos Sólidos no 
Campus da Universidade de Aveiro (GeReSUA).  

 
V.4.V.4.V.4.V.4.  A GESTÃO ACTUAL DE RESÍDUOS NA UA 

O estudo de campo realizado, entre entrevistas, reuniões com operadores e o canal de 
comunicação estabelecido entre a equipa de projecto GeReSUA II e os pivots, permitiu tomar 
conhecimento da situação actual, no que concerne à gestão de res“duos sólidos urbanos do 
campus da UA, tendo sido poss“vel apurar informações relativamente aos meios alocados para a 
gestão de res“duos, à tipologia produzida, aos conhecimento e sensibilização da comunidade 
universitária para a temática. 

 

V.4.1.V.4.1.V.4.1.V.4.1. COMPORTAMENTO SOCIAL 

Verificou-se que a gestão actual praticada é pouco consistente, individualizada e, nalguns 
casos até mesmo diminuta, salientando-se ainda a falta de (in)formação da maioria dos actores, 
excepção feita a alguns departamentos que, pela tipologia de res“duos produzidos - res“duos de 
laboratório, alguns perigosos - foram obrigados a (in)formarem-se sobre os procedimentos legais a 
desempenhar, uns com maior, outros com menor, sucesso. 

A falta de sensibilização ambiental da comunidade universitária verificou-se expressiva, 
bem como a fraca motivação. Muitos entrevistados, entre pivots e gerentes de bares, defende que 
não têm que se preocupar com a gestão de res“duos e que este é um assunto que diz respeito aos 
serviços técnicos e à reitoria da Universidade. Muitos demonstraram não conhecer como está 
organizado o sistema de tratamento integrado de res“duos vigente em Aveiro, a cidade onde 
trabalham e residem, ou mesmo o nome da empresa gestora do sistema, a ERSUC. 
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Adicionalmente, muitos não sabem como encaminhar as diferentes tipologias de res“duos gerados 
nos departamentos onde trabalham, nem sabem onde procurar essa informação.  

Contudo, este estudo encontrou igualmente exemplos positivos de dinamismo, sentido de 
responsabilidade para com o destino a dar a um res“duo produzido e imensa vontade em aderir a 
um projecto que os encaminhe para uma gestão de res“duos equilibrada, coerente, responsável e 
ambientalmente sustentável. Desta vontade de mudança surgiu o surpreendente canal de 
informação acima referido, que demonstra que parte da comunidade universitária está totalmente 
disposta a receber uma nova metodologia de gestão de res“duos, sendo que, no seu entender, 
esta já devia ter tomado lugar há muito tempo. Para aqueles a quem tudo parece dif“cil, falta 
sensibilização que demonstre os benef“cios de vivermos numa sociedade voltada para o bem estar 
comum, que afinal é também o de cada um. 

Pode dizer-se que o comportamento encontrado corrobora o que foi dito na revisão 
bibliográfica acerca do microcosmos que é um campus universitário, de como se assemelha ao 
comportamento actual da sociedade face a esta problemática e de como a educação ambiental é 
urgente e extremamente necessária para virar o rumo do pensamento de que os res“duos são um 
problema de alguém, mas não o nosso. 

Realmente o problema é nosso, porque somos nós que os geramos! Não adianta não 
aceitarmos centrais de tratamento de res“duos nas nossas cidades, quando não paramos de fazer 
crescer a quantidade de res“duos que geramos. Estas só são necessárias porque nós as fazemos 
sê-lo, apenas nunca nos lembramos disso! O apelo à redução na fonte, à separação selectiva para 
reciclagem, à reutilização, não surge para termos palavras bonitas nos decreto-lei; surge porque 
esse é o caminho que temos de seguir para encontrar a sustentabilidade. A verdade é que a 
sociedade diz com naturalidade que deposita no 惇 lixo comum敦 e é a primeira a protestar contra a 
abertura dum aterro controlado de res“duos ou duma estação de valorização orgânica, porque 
apresentam um odor desagradável. Essa mesma sociedade que todos os dias deposita mais um 
saco do 惇 lixo comum敦  no contentor da rua onde vive e se esquece que o conteúdo do seu 
caixote do 惇 lixo comum敦 , quando é depositado nesse contentor, fecha o ciclo lá de casa, mas 
abre um outro. O contentor da nossa rua não é o destino final dos res“duos que produzimos e os 
aterros têm até à actualidade colmatado a necessidade de facultar aos res“duos gerados um 
destino controlado. Mas nem o solo, nem o espaço territorial são infinitos! É urgente mudar o rumo 
do destino até agora habitual e que a sociedade adoptou como normal. O pensamento e a 
consciencialização ambiental têm de crescer com a responsabilidade que temos perante o que 
geramos e com a necessidade de inverter a tendência de aumento de produção. A gestão 
adequada dos res“duos, por forma a, por exemplo, diminuir a deposição em aterro de res“duos 
biodegradáveis e valorizáveis é um passo que urge ser considerado como o verdadeiro 
procedimento normal em sociedade. 

 

V.4.2.V.4.2.V.4.2.V.4.2. PRODUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA UA - CONTABILIZAÇÃO DA 
SUMA 

A quantificação da produção de RSUs indiferenciados gerados na UA foi conseguida 
através de um acordo estabelecido com a empresa de gestão de res“duos, a SUMA, que procedeu 
à quantificação dos res“duos por si recolhidos, em todos os contentores da UA, durante uma 
semana.  

O quadro 5 indica o número de contentores recolhidos, bem como a sua localização no 
campus. 
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RefRefRefRefªªªª    LocalizaçãoLocalizaçãoLocalizaçãoLocalização    2008200820082008    

A Cantina do Crasto 9 

B Pavilhão Polidesportivo 1 

C Restaurante 3 

D Entrada do Parque de Estacionamento 2 (em frente ao DFIS) * 
E Sa“da do Parque de Estacionamento 2 (em frente ao DEGEI) 4 

F Em frente Geociências lado da rua B 1 

G Em frente Civil lado da rua B * 

H Em frente Mecânica lado da rua B 1 

I Em frente CEFASI lado da rua B 1 

J Em frente CICUA lado da rua B 1 

K Departamento de Comunicação e Arte 1 

L Pista de Atletismo 2 

M Zona Técnica Central (junto ao Armazém da Cantina) 5 

N CIFOP 4 

O Em frente Pavilhão 3 (junto à entrada ao Seminário e ao DECV) 2 

P Junto à capela do Seminário (junto à ESSUA) 6 

 Total 41 

Quadro Quadro Quadro Quadro 5555.... Identificação e número dos contentores distribu“dos pelo campus da UA.. Estes dados foram 
fornecidos aos operadores da SUMA, juntamente com o impresso para preenchimento. * Os contentores D 
e G não se encontravam geo-referenciados, pelo que não apresentavam número de identificação da 
SUMA. 

 

Antes de iniciar o circuito do frete referente ao campus, o camião da SUMA foi pesado na 
báscula duma unidade industrial próxima da UA, gentilmente cedida para o efeito. Os técnicos da 
SUMA preencheram o impresso facultado, por forma a registar o estado de ocupação dos 
contentores e os res“duos depositados nos contentores da UA foram recolhidos. O camião voltou à 
unidade industrial para nova pesagem e os resultados obtidos encontram-se no quadro 6.  

 

DiaDiaDiaDia    ViaturaViaturaViaturaViatura    Bruto Bruto Bruto Bruto ((((kgkgkgkg))))    Tara Tara Tara Tara ((((kgkgkgkg))))    Liquido Liquido Liquido Liquido ((((kgkgkgkg))))    Liquido Média Liquido Média Liquido Média Liquido Média ((((kgkgkgkg))))    

11-11-2008 1 12480 8860 3620 

12-11-2008 2 16830 14320 2510 
13-11-2008 2 17040 14320 2720 
14-11-2008 1 11410 8860 2550 
15-11-2008 2 16600 14320 2280 

2222736736736736    
    
    

Quadro Quadro Quadro Quadro 6666.... Quantificação efectuada pela SUMA aquando da recolha semanal dos contentores de RSUs indiferenciados 
dispostos no campus da UA. 

Os impressos elaborados para documentar a apreciação qualitativa dos operadores da 
SUMA aquando da recolha, no que respeita ao volume de ocupação dos contentores, podem ser 
consultados no Anexo I, devidamente preenchidos.  

Com a quantificação da SUMA foi poss“vel conhecer a quantidade de RSUs 
indiferenciados gerados na UA, bem com efectuar o cálculo da densidade dos RSUs em contentor, 
através das seguintes equações: 
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(1) em que dfinal é a média aritmética das densidades intermédias 
(di), a é o número de dias de amostragens efectuadas pela 
SUMA e di é a densidade dos RSUs indiferenciados em 
contentor, calculada para cada dia de amostragem. 

(2)           em que mi é a massa determinada (peso) nos vários 
contentores recolhidos por cada dia de amostragem e Vi é o 
volume de RSUs indiferenciados recolhidos nos vários 

contentores por cada dia de amostragem 

(3)  em que j é o número de casos considerados para o n“vel de 
ocupação dos contentores: 100%, 80%, 60%, 40% e 20%, nj é 
o n“vel de ocupação e Cj é o número de contentores recolhidos 
e pesados por cada caso considerado. O factor 0,8 representa 
a capacidade máxima de ocupação dum contentor, ou seja um 
volume de 0,8 m3. 

O quadro 7 apresenta os dados conseguidos através do preenchimento dos impressos 
fornecidos aos operadores da SUMA com a informação sobre o n“vel de ocupação dos 
contentores. O quadro 8 compila os cálculos efectuados, através das equações anteriores e dos 
dados provindos da coluna Cj para n = 1 do quadro 7, para a determinação da densidade dos 
RSUs indiferenciados da UA em contentor - apenas a ocupação total de contentores foi 
considerada para o cálculo da densidade. 

Com o valor da densidade média determinado foi poss“vel converter o volume dos sacos 
enviados para contentor, por unidade orgânica, em toneladas, dados esses obtidos no 
levantamento da produção de res“duos efectuada pela GeReSUA II. 

 
DiaDiaDiaDia    Cj para nCj para nCj para nCj para n    jjjj = 1 = 1 = 1 = 1    Cj para nCj para nCj para nCj para n    jjjj = 0, = 0, = 0, = 0,8888    Cj para nCj para nCj para nCj para n    jjjj = 0, = 0, = 0, = 0,66660000    Cj para nCj para nCj para nCj para n    jjjj =  =  =  = 0,0,0,0,44440000    Cj para nCj para nCj para nCj para n    jjjj = 0,2 = 0,2 = 0,2 = 0,20000        

11-11-2008 29 5 3 1 0 
12-11-2008 31 2 1 2 2 
13-11-2008 37 0 0 0 2 
14-11-2008 33 0 4 0 6 
15-11-2008 30 4 0 0 9 

QuadroQuadroQuadroQuadro    7777.... Correspondência entre o número de contentores (Cj) e o respectivo n“vel de ocupação (nj) por dia de amostragem. Estes dados 
foram conseguidos por preenchimento do impresso fornecido aos operadores da SUMA.  

 

DiaDiaDiaDia    Cj para nCj para nCj para nCj para n    jjjj = 1 = 1 = 1 = 1    
    

mmmm iiii ( ( ( (kkkkgggg))))     

 

 

 

 

        

11-11-2008 29 3620 23,20 156,03 
12-11-2008 31 2510 24,80 101,21 
13-11-2008 37 2720 29,60 91,89 
14-11-2008 33 2550 26,40 96,59 

15-11-2008 30 2280 24,00 95,00 

108,15108,15108,15108,15    

Quadro Quadro Quadro Quadro     8888.... Apresentação dos cálculos para a determinação da densidade média dos RSUs indiferenciados em contentor. O valor da massa 
medida (peso) nos vários contentores recolhidos, por cada dia de amostragem, é um dado calculado pela SUMA e que se traduz na 
diferença entre a tara do camião e a massa medida antes e após a recolha dos contentores da UA. 
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V.4.3.V.4.3.V.4.3.V.4.3. PRODUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA UA - CONTABILIZAÇÃO DO 
GERESUA II 

A quantificação da produção de RSUs indiferenciados foi igualmente conseguida 
inquirindo as equipas de limpeza quanto ao número médio de sacos que transportam diariamente 
para os contentores de RSUs. Sabendo o volume dos sacos, foi poss“vel estimar a quantidade 
produzida de res“duos desta tipologia, através do cálculo da densidade do res“duo (quadro 8). O 
mesmo foi efectuado para os bares dos departamentos do campus. 

Com estas duas vertentes de quantificação, equipas de limpeza e SUMA, foi poss“vel 
conhecer a quantidade de RSUs indiferenciados gerados na UA e discriminá-la por unidade 
orgânica, identificando as maiores geradoras destes res“duos e, por conseguinte, percebendo qual 
a distribuição mais eficaz de contentores no campus. 

Ressalva-se que os resultados obtidos pelo método de inquérito das equipas de limpeza 
são uma estimativa da produção de RSUs indiferenciados nos departamentos, sendo que o valor 
real quantificado a considerar é aquele apresentado nos resultados da SUMA. A intenção deste 
inquérito passa, como atrás referido, pela discriminação da quantificação por unidades do campus 
e as mais valias associadas a esse conhecimento, principalmente quando, mesmo sendo uma 
estimativa, o valor final encontrado é da mesma ordem de grandeza que o quantificado pela 
SUMA. 

V.4.3.1.V.4.3.1.V.4.3.1.V.4.3.1. Produção de Resíduos Sólidos Indiferenciados e 
Valorizáveis de Recolha Selectiva na UA 

Apresentam-se, de seguida, vários quadros e figuras ilustrativas do cenário de 
produção de res“duos indiferenciados e valorizáveis de recolha selectiva gerados no campus. A 
quantificação fraccionada dos res“duos referidos neste sub-cap“tulo foi baseada em: 

• Indiferenciados produzidos nas unidades orgânicas e bares associados: estimativa 
de volume dos sacos enviados para o contentor de indiferenciados, calculado mediante os 
resultados obtidos no levantamento efectuado pelo GeReSUA II; 

• Indiferenciados produzidos nas Cantinas: cálculo do volume determinado a partir 
dos resultados obtidos no levantamento da SUMA, mediante conhecimento dos contentores de 
deposição alocados às mesmas; 

• Indiferenciados e recolha selectiva de papel/cartão, embalagens plásticas, de metal 
e de vidro produzidos nas residências: de acordo com quantificação efectuada por Abad & 
Gragera, 2008. 

• Recolha selectiva de papel /cartão, embalagens plásticas, de metal e de vidro nos 
unidades orgânicas/serviços, bares associados e cantinas: de acordo com a quantificação de Sá e 
Machado, 2007. 

De notar que, no que respeita à recolha selectiva, os resultados obtidos por Sá e 
Machado, 2007 e Abad & Gragera, 2008, tiveram por base a segregação organizada para os 
estudos preconizados, não tendo sido por isso espontânea. Os bares e residências na sua maioria 
não fazem separação selectiva, tendo esta apenas sido realizada durante o tempo solicitado para 
a quantificação. Quer isto dizer que a maioria destas unidades no seu dia-a-dia envia estes 
res“duos valorizáveis para o contentor de indiferenciados. Por conseguinte, as quantidades 
apresentadas de plástico, vidro e algum papel são maioritariamente parte integrante dos RSUs 
encaminhados para os contentores da SUMA, uma vez que a verdadeira percentagem de 
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valorizáveis segregados é muito reduzida, cingindo-se praticamente ao papel/cartão armazenado 
selectivamente nas unidades orgânicas e vidro depositado nos ecopontos da UA. 

Ressalva-se ainda que a quantificação de Sá e Machado, 2007 apresentada para os 
res“duos de embalagem de plástico e vidro, não tem em conta a sua produção nos laboratórios 
das unidades orgânicas. As quantidades apresentadas são referentes à actividade diária destas 
unidades destinadas ao ensino, pelo que estes res“duos provêm dos gabinetes, das salas de aula 
e dos bares associados. 

No particular respeitante à quantificação de res“duos indiferenciados gerados nas 
cantinas, as quantidades apresentadas foram obtidas através dos resultados conseguidos pela 
quantificação efectuada pela SUMA, tendo em conta o n“vel de ocupação dos contentores 
observado. Sabendo quais são alocados às cantinas, a taxa de ocupação verificada e a densidade 
do res“duo, é poss“vel determinar a média diária de produção destas unidades, tendo em conta o 
pior caso, ou seja, a ocupação completa dos contentores dispon“veis, como mostra o anexo II. 

Sabendo a capacidade máxima dos contentores de deposição e os resultados da taxa 
de ocupação obtidos, juntamente com o valor de densidade obtido como demonstrado nos 
quadros 7 e 8 anteriores, foi poss“vel determinar a produção diária média apresentada no quadro 
9.  

O quadro 9 resume as quantidades geradas nas unidades orgânicas de RSUs 
indiferenciados, de papel/cartão, de embalagens plásticas, de metal e de vidro na UA, em 
diferentes unidades de medida, calculadas através da densidade, determinada como acima 
demonstrado.   

Os cálculos intermédios, com o número de sacos enviados diariamente para os 
contentores pelas equipas de limpeza e a sua conversão em volume e massa totais, encontram-se 
dispostos no anexo III e serviram de base para elaboração do quadro 9 e das apresentações 
gráficas seguintes. 

 

 

        

 
Indiferenciados 

 
LER 20 03 01 

Papel/Cartão 
 

LER 15 01 01 

 
Emb. Plásticas/Metal 

 
LER 15 01 02/04 

 

Emb. Vidro 
 

LER 15 01 07 

   kg/dia tons/ano kg/dia tons/ano kg/dia tons/ano kg/dia tons/ano 
Unidades 
Orgânicas (UO) 

 486,7 116,8 141,6 34,0 12,1 2,9 1,0 0,2 

Bares das UO  
279,8 67,2 25,0 6,0 30,5 7,3 91,0 21,8 

Cantinas e  
Snack-Restaurante 

 1121,3 269,1 37,0 8,9 19,0 4,6 7,3 1,8 

U
n

id
ad

es
  

Residências   
120,3 28,9 3,8 0,9 4,0 1,0 4,0 1,0 

  

Totais     2008,0 481,9 207,3 49,8 65,6 15,7 103,3 24,8 

           

S
U

M
A

 

Totais 
 

2736,0 656,6 - - - - - - 

           

 Quadro Quadro Quadro Quadro 9999.... Quantidades de res“duos sólidos urbanos (indiferenciados, papel/cartão, embalagens plásticas, de metal e de vidro) gerada no 
campus da Universidade de Aveiro, entre as várias Unidades. Para os cálculos efectuados foram considerados 5 dias úteis por semana e 48 
semanas por ano de funcionamento normal das unidades Orgânicas, bares, cantinas e residências da UA. Este quadro apresenta ainda o 
resultado final do quadro 6, resultados da SUMA, considerados os reais, para comparação. (Emb. - embalagens; LER - Código da Lista 
Europeia de Res“duos). 
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Observando o quadro anterior verifica-se que existe uma diferença de 700 kg/dia 
entre o valor respeitante à deposição real de RSUs indiferenciados nos contentores da UA, 
pesados pela SUMA durante uma semana e os resultados obtidos pelo GeReSUA II, o que, como 
explanado em V.4.3., já seria expectável, dado que, do inquérito efectuado resulta uma estimativa 
de volume dos sacos enviados para contentor de indiferenciados provindos das unidades 
orgânicas e bares associados e não o valor real exacto.  

Adicionalmente, existe uma parcela de res“duos que é depositada nos contentores de 
RSUs que não foi contabilizada no inquérito relativo ao número de sacos enviados pelas equipas 
de limpeza, uma vez que não lhes compete o encaminhamento. São res“duos de laboratório 
produzidos nos laboratórios de investigação, como, por exemplo, res“duos de embalagens 
plásticas e de vidro, de vidro de borosilicato, de excedente de barro, de gesso, de solos não 
contaminados, aparas metálicas e res“duos autoclavados e que se traduzem numa quantidade 
apreciável depositada em contentor que, somada aos cerca de 2000 kg/dia encontrados nas 
entrevistas, os aproxima da quantidade final diária encontrada pela SUMA. 

De referir ainda que foram encontrados laboratórios que depositam as embalagens de 
plástico e vidro no ecoponto, mas esta parcela não foi tida em consideração  na quantificação de 
Sá e Machado, 2007. Por conseguinte, as quantidades finais de res“duos de embalagem de 
ecoponto apresentadas no quadro 9, embora próximas da realidade, são deficitárias.  

Com efeito, é a contabilização da SUMA que deve ser considerada, uma vez que esta 
foi a quantidade real recolhida e encaminhada para confinamento em aterro. Não obstante, este 
inquérito foi essencial para a discriminação da quantificação por unidades do campus e as mais 
valias associadas a esse conhecimento, que se baseiam nas constatações relatadas a seguir e 
que são deveras importantes para perceber onde se encontram as falhas na deposição, quais são 
as unidades mais produtoras e como deve ser pensada a solução integrada a desenvolver. 

A produção diária contabilizada pela SUMA, cerca de 2700 kg diários de RSUs 
indiferenciados enviados para aterro, equivalem a 25299 litros diários, muito acima dos 1100 litros 
diários impostos no Decreto-Lei nº 178/2006, como valor limite acima do qual a gestão destes 
res“duos é da responsabilidade do produtor. 

Debruçando a atenção nos resultados do inquérito GeReSUA II, com os quais é 
poss“vel idealizar a quantificação fraccionada da produção de res“duos, estes indicam que a 
grande produção de res“duos indiferenciados tem origem nas cantinas e nas residências, gerando-
se na sua actividade cerca de 62% do total deste tipo de res“duos produzido. Verifica-se que os 
bares dos departamentos, quando comparados com as cantinas/restaurante, não têm expressão 
significativa (14% para 56%), mas a verdade é que no conjunto dos res“duos produzidos nos 
serviços de refeições são totalizadas 365 toneladas/ano.  

A produção de res“duos valorizáveis é uma realidade no campus da UA, mas a sua 
separação selectiva não tanto. Cada tipologia é devida ao tipo de actividade inerente à unidade em 
causa e o quadro 9, em conjunto com a figura 9 A e B, permitem visualizar o comportamento de 
produção em cada unidade e quais as maiores produtoras duma tipologia.  
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FFFFigura  9igura  9igura  9igura  9    AAAA e  e  e  e BBBB.  Comparação da quantidade de res“duos indiferenciados, de papel/cartão, embalagens de plástico e 
vidro produzidos nas diferentes unidades do campus da UA, em kg/dia. (O gráfico e a coluna 惇 Cantinas敦  incluem as 
cantinas do Crasto e de Santiago, bem como o snack/restaurante; UO = Unidades Orgânicas ). 
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Os res“duos de embalagens de plástico e de vidro produzidos nas unidades orgânicas 
não são na generalidade segregados, sendo, praticamente na sua totalidade, encaminhados como 
res“duo indiferenciado para aterro. Esta tipologia é mais produzida nos bares do que nas salas de 
aula, laboratórios de aulas ou gabinetes, dado que os produtos a“ vendidos são na sua maioria 
embalados com este tipo de material.  

Por conseguinte, nas unidades orgânicas, a segregação de valorizáveis centra-se no 
papel e no cartão; já nos bares, esta segregação ocorre com grande expressão nos res“duos de 
embalagens de vidro e a segregação do papel/cartão é a mais discriminada. 

Analisando mais em pormenor estas constatações, são produzidas por ano cerca de 
16 toneladas de res“duos de embalagens plásticas, que são encaminhadas quase na totalidade 
para o contentor de indiferenciados, em detrimento da sua valorização. Mesmo nos bares, que 
produzem cerca de 46% do volume total produzido no campus, apenas dois demonstraram 
proceder à sua separação selectiva. 

A realidade para os res“duos de embalagens de vidro é um pouco mais favorável, 
mas ainda longe de ser satisfatória. São produzidas cerca de 25 toneladas por ano de res“duos de 
embalagens de vidro, sendo que a grande expressão de produção ocorre nos bares de 
departamento (22 ton/ano). Ainda assim, apenas cerca de 64% do que é produzido nos bares é 
encaminhado para ecoponto, o que significa que do total produzido, cerca de metade é enviada 
para contentor de indiferenciados.  

No que respeita à produção de res“duos de papel/cartão, as unidades orgânicas têm 
perfeitamente interiorizada a consciência da necessidade de separação, tendo-se tornado um 
comportamento de rotina na vida diária.  

Dos cerca de 200 kg/dia de papel/cartão rejeitado no campus cerca de metade é 
armazenada selectivamente e encaminhada para reciclagem. Esta metade corresponde ao 
res“duo produzido nas unidades orgânicas; o restante, correspondente à produção do res“duo em 
bares, cantinas e residências, é na sua maioria encaminhada para o contentor de RSUs como 
res“duo indiferenciado. Apenas dois bares garantiram efectuar segregação deste res“duo 
valorizável e, segundo Abad & Gragera, 2008, alguns blocos de residências já separam os 
res“duos valorizáveis, onde se inclui o papel/cartão. Não obstante, para a quantificação global 
efectuada nas Unidades do campus, aqueles que se regem pelas boas práticas são diminutos. 

O cálculo das quantidades geradas de res“duos é também um importante input para 
perceber qual a distribuição espacial óptima de contentores de RSUs pelo campus, devendo ter-se 
em consideração a alocação mais favorecida em zonas cont“guas às unidades mais produtoras. A 
mesma assumpção não é efectuada neste estudo para os ecopontos, uma vez que a proposta a 
apresentar nesta tese os elimina do campus na realidade em que são hoje conhecidos, 
concentrando a sua deposição num único local e mantendo apenas a deposição de 
indiferenciados em contentores da SUMA, como documentado mais adiante. 

Neste sentido, este estudo GeReSUA II verificou que os maiores produtores de 
res“duos indiferenciados são o ATL/Infantário, com cerca de 80 kg diários de indiferenciados 
produzidos, seguido do Departamento de F“sica (DFIS), com cerca de 40 kg/dia e dos DECV, DQ, 
CSJP, DBIO e conjunto DDTE/DCE/CIFOP, que partilham o mesmo edif“cio, com cerca de 24 kg 
diários produzidos. Ainda é poss“vel distinguir um terceiro grupo de unidades orgânicas com 
alguma expressão: a Biblioteca e o DMAT, com capacidade produtora de 20 kg/dia de 
indiferenciados e um grupo de departamentos que possuem o mesmo perfil de produção, cerca de 
12 kg diários. 
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Produção de RSU Indiferenciados nos Depart/Inst/Serv (kg/dia)

ATL + INF; 81,1

DFIS; 40,6

DECV; 24,3

DBIO; 24,3 Bibliot; 20,3

DQ; 24,3CSJP; 24,3
DDTE + DCE + 
CIFOP; 24,3

DMAT; 20,3

DECV ESSUA DETI DEC
DQ CSJP DDTE + DCE + CIFOP DAO
DMAT DFIS DMEC DEGEI
DECA DGEO DBIO CPEG
DLC IDAD IT IEETA
ISCAA Reitoria Bibliot CICUA
ATL + INF LCA Pad. do Crasto

Produção de RSU Indiferenciados nos Bares
(kg/dia)

DQ 16,2

DBIO 16,2

ISCAA (A+B)   24,3
Reitoria 16,2 DMAT 24,3

DDTE + DCE + CIFOP 
32,4

DECA 16,2

DEM 24,3

CaféUA 24,3 DEGEI 24,3

Bar Est Bresid CPEDAG CSJP
CaféUA DAO DBIO DDTE + DCE + CIFOP
DECA DEGEI DEM DMAT
DQ ESSUA IEETA ISCAA (A+B)  
Reitoria IT

A figura 10 mostra graficamente esta constatação, enquanto que a figura 11 identifica 
os bares de departamentos mais produtores. 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

    

FFFFigura  igura  igura  igura  11110000. Comparação da quantidade de RSUs indiferenciados produzidos nos vários 
departamentos, institutos e serviços.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    

FFFFigura  igura  igura  igura  11111111. Comparação da quantidade de RSUs indiferenciados produzidos nos vários bares 
dos departamentos. 

 

Dos bares de departamentos mais produtores, cerca de metade tem um 
comportamento mais ou menos similar de produção de RSUs indiferenciados, rondando os 4 e os 
8 kg diários produzidos. Serão talvez os bares menos populares por parte dos alunos em geral, 
que são a grande massa produtiva de res“duos no campus pelo número que constituem na 
comunidade universitária. Pela mesma razão, os bares mais populosos, mais procurados por esta 
comunidade, são aqueles que se destacam como maiores produtores desta tipologia de res“duos. 
O primeiro grande produtor é o bar dos DCE/DDTE/CIFOP, com cerca de 32 kg/dia de 
indiferenciados produzidos, talvez por também ser o único no campus que serve sopas, 
propiciando um maior número de clientes em relação aos restantes; segue-se o grupo de bares 
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dos DMAT, DEM, DEGEI, ISCAA e Café da UA, com cerca de 24 kg diários produzidos e o grupo 
DBIO, DECA, DQ e Reitoria, com uma estimativa de cerca de 16 kg/dia. Estes são números de 
produção bastante elevados para a capacidade de deposição local que estes bares possuem, uma 
vez que na sua maioria as suas instalações são pequenas. Talvez esta seja uma razão para a falta 
de iniciativa de separação selectiva dos RSUs produzidos. 

É ainda interessante concluir que, embora as unidades orgânicas mais produtoras 
nem sempre sejam aquelas que possuem os bares mais produtores, no que respeita à 
reorganização espacial, os bares mais produtores encontram-se em unidades orgânicas muito 
próximas, pelo que a alocação de contentores nesta zona é benéfica, servindo todos os bares 
mais produtores em simultâneo. 

   Por outro lado, é importante estabelecer o mesmo racioc“nio para encontrar uma 
distribuição ideal de contentores no relativo às cantinas e ao restaurante. 

Como demonstra a figura 12, as cantinas e o snack/restaurante, corroborando 
obviamente o facto de serem os locais que servem mais refeições, são os primeiros posicionados 
neste ranking de produção global. Muito embora o snack/restaurante sirva um número inferior de 
refeições do que as cantinas, surge como maior produtor que a cantina de Santiago, o que pode 
não ser exactamente verdade, uma vez que os três contentores de RSUs indiferenciados afectos 
ao snack/restaurante são partilhados com outras unidades, nomeadamente o ATL (grande 
produtor de indiferenciados, como acima documentado) e alguns departamentos situados em 
frente, sendo que o mesmo não acontece com o número de contentores afectos às cantinas, nove 
na cantina do Crasto e cinco na cantina de Santiago, de uso exclusivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
FigFigFigFigura ura ura ura     11112222.  

Comparação da quantidade de RSUs indiferenciados produzidos nas Cantinas. 

E a verdade é que a amostragem da SUMA demonstra que a capacidade instalada 
nas cantinas está sobredimensionada, uma vez que raramente os contentores se encontraram 
completos durante a semana amostrada, sendo por isso poss“vel equacionar a transferência de 
alguns contentores para zonas do campus com deficiências nesta matéria, como pode ser 
verificado no sub-cap“tulo seguinte em discussão - V.4.3.2. 

Acrescenta-se a ressalva de que a quantificação apresentada neste sub-cap“tulo, não 
teve em consideração a desagregação do res“duo indiferenciado em bio-res“duo e res“duo resto 
(indiferenciados secos). Apesar da relevância que o bio-res“duo possui na composição dos RSUs 
da UA, optou-se por não considerar este aspecto no âmbito do projecto GeReSUA II. No entanto, 
este fluxo é deveras importante para a gestão integrada, sendo por isso, considerado na proposta 
apresentada como o próximo projecto a ser desenvolvido na temática dos res“duos na UA. 
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V.4.3.2.V.4.3.2.V.4.3.2.V.4.3.2. Distribuição Espacial de Contentores 

A figura 13 apresenta a distribuição espacial de contentores de RSU e de ecopontos 
no campus da UA em duas situações temporais, antes e depois do GeReSUA II.  

 

FigFigFigFigura ura ura ura  1 1 1 13333.  Distribuição espacial de contentores no campus da UA: do lado esquerdo pode observar-se o panorama existente até 
2009, com o número de contentores e ecopontos que existiam no campus; O lado direito representa o panorama actual, com a 
colocação de mais 3 ecopontos no campus, fruto do canal de informação estabelecido entre o GeReSUA II e os Serviços Técnicos da 
UA e mantido através da várias reuniões. Todos os contentores e ecopontos sem número de existências assinalados, correspondem a 
1 existência.  

Até 2009, existiam 3 ecopontos distribu“dos no campus, como demonstra a figura 13 
(lado esquerdo).  

Com o decorrer deste projecto GeReSUA II e da análise cont“nua dos resultados 
obtidos, documentados no sub-cap“tulo anterior, verificou-se que a capacidade instalada de 
ecopontos era deficitária para as necessidades reais do campus. Tendo em conta que cada 
contentor de ecoponto possui uma capacidade máxima de 1,1 m3, os quadros 10 e 11 evidenciam 
o cenário relativo à capacidade instalada de ecopontos nos dois per“odos demonstrados na figura 
13: antes e depois da colocação de mais três ecopontos no campus. 

 
 

Densidade 
(kg/m3) 

Produção 
kg/dia 

Produção 
m3/dia 

Capacidade 
3 ecopontos (m3) 

Frequência de 
Recolha (dias) 

Capacidade diária 
(m3) 

Papel/Cartão 90 207,3 2,3 3,3 2 1,65 

Plástico 66 65,6 1,0  3 1,1 

Vidro 198 103,3 0,5  11 0,3 

Quadro Quadro Quadro Quadro 10101010.  Capacidade instalada no primeiro per“odo temporal demonstrado na figura 13 (antes de 2009). Cada ecoponto tem 3 
contentores, cada um com 1,1 m3 de capacidade máxima, para acomodar papel/cartão, plástico e vidro, pelo que na existência de 
3 ecopontos, cada fileira tem 3 contentores de deposição dispon“veis. Os dados da produção diária são os reportados no quadro 9. 
A frequência de recolha foi facultada pela ERSUC. 

Como pode ser verificado, apenas com três ecopontos no campus a capacidade 
instalada não é suficiente para a produção diária versus recolha preconizada. Esta lacuna favorece 
a deposição indiferenciada de res“duos e desincentiva as boas práticas de separação selectiva, 
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principalmente quando a falta de espaço já é um factor cr“tico, como sugerido aquando da análise 
da figura 11 para o caso dos bares. 

Esta preocupação foi levada aos Serviços Técnicos pelo GeReSUA II, nas várias 
reuniões mantidas e este canal de comunicação deu os seus frutos, ao incentivá-los a equacionar 
a hipótese de aumentar o número de ecopontos residentes, mediante informação atestada pelo 
GeReSUA II no relativo à capacidade deficitária do campus. 

Passando de hipóteses a factos, em 2009, a UA passou a possuir mais três 
ecopontos no seu campus, perfazendo um total de seis ecopontos, conforme constatado na figura 
13, lado esquerdo. 

 
 

Densidade 
(kg/m3) 

Produção 
kg/dia 

Produção 
m3/dia 

Capacidade 
6 ecopontos (m3) 

Frequência de 
Recolha (dias) 

Capacidade diária 
(m3) 

Papel 90 207,3 2,3 6,6 2 3,3 

Plástico 66 65,6 1,0  3 2,2 

Vidro 198 103,3 0,5  11 0,6 

Quadro 1Quadro 1Quadro 1Quadro 11111.  Capacidade instalada no segundo per“odo temporal demonstrado na figura 13 (depois de 2009). Cada ecoponto tem 3 
contentores, cada um com 1,1 m3 de capacidade máxima, para acomodar papel/cartão, plástico e vidro, pelo que na existência de 
3 ecopontos, cada fileira tem 3 contentores de deposição dispon“veis. Os dados da produção diária são os reportados no quadro 9. 
A frequência de recolha foi facultada pela ERSUC. 

 

Como demonstra o quadro 11, a capacidade instalada actual parece suficiente para 
suprir as necessidades. No entanto, deve ter-se em conta que decerto a quantificação da 
produção destas fileiras se encontra subdimensionada e que não foi poss“vel diferenciá-las 
totalmente dos res“duos indiferenciados, sendo necessários estudos mais exaustivos de 
quantificação para com certeza concluir sobre a suficiência da capacidade instalada actual. 

A localização dos ecopontos não foi estudada pelo GeReSUA, o que não é relevante 
dado que este projecto pretende aboli-los, mas durante o tempo de execução do mesmo e até que 
esteja em plena fase de operação, é necessário dar resposta às reais necessidades e tal foi 
melhorado. Ainda assim, este é mais um ponto interessante para verificar a vantagem da gestão 
centralizada, para o qual o GeReSUA II podia contribuir, uma vez que todo o conhecimento aqui 
retratado - quantidades geradas, identificação das tipologias, dos maiores produtores, das 
oportunidades de sinergias - revelar-se-ia uma preciosa ajuda na escolha da melhor localização 
para estes novos ecopontos. A escolha efectuada não teve este particular em consideração, aliás, 
pode verificar-se que a  escolha incidiu na distribuição mais ou menos uniforme pelo campus, o 
que, sendo igualmente importante, pode não ser suficiente, na medida em que pode não ser a 
escolha mais favorável para um grande produtor que permaneça afastado do ecoponto. Repare-se 
que a ala norte, mas próxima da Rua da Pega, continua com sérios problemas de deposição dos 
res“duos que produz. 

A figura 14 identifica a primeira proposta do GeReSUA II para a reformulação da 
distribuição espacial de contentores de RSUs e cujo princ“pio se baseia no exposto no último 
parágrafo do sub-cap“tulo anterior: a articulação entre a gestão e o conhecimento adquirido. 
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Figura  14Figura  14Figura  14Figura  14.  Primeira proposta do GeReSUA II: Distribuição 
espacial reformulada de contentores no campus da UA. 

 

Tendo em conta a constatação de sobredimensionamento de contentores no Crasto 
optou-se por sugerir a supressão de três dos seus contentores, alocando-os à zona mais 
deficitária do campus, perto do complexo de Departamentos IEETA, BIO e IT, que não tinha até 
agora sido contemplado com contentores. 

Os três contentores situados neste local favorecem as boas práticas e proporcionam 
o decréscimo dos impactes ambiental e visual associados à incorrecta deposição dos sacos de 
res“duos na via pública, única solução até ao presente encontrada nesta zona do campus. 

Sugere-se ainda a supressão de um contentor ao grupo de seis, localizados próximo 
da ESSUA, sem grande impacto na zona, dado que permanecem cinco, mas com grande 
comodidade para o DLC e com considerável melhoria de capacidade na zona norte do campus, 
entre o CEMED e o IDAD, igualmente mais esquecidos. 

Assim, numa primeira fase e apenas com duas mudanças, é poss“vel melhorar 
substancialmente a qualidade de resposta às reais necessidades do campus, permitindo que todas 
as Unidades Orgânicas possuam pelo menos um contentor na proximidade, sem alterar o número 
de contentores alugados. Ressalva-se novamente que, para saber o quê e como alterar, é 
necessário o conhecimento fundamentado em constatações reais e este acompanhamento só é 
poss“vel através do estudo cont“nuo do comportamento de produção de res“duos das Unidades do 
campus e da detecção de falhas e de necessidades e tal é poss“vel com uma equipa cuja função 
seja a gestão integrada de res“duos. Mais, uma equipa de acompanhamento cont“nuo pode 
facilmente perceber onde estão as fraquezas e actuar definindo tarefas para o seu controlo; 
apostando na formação adequada, pode no futuro promover o aumento da separação selectiva de 
outros res“duos, aumentar a daqueles cuja segregação, pelo seu valor comercial, proporciona um 
benef“cio económico, incrementar a educação ambiental da comunidade e a diminuição do número 
de contentores no campus, com todos os benef“cios económicos que isso acarreta, bem como os 
ambientais, com a redução da percentagem de res“duos encaminhados para aterro. 
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V.4.3.3.V.4.3.3.V.4.3.3.V.4.3.3. Breve Sumário 

Uma análise global dos resultados apresentados para a produção de RSUs 
indiferenciados revela vários aspectos importantes para a proposta de gestão a apresentar: 

• Em primeiro lugar é importante referir que os RSUs indiferenciados aqui retratados 
são compostos por res“duos biodegradáveis, res“duos valorizáveis e res“duos não valorizáveis, o 
que indica desde logo que, em geral, não existe separação selectiva nas Unidades do campus. 
Mesmo havendo alguns departamentos e bares com esta preocupação, no universo do campus 
esta intenção é dilu“da e, na realidade, o que acontece é que todo o tipo de res“duos produzidos, à 
excepção de parte do papel e do vidro, são enviados para os contentores da SUMA e, por 
conseguinte, para aterro. Assim, a quase totalidade de res“duos valorizáveis é para aqui 
encaminhada, não sendo por isso valorizada. Esta realidade é agravada pela falta de soluções de 
deposição selectiva no campus da UA. Aquando da inventariação dos GeReSUA I e II, apenas 
existiam três ecopontos no campus, o que se traduzia numa insuficiente capacidade instalada para 
fazer face à produção destes res“duos valorizáveis; 

• Actualmente existem 6 ecopontos no campus que eliminam o défice de soluções 
de deposição selectiva para a quantificação final conseguida, que, no entanto, se supõe 
subdimensionada; 

• Esta realidade de facto agrava a quantidade de RSUs indiferenciados gerada, 
sendo um ponto fraco do comportamento da comunidade universitária e que, alterado, faria 
inverter a tendência aqui demonstrada: diminuiria a quantidade gerada de indiferenciados e 
aumentaria a quantidade de valorizáveis encaminhada para reciclagem; 

• Ainda assim, entende-se que o aumento do número de ecopontos é uma solução a 
curto prazo que permite melhorar o desempenho ambiental do campus, mas não traz qualquer 
benef“cio económico à UA, quando a separação selectiva destes materiais poderia trazer 
vantagens económico-ambientais à Universidade; 

• A UA produz cerca de 650 toneladas de res“duos indiferenciados por ano com a 
metodologia de deposição actual, dados conseguidos pela quantificação real da SUMA; 

• A sua produção excede em larga escala os 1100 litros diários referidos no DL 
178/2006 (25299 l/dia, resultado SUMA), abaixo dos quais a gestão de res“duos é da 
responsabilidade da autarquia. Por conseguinte, a UA é considerada entidade gestora dos 
res“duos que produz, sendo obrigada a entregá-los a operadores licenciados para a sua recepção, 
dando-lhes assim um destino adequado, bem como a reportar no SIRAPA a sua produção anual, 
juntamente com as demais informações respeitantes ao código LER atribu“do, aos transportador e 
operador de destino e ao código de valorização/eliminação atribu“do. Até ao momento, a UA optou 
pela contratação da prestação do serviço à Câmara Municipal de Aveiro (que, por sua vez, 
subcontratou à SUMA), mas sem iniciativa de prevenção da produção com o intuito de redução do 
res“duo enviado para aterro, nem de incentivo à segregação para aumento da quantidade e  
número de res“duos valorizados; 

• A produção diária actual de RSUs indiferenciados ronda os 25 m3, o que indica que 
a UA necessita duma capacidade instalada m“nima de 32 contentores com n“vel de ocupação de 
0,8 m3 para fazer face à sua produção. A UA tem distribu“dos pelo campus 43 contentores de 
RSUs de 0,8 m3 cada, mais 11 contentores do que o supostamente necessário. Note-se, no 
entanto, que, por questões de projecto de dimensionamento da capacidade, o número de 
contentores deve ser sempre majorado no sentido das necessidades efectivas corresponderem a 
cerca de 70% - 80% da capacidade instalada; 
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• Verifica-se que estes contentores não estão distribu“dos espacialmente de forma a 
favorecer todas as Unidades Orgânicas, da“ que se verifique que, enquanto uns estão totalmente 
completos aquando da recolha, outros, pelo contrário, nunca atingem a sua capacidade máxima. 
Ainda antes de se pensar em diminuir a quantidade de contentores em campo, algo que tem 
efectivamente fundamento quando as acções de sensibilização para a separação selectiva forem 
uma realidade e estiverem já a dar frutos, deve pensar-se em conseguir uma distribuição espacial 
óptima para o campus, de acordo com as Unidades mais necessitadas; 

• Tendo ainda em conta que a UA paga aluguer, manutenção e recolha por 
contentor, o que se traduz numa mensalidade avultada, uma gestão centralizada dos res“duos e 
focalizada na separação selectiva, levaria a uma redução significativa dos RSUs indiferenciados 
enviados para aterro e, por conseguinte, à possibilidade de diminuir o número de contentores de 
aluguer distribu“dos e a mensalidade a eles associada. Estes custos podem ser alocados a outras 
necessidades, como a gestão integrada dos res“duos produzidos nos departamentos e que 
carecem de tratamento ou envio para reciclagem. De relembrar ainda que os res“duos valorizáveis 
segregados entregues pela UA a um operador licenciado permitirão à UA garantir um benef“cio 
económico, mais que não seja, permitindo manter sem custos os contentores para seu 
armazenamento mais prolongado. Por conseguinte, separar os res“duos valorizáveis só traria 
vantagens, culminando num desempenho ambiental positivo: diminuiria os RSUs indiferenciados 
enviados para aterro e os custos associados pagos pela UA e desviaria os valorizáveis para 
reciclagem a custo zero para a UA. 

 

V.4.4.V.4.4.V.4.4.V.4.4.  PRODUÇÃO DE OUTRAS TIPOLOGIAS DE RESÍDUOS 

Num campus universitário com a especificidade do campus da UA que, no fundo e como 
referido no in“cio deste cap“tulo, é um excelente exemplo duma micro-sociedade, a diversidade de 
res“duos produzidos é notória e foi constatada no decorrer das entrevistas efectuadas no projecto 
GeReSUA II. 

No campus da UA foram identificados cinco grandes grupos de res“duos produzidos. Dois 
deles são os já retratados RSUs e res“duos de embalagem de ecoponto e os restantes três são:  

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 12121212....        Grupos adicionais de res“duos produzidos no campus, para além dos já retratados RSUs e res“duos de 
embalagem de ecoponto.    

 

Este projecto incluiu entrevistas aos pivots de cada departamento, de modo a identificar a 
tipologia de res“duos produzida para além dos res“duos urbanos equiparados. Foram igualmente 
efectuadas visitas aos laboratórios, acompanhadas pelos pivots, nas quais foram entrevistados 
alguns responsáveis de laboratórios de investigação ou pessoas delegadas. 

O Anexo IV compila toda a informação conseguida, no particular respeitante à actividade dos 
laboratórios de investigação. Nele constam a lista detalhada de res“duos identificados por 

TTTTIPOLOGIAIPOLOGIAIPOLOGIAIPOLOGIA    OOOORIGEMRIGEMRIGEMRIGEM    

Fluxos Espec“ficos de Res“duos 
Identificados na gestão geral das unidades do campus:  
unidades orgânicas, serviços, bares, cantinas e residências. 

Outros res“duos valorizáveis 

Res“duos para tratamento/eliminação 

Identificados como resultantes das actividades desenvolvidas 
nos laboratórios de investigação das unidades orgânicas. 
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laboratório no departamento com maior número de existências e o quadro que compila os res“duos 
identificados em todos os laboratórios do campus, apresentando ainda a classificação por grupos 
e a codificação LER integrada para todo o campus, definida e proposta pelo GeReSUA II. Nesse 
quadro é ainda identificada a  origem de produção, por laboratório. 

Com esta informação compilada e agregada ao perfil de produção de RSUs e de res“duos de 
embalagem de ecoponto, pode olhar-se globalmente para o campus e qualitativamente concluir-se 
sobre a correspondência entre as tipologias identificadas e os locais respectivos de maior 
produção. O quadro 13 sintetiza este somatório.  

 
  TTTTIPOLOGIA DE IPOLOGIA DE IPOLOGIA DE IPOLOGIA DE RRRRESÍDUOSESÍDUOSESÍDUOSESÍDUOS    

     RSUs Ecoponto Outros Valorizáveis  Não valorizáveis//Perigosos 

 Unidades Orgânicas ↓ ↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ 
 Bares e Cantinas ↑↑↑↑ ↑↑↑↑    ↓ ↓ 

 Residências ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓ ↓ 

Quadro Quadro Quadro Quadro 11113333.... Distribuição da produção de res“duos por tipologia nos locais de actividade que constituem o campus da UA: as 
setas laranjas indicam zona de maior produção da tipologia analisada; as setas cinzentas denotam menor quantidade de 
res“duos dessa tipologia produzidos na zona indicada. A tipologia 惇 Outros Valorizáveis敦 a“ apresentada compreende os 
fluxos espec“ficos de res“duos. 

 

A etapa seguinte à classificação por grupos centra-se na determinação do destino final actual 
dos res“duos produzidos no campus. O quadro 14 sintetiza o panorama global de produção, já 
com a proposta de classificação por grupos de res“duos e codificação LER e a forma como está a 
ser encaminhada actualmente a sua gestão.  

O destino actual dos res“duos produzidos no campus foi identificado pelo GeReSUA II em três 
vias poss“veis: acumulado no local de produção, enviado para reciclagem ou tratamento e ainda 
classificado como RSU, depositado nos contentores da SUMA e enviado para aterro.  

Existem casos apresentados como provindos de origem geral, como os RSUs e os res“duos de 
embalagem de ecoponto, cuja proveniência ocorre em todas as unidades do campus, nos quais 
um mesmo grupo de res“duos é enviado para mais do que um destino, não significando este facto 
que esse seja o procedimento correcto de deposição. Veja-se o caso dos res“duos de embalagens 
plásticas que, provindos de origem geral, tanto são depositados em ecoponto, como em 
contentores de indiferenciados. Esta constatação corrobora a conclusão já documentada no 
sumário do sub-cap“tulo anterior: o conhecimento sobre a deposição selectiva não é disseminado 
pelo campus e a percentagem da comunidade que não sabe responder sobre o correcto 
procedimento, ou entende não ser da sua responsabilidade fazê-lo, é ainda considerável. 
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        DDDDESTINOESTINOESTINOESTINO    
                                

    OOOORIGEM RIGEM RIGEM RIGEM     GGGGRUPO DE RUPO DE RUPO DE RUPO DE RRRRESESESESÍDUOSÍDUOSÍDUOSÍDUOS    LERLERLERLER    AcumuladoAcumuladoAcumuladoAcumulado    
Enviado Enviado Enviado Enviado 
trat/rectrat/rectrat/rectrat/rec    

RSUsRSUsRSUsRSUs    

R
SU

 

Geral 
Res“duos Sólidos Urbanos Indiferenciados, 
incluindo os de Lab 

20 03 01     x 

Geral Res“duos de Papel/Cartão 15 01 01    x   

Geral   x x 

Lab 1   x   

Lab 2   x   

Lab 3     x 

Lab 6   x   

Lab 9   x   

Lab 13 

Res“duos de Embalagens de Plástico 15 01 02  

    x 

Geral     x 

Lab 1   x   

Lab 2   x   

Lab 3     x 

Lab 6   x   

Lab 9   x   

Lab 13 

Res“duos de Embalagens de Vidro 15 01 07 

    x 

R
es

“d
uo

s 
de

 e
m

ba
la

ge
m

 - 
Ec

op
on

to
 

Geral Res“duos de Embalagens de Metal 15 01 02    x x 

Geral Lâmpadas Fluorescentes  20 01 21 (*)   x   

Geral Equipamento Eléctrico e Electrónico  20 01 36    x   

Cantinas e 
 Restaurante 

  x   

Residências 

Óleos Alimentares (a) 

    x 

Lab 2 Óleos de Banhos Aquecimento 

20 01 25 

  x   

Lab 1   x   

Lab 10   x   

Fl
ux

os
 E

sp
ec

“fi
co

s 
de

 R
es

“d
uo

s 

Lab 13 

Óleos de Lubrificação 13 01 13 (*)  

x     

Lab 1   x   

Lab 2   x   

Lab 5   x   

Lab 9   x   

Lab 10   x   

Lab 11 

Aparas e Limalhas de Metais Ferrosos 12 01 01  

    x 

Lab 1 Gesso 10 13 06     x 

Lab 1 Materiais Cerâmicos 17 01 03      x 

Lab 14 Provetes de Betão  17 01 01   x   O
ut

ro
s 

R
es

“d
uo

s 
Va

lo
riz

áv
ei

s 

Lab 14 Argamassas e Cimentos 17 01 03  x  

Quadro Quadro Quadro Quadro 11114444.... Panorama global de produção e destino final actual de res“duos no campus da UA . 
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        DDDDESTINOESTINOESTINOESTINO    

                                
    OOOORIGEM RIGEM RIGEM RIGEM     GGGGRUPO DE RUPO DE RUPO DE RUPO DE RRRRESÍDUOSESÍDUOSESÍDUOSESÍDUOS    LERLERLERLER    AcumuladoAcumuladoAcumuladoAcumulado    

Enviado Enviado Enviado Enviado 
trat/rectrat/rectrat/rectrat/rec    

RSUsRSUsRSUsRSUs    

Lab 1  x    

Lab  7 
Hg Vivo 06 04 04 (*) 

x     

Lab 1   x   

Lab  7 
Res“duos sólidos contendo Hg  06 04 04 (*) 

x     

Lab 13 Soluções contendo Hg 06 04 04 (*)   x   

Lab  1   x   

 Lab 2   x   

Lab 3 x     

Lab 5 x     

Lab 6   x   

Lab 13 

Soluções Inorgânicas contendo metais 
pesados. 

06 04 05 (*)  

  x   

Lab 3 Solventes orgânicos halogenados 07 01 03 (*) x     

Lab 1   x   

Lab 2   x   

Lab 3 x     

Lab 6   x   

Lab 7 x     

Lab 8 x     

Lab 10 x     

Lab 13 

Solventes orgânicos não halogenados 07 01 04 (*)  

  x   

Lab 8 Restos de tintas 08 01 11 (*)      x 

Lab 1   x   

Lab 5 
Banhos de revelação 09 01 01 (*) 

x     

Lab 1   x   

Lab 5 
Banhos de fixação 09 01 04 (*) 

x     

Lab 11 Óleos de maquinação 12 01 09*  x     

Lab 1 Águas oleosas 13 05 07 (*)   x   

Lab 13 Res“duos de biocombust“veis 13 07 03 (*) x     

Lab 3 x     

Lab 6   x   

Lab 10       
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Lab 13 

Produtos Não Utilizados ou FDE (b) 
16 03 03/05 (*) 

16 03 04/06 

x x   

QQQQuadro uadro uadro uadro 11114444.... Panorama global de produção e destino final actual de res“duos no campus da UA  - Continuação. 
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        DDDDESTINOESTINOESTINOESTINO    

                                
    OOOORIGEM RIGEM RIGEM RIGEM     GGGGRUPO DE RUPO DE RUPO DE RUPO DE RRRRESÍDUOSESÍDUOSESÍDUOSESÍDUOS    LERLERLERLER    AcumuladoAcumuladoAcumuladoAcumulado    

Enviado Enviado Enviado Enviado 
trat/rectrat/rectrat/rectrat/rec    

RSUsRSUsRSUsRSUs    

Lab 1 Metilmetacrilato + Estireno; 
Polimetilmetacrilato 

16 05 08 (*)   x   

Lab 3 Soluções Orgânicas com contaminantes  
(pesticidas e metais pesados) 16 05 08 (*)  x     

Lab 3     x 
Lab 12     x 
Lab 13 

Solos contaminados 17 05 03 (*) 

    x 

Lab 3     x 
Lab 12 

Solos não contaminados 17 05 04  
    x 

18 01 09  
Lab 3 Resíduos de Antibióticos (c) (d)  

18 02 08  
    x 

Lab 3 x     
Lab 13 

Resíduos para descontaminação (antes 
autoclavagem) 18 02 02 (*) 

 x     

Lab 3 Radioisótopos 18 02 02 (*)   x   

Lab 3 Resíduos contaminados com BrEt (Resíduos 
Hospitalares Grupo IV) 

18 02 02 (*)     x (e) 

Lab 4 Resíduos Hospitalares Grupo III 18 02 02 (*)   x   

Lab 3  Pesticidas 20 01 19 (*) x     

Lab 1   x   

Lab 2   x   

Lab 3     x 

Lab 5     x 

Lab 6   x   

Lab 7   x   

Lab 9   x   

Lab 10     x 
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Lab 13 

Embalagens contaminadas 15 01 10 (*)  

    x (f) 

 
(a) No particular dos óleos alimentares usados, estes foram até agora classificados como fluxo específico, mas 

sem entidade gestora. Ainda assim, como existem operadores de recolha especialmente afectos a este fluxo, 
os OAU foram considerados neste quadro como parte integrante desta categoria.  

(b) Dependendo dos Labs, podem ser compostos orgânicos perigosos e/ou não perigosos (classificados como 16 
03 03* ou 04, respectivamente) ou ainda compostos inorgânicos perigosos e/ou não perigosos (classificados 
como 16 03 05* ou 06, respectivamente). Dependendo do produto que fica fora de especificação, assim se 
procede à sua classificação LER, de acordo com este pressuposto. 

(c) 
(d) 

A classificação dos resíduos de antibiótico entre 18 01 09 e 18 02 08 depende do âmbito para o qual foi usado 
num determinado projecto: investigação de doença em seres  humanos ou em animais. 

(e) Estes resíduos estão actualmente a ser enviados para contentor de indiferenciados, após terem sofrido pré-
tratamento por autoclavagem. 

(f) O Lab 13 descontamina todas as embalagens antes de descartá-las para contentor de indiferenciados 

Quadro Quadro Quadro Quadro 14141414.... Panorama global de produção e destino final actual de res“duos no campus da UA  - Continuação. 
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Debruçando inicialmente a atenção nos fluxos espec“ficos de res“duos, foram encontrados 
res“duos de lâmpadas fluorescentes, de outros equipamentos eléctricos e electrónicos (REEEs) e 
de óleos, alimentares e de lubrificação. Para a gestão da UA, vertente económica, o mais 
interessante deste fluxos espec“ficos de res“duos com entidade gestora passa pela possibilidade 
de encaminhá-los a custo zero. 

Para os fluxos espec“ficos de res“duos e outros res“duos igualmente valorizáveis, analisados 
adiante, a preocupação no encaminhamento correcto em relação ao destino final é maior do que 
no caso dos RSUs ou res“duos de embalagem de ecoponto. É ainda mais elevada na razão 
directa da percepção de perigosidade do res“duo, o que é um ind“cio positivo de comportamento 
ambiental. 

Verifica-se, contudo, que nem sempre é conhecido o destino mais adequado e as soluções 
encontradas podem nem sempre ser as mais correctas; ainda assim, evidencia-se que existe uma 
preocupação acrescida sobre essa matéria nestas tipologias. 

Os óleos alimentares representam um bom exemplo de gestão de res“duos no campus. São 
segregados no local de produção (cantinas e restaurante) e posteriormente recolhidos por um 
operador log“stico da entidade gestora na zona centro do pa“s. Esta é uma acção levada a cabo 
pelos Serviços Sociais e que já demonstra a preocupação em encaminhar correctamente este 
res“duo para valorização. Ressalva-se, no entanto, que desde 1 de  Novembro de 2009, com a 
publicação do Decreto-Lei n.º 267/2009, esse desafio deixou de ser voluntário e pontual para se 
tornar nacional e obrigatório.  

O Laboratório 2 utiliza igualmente um óleo vegetal para os banhos de aquecimento, o qual é 
encaminhado por uma empresa gestora diferente da contratada pelos Serviços Sociais. Sendo 
ambos óleos vegetais, podem ser depositados num mesmo contentor e encaminhados para a 
mesma empresa para valorização, diminuindo assim o número de transportes a efectuar e, 
consequentemente, os impactes ambientais a si associados. Note-se que estas conclusões, que 
aqui parecem muito óbvias, não são tidas em conta, primeiro porque não há disseminação de 
informação, nem partilha de experiências, segundo, porque a cultura enraizada até aos dias de 
hoje é pautada pela gestão individualista. Deve por isso existir uma gestão centralizada que as 
detecte, analise e aproveite em benef“cio do desempenho ambiental. 

Também os res“duos eléctricos e electrónicos beneficiaram da relação positiva entre o 
GeReSUA II e os Serviços Técnicos que, mais uma vez, rendeu frutos. Durante o inventário 
realizado e a sensibilização efectuada aos pivots e aos Serviços Técnicos, estes estabeleceram 
um protocolo com um operador log“stico duma entidade gestora de REEEs, licenciada para 
recebê-los e encaminhá-los correctamente. Desde essa altura que existe no campus da UA um 
mega contentor espec“fico para REEEs - o Ponto Electrão, onde a comunidade universitária pode 
comodamente depositar estes res“duos, com a certeza dum destino final adequado. Ainda durante 
o inventário, todos os pivots foram informados do s“tio da Internet onde podiam encontrar a 
empresa licenciada em questão e da forma como podiam contactá-los em caso de necessidade de 
expedição de grandes quantidades de REEEs.  

 
Antes de existir o ponto electrão na UA, as unidades orgânicas notificavam os Serviços 

Técnicos da necessidade de abater material e estes encaminhavam-no tantas vezes quantas as 
solicitações. Ora o objectivo do Ponto Electrão é exactamente diminuir o número de expedições 
por carga. O armazenamento de maiores quantidades permite rentabilizar o transporte por parte 
do reciclador. O mesmo acontece no caso em que o próprio produtor é encarregado do transporte. 
Neste momento, no Ponto Electrão são armazenados REEEs de várias proveniências no campus, 
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sendo que o operador só levanta o res“duo quando aquele está completo. Para além disso, 
facilamente se determina a quantidade de REEEs enviados para reciclagem, uma vez que o 
operador fornece essa relação. Assim, em 2009 foram depositados no Ponto Electrão 12400 kg 
(cortesia do operador log“stico da entidade gestora) de REEEs para reciclagem (ressalva-se que 
estas quantidades são variáveis por ano).  

 
Este é o cenário experimental mais semelhante ao que se pretende com a existência dum 

parque de res“duos; não só se acumulam maiores quantidades de um res“duo, minimizando o 
número de transportes para o seu encaminhamento, como se permite a escolha dum só operador 
para o receber, possibilitando a gestão do custo deste ciclo. Esta foi, para uma primeira etapa, 
uma aposta ganha. O que faltou, mais uma vez, só uma gestão centralizada e focalizada nas 
preocupações ambientais, poderia antever. A escolha do operador não teve em consideração o 
desempenho ambiental da UA na gestão dos seus res“duos. A decisão de enviar para um 
operador de forma mais centralizada é muito positiva, mas não tem em atenção o impacte 
ambiental negativo que a distância de 80 km ao operador pode trazer aquando do transporte, 
principalmente quando existe outro operador log“stico da mesma entidade gestora a 8 km da UA. 
Os Serviços Técnicos não tiveram este pressuposto em consideração porque, até à actualidade, 
não possuem competências que os dotem de conhecimentos que associem a gestão ambiental à 
gestão de res“duos. 

Os res“duos de lâmpadas fluorescentes são outro caso de gestão centralizada cujo princ“pio 
se assemelha ao que se pretende propor. As lâmpadas da UA são, quase na totalidade, trocadas 
pelos Serviços Técnicos, existindo raros casos de trocas individualizadas por departamento, que 
preferem não aguardar o tempo requerido pelos Serviços Técnicos para efectuar a troca.  

Constata-se que o encaminhamento é correcto nos dois casos, mas mais uma vez requer mais 
do que um transporte. Os Serviços Técnicos entregam as lâmpadas obsoletas em troca de novas. 
No caso dos departamentos individualizados, a compra é efectuada sem entrega da lâmpada 
usada. Estas são acumuladas nos departamentos até alguém entender que deve solicitar à gestão 
municipal a sua recolha, o que se traduz num aumento do número de transportes em relação à 
gestão efectuada pelos Serviços Técnicos.  

Quanto aos óleos de lubrificação, constatou-se que têm no campus diversos 
encaminhamentos: ou são reutilizados pelo departamento produtor, ou colocados na garrafa 
original, selados e enviados para os contentores da SUMA ou ainda levados por uma empresa 
operadora de res“duos. Constata-se também que, na ausência de conhecimento sobre o destino 
final mais adequado, há casos em que o res“duo de óleo é armazenado durante tempo 
indeterminado, até se encontrar uma solução. 

A verdade é que todos estes óleos deviam ser encaminhados por empresas licenciadas para o 
efeito. Verifica-se que estes óleos não podem ser classificados para o mesmo LER, por possu“rem 
caracter“sticas diferentes, mas podem, por exemplo, ser encaminhados pelo mesmo operador e 
duma só vez, diminuindo custos de transporte. Basta que a informação seja centralizada e este 
princ“pio aplica-se a todos os res“duos gerados e que têm que ser expedidos. 

A soma de todos os transportes individualizados organizados origina um avultado impacte 
ambiental e económico, dado que, demarca-se, à excepção do transporte de fluxos espec“ficos de 
res“duos, o restante efectuado no âmbito da gestão de res“duos, é pago. 

Deixando para trás os res“duos do banal contentor de indiferenciados e ecopontos que, ainda 
assim, são já mais habituais no senso comum dos cidadãos e por isso também da comunidade 
universitária, observa-se que este é um dos casos no qual se começa a denotar a individualização 
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na gestão de res“duos patente no campus. Cada departamento age conforme a sua 
(in)experiência, de acordo com o que conhece sobre a temática. 

O caso não é diferente para outros res“duos pass“veis de valorização que foram identificados 
no campus, como as aparas metálicas, o gesso, os materiais cerâmicos e o betão. Muito embora 
sejam pass“veis de valorização e, por conseguinte, de importante separação selectiva, na sua 
maioria, o destino actual que lhes é dado é o contentor de indiferenciados. 

O caso das aparas metálicas é curioso. Os laboratórios que as produzem efectivamente 
segregam-nas, mas entregam-nas a um sucateiro local que passa pela UA para recolhê-las, 
conhecendo o seu valor comercial. Quando contactados sobre a viabilidade deste 
encaminhamento, os pivots acreditam que esta é uma conduta que permite descartar o res“duo 
correctamente.  

Não é demais relembrar que o encaminhamento de todos os res“duos do campus deve ser 
acompanhado de Guias de Acompanhamento de Res“duos (GAR)23 e reportado anualmente no 
SIRAPA.  

Realmente, o metal tem um valor comercial bastante animador. E a UA devia segregá-lo e 
entregá-lo a operadores licenciados para o receber e armazenar pelo seu valor comercial. Antes, 
entrega-o a custo zero, perdendo mais um benef“cio económico que daqui podia advir e que podia 
contribuir para fazer face a outros encargos na gestão de res“duos. A gestão devidamente correcta 
destes res“duos passa pela segregação diferenciada dos metais o mais poss“vel, dado que o valor 
comercial dos metais aumenta substancialmente com o aumento da pureza da segregação. 
Excedentes de cobre entregues a um operador, sendo dos res“duos metálicos aqueles que 
possuem maior valor comercial, podem render à UA cerca de 2750覇 por tonelada. Assim, os 
res“duos de aparas metálicas devem ser reduzidos ao m“nimo e produzidos unicamente quando 
não for viável a segregação individualizada por material, uma vez que são significativamente 
menos lucrativos, rendendo entre 20覇 e 30覇 por tonelada. 

A quantidade anual produzida de excedentes de gesso não é muito significativa, cerca de 240 
kg/ano, sendo apenas produzida num laboratório do campus. Actualmente e não sendo um 
res“duo contaminado, é enviado para contentor de indiferenciados. Ressalva-se que o laboratório 
produtor já procede à sua reutilização (o gesso é usado para a execução de moldes, no âmbito do 
curriculum escolar) enquanto as propriedades para o fim pretendido se mantém. 

Mesmo não sendo um res“duo perigoso, quando depositado em aterro e em contacto com 
res“duos biodegradáveis, origina a formação de gás sulf“drico (H2S) que, em baixas 
concentrações, apresenta odor caracter“stico, semelhante ao de ovo podre. Os problemas 
causados pelos res“duos de gesso ao meio ambiente estão relacionados com os efeitos nocivos 
deste gás. Os efeitos da intoxicação por gás sulf“drico são graves, similares aos do monóxido de 
carbono, porém, mais intensos. O gás paralisa o sistema nervoso, que controla a respiração, 
provocando asfixia. Além de inflamável, em concentrações superiores a 8 ppm, este gás provoca 
irritação nos olhos, sendo letal em concentrações acima dos 500 ppm (Engessul, 2007). 

Por esta razão, o gesso foi banido, por exemplo, de inúmeros aterros sanitários nos Estados 
Unidos, conforme relatado pelo CIWNB, Comité para a Gestão Integrada de Res“duos da 
Califórnia, já anteriormente referido no cap“tulo da Introdução (vide pág.15).  

 

23 A Guia de Acompanhamento de Res“duos Modelo A surge como obrigação legal no âmbito da Portaria nº335/97 de 
16 de Maio, que regulamenta o transporte de res“duos. 
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 Na Europa, desde 2005 que a Comunidade Europeia exige que a deposição de gesso não 
contaminado em aterro seja efectuada em células completamente isoladas de res“duos 
biodegradáveis (Engessul, 2007). 

Devem por isso ser estudadas alternativas de valorização dum excedente que pode ser 
reaproveitado: verificando a possibilidade de entregá-lo ao produtor/fornecedor, mediante acordo 
prévio, para reintegração no processo produtivo ou enviá-lo para valorização, incorporando-o no 
processo de fabrico de cimento. Mais uma vez, estas são situações, que se entende não serem 
avaliadas pelo laboratório por não ser o seu alvo estratégico, mas que podiam sê-lo por uma 
equipa responsável pela gestão integrada de res“duos. 

Quanto à produção de res“duos de material cerâmico (inertes), caracterizados por excedentes 
de barros, de areias e de caco cozido, cuja produção ronda as 1,5 toneladas por ano, estão 
igualmente a ser encaminhados para contentor de indiferenciados. As areias e o caco cozido 
podiam ser reutilizados internamente como material de extinção de incêndios. Os cacos teriam de 
ser triturados e transformados em areia, mas esta é uma hipótese que, bem estudada, poderá até 
ser de fácil implementação, aproveitando as sinergias entre laboratórios de diferentes áreas do 
campus. 

No final de cada semestre, são produzidos excedentes de argamassas e de cimentos, bem 
como provetes de betão. O seu encaminhamento está a ser efectuado por uma empresa externa. 
Neste caso espec“fico, a questão que se coloca ao averiguar as condições de encaminhamento 
prende-se não só com a possibilidade de reutilização, mas também com o preço praticado que, 
actualmente e por ser mais um caso de individualização da gestão de res“duos, é 14 vezes 
superior ao averiguado pelo GeReSUA II no seu pedido de cotação a um operador licenciado para 
a recepção destes res“duos (vide ponto VI.1.3 OPERACIONALIZAÇÃO). Este é mais um caso 
demonstrativo da importância que uma gestão integrada pode possuir. 

Adicionalmente, estes res“duos, classificados como res“duos de construção e demolição, 
podem ser reutilizados em obras internas no campus da UA, possibilitando, por exemplo, que 
numa adjudicação, pudesse ser subtra“do o preço duma parte da matéria-prima, uma vez que a 
UA já a detinha. Ressalva-se que, para esta operação, seria necessário obter licença para a 
realização de operações de gestão de res“duos R5 e R13 (R5, Reciclagem/recuperação de outras 
matérias inorgânicas; R13, Acumulação de res“duos destinados a uma das operações 
enumeradas de R1 a R12 - com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no 
local onde esta é efectuada), na qual se encontrasse expressa a possibilidade de valorização e de 
reutilização de res“duos inertes para processamento e utilização, por exemplo, em obras de 
manutenção de pavimentos, arruamentos e condutas. 

Terminando a análise dos res“duos valorizáveis apresentados no quadro 14, e cujas 
quantidades anuais produzidas se encontram dispostas no Anexo V, segue-se a lista de res“duos 
enviados para tratamento e/ou eliminação, agrupados como explanado no Anexo IV. Constata-se 
que, pela própria caracter“stica das actividades que ocorrem em cada laboratório dos 
departamentos do campus, a tipologia de res“duos a“ produzida varia. No global, existe uma 
quantidade de res“duos considerável e de vasta diversidade para encaminhar. 

Debruçando a atenção sobre os resultados obtidos, pode constatar-se que:  

• Existem laboratórios (e respectivos departamentos) com preocupação em encaminhar 
correctamente os seus res“duos e que procuram a melhor forma de fazê-lo, informando-se sobre 
os procedimentos legais e log“sticos a executar; 
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• Outros, não tendo uma atitude pró-activa, mas ainda assim, tendo consciência da 
perigosidade dum res“duo produzido, ou pelo menos, sabendo que não pode ser encaminhado 
para contentor de indiferenciados, preferem acumulá-lo nas suas instalações até encontrarem um 
solução; 

• Algumas tipologias de res“duos estão a ser encaminhados erradamente para contentor de 
indiferenciados e são-no, ou por desinteresse dos produtores pelas boas práticas e pelos 
comportamentos ambientais mais correctos, mesmo sabendo qual devia ser o seu destino final 
(por exemplo, res“duos de embalagens que deviam ser encaminhados para ecoponto); ou por falta 
de conhecimento das possibilidades de valorização/reutilização que esses res“duos possuem (por 
exemplo, o caso do gesso, de materiais cerâmicos, de argamassas e de cimentos); ou ainda por 
puro desconhecimento das actuações correctas e legais nesta matéria. 

• De todos os res“duos assinalados no quadro 14 tendo como destino o contentor de 
indiferenciados, apenas os solos não contaminados podem ser a“ depositados; os materiais 
cerâmicos e as aparas metálicas podem, embora não devam, dada a possibilidade de valorização 
e o seu valor comercial, respectivamente. Os restantes devem ser enviados para reciclagem (caso 
ecoponto) ou tratamento/eliminação, dado o seu carácter de perigosidade; 

• Para casos espec“ficos, como os res“duos hospitalares de grupo III, o encaminhamento é 
correcto e procedido pela empresa externa que é, a n“vel nacional, o destino final desta tipologia; 
Já no caso dos res“duos contaminados com brometo de et“deo, estes são e bem, pré-tratados no 
local de produção (laboratório produtor) por autoclavagem, mas seguidamente são encaminhados 
para contentor de indiferenciados. Sendo res“duos contaminados com um agente mutagénico, 
mesmo sofrendo autoclavagem, o procedimento mais correcto seria considerá-los res“duos 
hospitalares do grupo IV (provindos de investigação) e enviá-los para incineração e não para 
aterro. 

V.4.4.1.V.4.4.1.V.4.4.1.V.4.4.1. Comparação da gestão actual entre três laboratórios  

Os três casos a seguir analisados são referentes a três departamentos com 
laboratórios de ensino e investigação integrados e cuja conduta no encaminhamento de res“duos é 
correcta, isto é, preocupam-se em identificar os res“duos que produzem, em agregá-los de alguma 
forma em grupos para expedição e em contactar operadores de gestão de res“duos licenciadas 
para o seu tratamento e/ou eliminação. 

Cada um destes departamentos trabalha com diferentes operadores de gestão de 
res“duos. Para melhor se perceber as desvantagens económicas duma gestão individualizada, o 
quadro 15, apresentado na página seguinte, compara o custo do encaminhamento preconizado 
pelos diferentes operadores contactados para a mesma tipologia de res“duos produzidos nos três 
laboratórios dos departamentos: 

O Laboratório 1 decidiu enviar os seus res“duos como mistura de res“duos. Segundo 
o inventário efectuado aquando da entrevista com o pivot, verificou-se que os res“duos a“ 
produzidos são constitu“dos por soluções orgânicas e inorgânicas, com e sem metais pesados. 
Ora a escolha de os misturar não podia ter sido a pior, como se pode constatar pelo preço pago 
pelos Laboratórios 2 e 9, que enviam estas tipologias de forma segregada. Mesmo que para o 
Laboratório 1 seja mais prático misturá-los, não será com certeza mais barato. 

O tratamento/eliminação de misturas de soluções que, além disso, são perigosas, é 
dos mais dispendiosos, assemelhando-se ao custo do tratamento de radioisótopos ou de res“duos 
de incineração obrigatória, quando, se os mesmos res“duos fossem segregados nas três tipologias 
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correctas (suprimindo o LER 16 05 06 pelos LER 07 01 03/04 e LER 06 04 05), o custo do 
encaminhamento teria sido substancialmente mais reduzido.  

 

Origem Resíduos Agrupados LER €/ton €/kg Qtde 
(kg/ano) Custo 

Lab 1 Resíduos de laboratório 16 05 06 (*) operador A 1.600,00 € 1,60 € 630 1.008,00 € 

Lab2 Solventes não halogenados 07 01 04 (*) operador B 500,00 € 0,50 € 560 280,00 € 

Lab9 Solventes orgânicos não halogenados 07 01 04 (*) operador C 191,58 € 0,19 € 225 43,11 € 
        

Lab2 Solventes halogenados 07 01 03 (*) operador B 1.100,00 € 1,10 € 716 787,60 € 

Lab9 Solventes orgânicos halogenados 07 01 03 (*) operador C 875,50 € 0,88 € 220 192,61 € 
        

Lab2 Resíduos de soluções aquosas com 
metais pesados 06 04 05 (*) operador B 500,00 € 0,50 € 650 325,00 € 

Lab9 Resíduos Inorgânicos contendo metais 
pesados. 

06 04 05 (*) operador C 200,85 € 0,20 € 138 27,62 € 

        
Lab 1 Transporte  - operador A    40,00 € 

Lab2 Transporte  operador B    100,00 € 

Lab9 Transporte  operador C    61,80 € 

Quadro Quadro Quadro Quadro 15151515.... Custos do encaminhamento preconizado pelos diferentes operadores contactados para a mesma tipologia de res“duos produzidos nos três 
laboratórios dos departamentos. 

Comparando o custo de tratamento do operador A para o Laboratório 1 com a soma 
dos custos das três tipologias encaminhadas pelo operador B para o Laboratório 2, parece que o 
somatório é igual. A verdade é que, se o Laboratório 1 os encaminhasse segregados, a 
quantidade total a encaminhar não seria os 630 kg e o preço seria aquele atribu“do a cada 
tipologia e que é inferior ao praticado para as misturas de res“duos. 

Comparando agora os Laboratórios 2 e 9, que encaminham as mesmas tipologias, a 
diferença de preço é bem notória entre os operadores B e C. O Laboratório 2 paga muito mais pelo 
encaminhamento dos seus res“duos do que o Laboratório 9. Se o Laboratório 2 tivesse contratado 
o operador C, pagaria em duas tipologias 60% a menos, como mostra o quadro 16: 

 
Origem Resíduos Agrupados Operador C 

€/ton €/kg Qtde 
(kg/ano) 

Operador C 
Valor a pagar 

Operador B 
Valor pago Racio % 

Solventes orgânicos não halogenados 191,58 € 0,19 € 560 107,28 € 280,00 € 62% 

Solventes orgânicos halogenados 875,50 € 0,88 € 716 626,86 € 787,60 € 20% 
Lab2 

Resíduos Inorgânicos contendo metais 
pesados 

200,85 € 0,20 € 650 130,55 € 325,00 € 60% 

Quadro Quadro Quadro Quadro 16161616.... Comparação de custos entre os operadores B e C para as quantidades anuais de res“duos encaminhados pelo Laboratório 2. 

 

Estas são considerações que uma gestão individualizada não tem em conta, mas que 
uma equipa focada na gestão globalizada de res“duos pode prever, tendo a responsabilidade de 
estudar o comportamento de produção, as ofertas de mercado, as distâncias entre as instalações 
dos operadores e a UA e as oportunidades de negócio com a reciclagem e a valorização de 
res“duos. 

 

V.4.4.2.V.4.4.2.V.4.4.2.V.4.4.2. Breve Sumário 

Uma análise global dos resultados apresentados na produção de res“duos de outras 
tipologias revela vários aspectos importantes para a proposta de gestão a apresentar: 

• Do inventário realizado verificou-se que no campus da UA são produzidos 
res“duos englobados nos Fluxos Espec“ficos de Res“duos, cuja gestão nacional está a cargo de 
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entidades gestoras e seus operadores log“sticos e a sua entrega é gratuita; Actualmente, este é 
um caso de sucesso, no que respeita à segregação, mas não à escolha do operador; 

• Ainda nos Fluxos Espec“ficos de Res“duos, os óleos alimentares usados são 
entregues gratuitamente ao operador de recolha. Contudo, este é um res“duo com valor comercial, 
dado que é utilizado como matéria-prima para a produção de biocombust“vel e, por esse facto, a 
solução mais vantajosa seria entregá-lo directamente ao reciclador mediante uma contrapartida 
financeira; 

• São igualmente produzidas outras tipologias de res“duos que podem ser 
reutilizadas/valorizadas internamente ou mediante entrega ao produtor/fornecedor e que 
actualmente não são aproveitadas, sendo encaminhadas para contentor de indiferenciados; 

• Observa-se ainda uma quantidade considerável e de vasta diversidade de 
res“duos produzidos nos laboratórios de investigação dos vários departamentos, cuja gestão nem 
sempre é correcta, verificando-se que, na sua grande maioria, os res“duos têm vindo a ser 
acumulados, dada a falta de conhecimentos na temática; 

• A falta de conhecimento sobre as melhores práticas de segregação e de 
encaminhamento é notória; muitos dos que trabalham nos laboratórios não pensam nas 
substâncias que manuseiam como futuros excedentes/res“duos, não estão sensibilizados para a 
necessidade de os tipificar por grupos, por forma a tornar poss“vel a classificação LER conjunta e, 
mesmo nos laboratórios mais sensibilizados, nos quais até já existe segregação e os res“duos 
estão agrupados, os técnicos têm extrema dificuldade em saber qual o destino interno apropriado 
duma certa substância ou produto qu“mico que pretendam descartar; 

• Verifica-se ainda que muitos dos pivots, técnicos, docentes e investigadores 
contactados entendem que o encaminhamento dos res“duos, embora produzidos nos seus 
departamentos/laboratórios, deve ser da responsabilidade da Universidade, vulgo Reitoria e 
Serviços Técnicos e não do próprio departamento; 

• Na generalidade, a gestão actual praticada é pouco consistente, individualizada e, 
nalguns casos até mesmo diminuta, não convergindo para os desempenhos ambiental, social e 
económico ideais; 

• A individualização está patente nas escolhas dos Laboratórios mais sensibilizados 
e que contratam operadores de gestão de res“duos; cada um procura por si as soluções 
dispon“veis no mercado, entregando individualmente os seus res“duos para encaminhamento, 
quando o laboratório ao lado trabalha com outro operador de res“duos a preços completamente 
diferentes. Nenhum avalia os impactes económicos e ambientais da sua escolha; 

• O resultado deste estudo indica que é urgente o estabelecimento de medidas e de 
procedimentos gerais para a gestão de res“duos no campus, bem como a implementação de 
programas de formação iniciais, com agenda cont“nua, por forma não só a dotar os intervenientes 
de conhecimentos na matéria, como a sensibilizá-los para a necessidade de agir em conformidade 
ambiental e de entender o conceito de gestão integrada e os seus benef“cios, para que, no caso 
de implementação duma proposta como a aqui apresentada, eles possam ser adjuvantes e não 
resistentes. 
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VIVIVIVI  P P P PROPOSTA DE GESTÃO  IROPOSTA DE GESTÃO  IROPOSTA DE GESTÃO  IROPOSTA DE GESTÃO  INTEGRADANTEGRADANTEGRADANTEGRADA    

A Universidade de Aveiro, com um papel relevante no panorama universitário nacional, deve 
promover o progresso no caminho da sustentabilidade, tomando a iniciativa em várias frentes e, 
particularmente, na gestão dos seus res“duos. Deve ser formadora, fornecendo informações e 
conhecimento sobre gestão ambiental associada à gestão de res“duos, através de programas 
educativos, concebendo soluções racionais, indicando poss“veis alternativas e elaborando 
programas de acção que permitam instituir uma pol“tica de consumo responsável.  

Para além do papel preponderante na preparação das novas gerações rumo à 
sustentabilidade, a Universidade de Aveiro, como produtor de res“duos urbanos cuja produção 
diária excede os 1100 litros, é ainda responsável pela gestão global dos res“duos produzidos e 
encontra-se sujeita a registo no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa 
do Ambiente, de acordo com o Decreto de Lei nº 178/2006, de 5 de Setembro.   

O SIRAPA agrega, nomeadamente, a seguinte informação prestada pelas entidades sujeitas a 
registo: origens discriminadas dos res“duos, quantidade, classificação e destino discriminados dos 
res“duos e identificação das operações efectuadas, sendo que sem uma estrutura centralizada de 
gestão que compile e mantenha actualizada esta informação, torna-se quase impraticável cumprir 
eficazmente esta obrigação legal. 

O GeReSUA II vem, por isso, com esta tese, propor a implementação dum sistema de gestão 
integrado de res“duos no campus da Universidade de Aveiro, alicerçado na sustentabilidade 
ambiental, económica e social. 

O conhecimento do panorama no que respeita à produção e tratamento de res“duos é o 
primeiro passo para a definição duma estratégia de gestão eficaz; por conseguinte, propõe-se um 
programa de gestão e monitorização centralizado que permita conhecer quantitativa e 
qualitativamente os res“duos gerados no campus e definir de forma globalizada o destino mais 
adequado para cada um dos tipos de res“duos gerados. 

Este programa consiste na criação de um Parque Central de Res“duos no campus e na 
constituição duma equipa de gestão capaz de gerir o modelo definido, de o monitorizar, 
detectando precocemente os obstáculos, as dificuldades ou novas exigências, legais ou outras e 
convergindo sempre para a melhoria cont“nua, bem como capaz de concretizar um plano de 
formação adequado às necessidades encontradas e acompanhar iniciativas ambientais por si 
propostas para o envolvimento da comunidade na temática. 

VI.1VI.1VI.1VI.1 CCCCRIAÇÃO DUM RIAÇÃO DUM RIAÇÃO DUM RIAÇÃO DUM PPPPARQUE DE ARQUE DE ARQUE DE ARQUE DE RRRRESÍDUOS NO ESÍDUOS NO ESÍDUOS NO ESÍDUOS NO CCCCAMPUSAMPUSAMPUSAMPUS    

VI.1.1VI.1.1VI.1.1VI.1.1 COMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃO    

a) Caracteriza-se por ser um local de armazenamento para as diversas 
tipologias de res“duos produzidas, de acordo com os grupos definidos no quadro 14. Exceptuam-
se os res“duos hospitalares do grupo III e os OAU, que devem ser segregados e armazenados no 
local de produção; os primeiros dado se tratarem de res“duos com algum risco e porque a 
quantidade produzida anualmente não é significativa para ser armazenada num parque de 
res“duos. O procedimento mais seguro é deixar o contentor (que até é facultado pelo operador) no 
local de produção e o operador levantá-lo directamente. Além disso, este operador é único para 
esta tipologia, pelo que não há muito a gerir neste caso, a não ser a avaliação do contrato de 
prestação de serviços com as ofertas de mercado e a recepção e gestão das GARs. No segundo 
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caso, mantendo-se a entrega a operador de recolha de OAU, o armazenamento mais adequado é 
no local de produção, uma vez que também neste caso o operador é único para esta tipologia, não 
vindo à UA levantar outro tipo de res“duo. No entanto, optando-se por negociar os OAU 
directamente com o reciclador, por forma a auferir o seu valor comercial, nesse caso já 
compensaria encaminhá-lo para o parque de res“duos, por forma a negociar com o reciclador a 
totalidade do OAU produzido num ano de armazenamento. Tendo em conta que existe na zona 
um projecto de produção de biocombust“vel a partir de óleos vegetais, esta é uma opção muito 
viável. 

b) O parque deve ter acesso condicionado por questões de segurança: não só 
os produtos perigosos devem estar fora do alcance dos curiosos, como, mesmo para os que 
parecem mais inofensivos, como o plástico ou o papel, pode haver risco de incêndio por uso 
indevido. Deve existir uma zona ampla que albergue os contentores de maior volumetria, 
acondicionadores dos papel/cartão, plástico, metal, vidro, RCD e REEEs e uma segunda zona, se 
poss“vel segregada da primeira, com espaço suficiente para albergar bacias de retenção para os 
óleos de lubrificação e os res“duos l“quidos de laboratório, acondicionados em jerricans e 
identificados segundo os códigos LER atribu“dos, bem como para acomodar contentores para os 
solos e embalagens contaminados. Deve haver especial atenção à segregação e à identificação 
dos res“duos para incineração e contendo mercúrio. Devem ainda existir kits de contenção de 
derrames nesta segunda zona. O dimensionamento do parque e dos contentores de cada tipologia 
deve ser previsto após confirmação mais precisa da quantificação aqui apresentada. 

c) De acordo com o ponto 4 do artigo 23º do Decreto-lei nº 178/2006 que aprova 
o regime geral da gestão de res“duos, “não estão sujeitas a licenciamento nos termos do presente 
cap“tulo as operações de recolha e de transporte de res“duos, bem como a de armazenagem de 
res“duos que seja efectuada no próprio local de produção por per“odo não superior a um ano e, 
ainda, as de valorização energética de biomassa”. Por conseguinte, as operações de gestão de 
res“duos que aqui se propõem efectuar-se no Parque de Res“duos devem cumprir o per“odo 
temporal disposto na lei para que possa ser  aplicada à UA a dispensa de licenciamento 

d) No caso de se optar pela valorização de res“duos inertes, de betão e de 
betuminosos, referido aquando da análise do quadro 14 como uma possibilidade, passa a ser 
previsto o licenciamento simplificado da operação de valorização e a emissão duma licença de 
operação de gestão de res“duos. Esta obrigação encontra-se igualmente disposta no Decreto-lei 
nº 178/2006. 
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VI.1.2VI.1.2VI.1.2VI.1.2 LOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃO    

O GeReSUA II propõe dois locais poss“veis para a implantação do Parque, como 
mostra a figura 15: Zona A, no Crasto ou Zona B, na Zona Técnica do campus. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  1Figura  1Figura  1Figura  15555.  Proposta do GeReSUA II: dois locais poss“veis para a instalação do Parque 
de Res“duos no campus da UA . A = Crasto; B = Zona Técnica.    

    

a)a)a)a) Zona A Zona A Zona A Zona A ----    CrastoCrastoCrastoCrasto    
Ter-se-ia que implementar um edif“cio em alvenaria ou montar divisórias de grades 

com cobertura  de chapa.  
• VantagemVantagemVantagemVantagem: espaço amplo e livre 

para projectar o edif“cio, as zonas de circulação, de 
trasfega/deposição de res“duos e de carregamento de 
contentores. Pode ser projectado de in“cio para futuras 
necessidades de ampliação. 

• Desvantagem:Desvantagem:Desvantagem:Desvantagem:    zona descentralizada 
no campus; encontra-se longe das unidades produtoras, 
exceptuando a cantina do Crasto e as novas residências 
de estudantes, tornando mais dif“cil a deposição  
frequente. 

b)b)b)b) Zona B Zona B Zona B Zona B ----    Zona TécnicaZona TécnicaZona TécnicaZona Técnica    
Não seria necessário construir, uma vez que a zona já está edificada e preparada 

com espaços separados. Adicionalmente, já foi projectada para a circulação de viaturas. 

Figura  1Figura  1Figura  1Figura  16666.  Exemplo de divisória de grade e 
envolvente de chapa  
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• Vantagem:Vantagem:Vantagem:Vantagem: totalmente centralizada, a proximidade facilita a ocorrência de 
várias deposições por dia, dado que facilmente se transportam contentores das várias unidades 
até ao parque, de carrinho ou de empilhador; as viagens são substancialmente mais curtas. 

• Desvantagem:Desvantagem:Desvantagem:Desvantagem: poderá vir a ser um espaço condicionado em caso de 
necessidade de expansão, dado que na zona não serão poss“veis novas construções. 

VI.1.3VI.1.3VI.1.3VI.1.3 OPERACIONALIZAÇÃOOPERACIONALIZAÇÃOOPERACIONALIZAÇÃOOPERACIONALIZAÇÃO    

Com a criação do Parque de Res“duos, a log“stica da gestão de res“duos alterar-se-
ia totalmente, iniciando-se com o suprimento dos contentores actuais de recolha selectiva 
distribu“dos pelo campus, em substituição de um contentor industrial para cada componente de 
separação selectiva colocado no Parque.  

Cada unidade passaria a possuir os seus contentores de separação selectiva de 
dimensão adequada às suas necessidades e de fácil transporte, com rodas ou assentes em 
paletes para transporte por empilhador até ao Parque. Nas unidades orgânicas e bares 
associados, cada um passaria a possuir jerricans identificados com o código LER para os grupos 
de res“duos que especificamente produzisse, de acordo com a identificação atestada no quadro 
14.  

A equipa de gestão passaria a ser responsável pela recolha destes contentores e 
seu encaminhamento até ao parque, mediante os pressupostos definidos para cada Unidade, por 
exemplo:  

- uma vez por dia, duas vezes por dia ou uma vez por semana, consoante o 
comportamento de produção de cada unidade; 

- encaminhamento do contentor/jerrican cheio e entrega de outro vazio; 

- trasfega do res“duo para contentor do Parque, devolvendo o mesmo contentor 
vazio ao local de produção. 

A equipa seria ainda responsável pela negociação do encaminhamento dos res“duos 
de embalagem de ecoponto e de outros valorizáveis directamente com as recicladoras. Como 
atrás referido, parte destas tipologias de res“duos não são actualmente aproveitadas, mas podem 
ser reutilizadas/valorizadas internamente ou mediante entrega ao reciclador/operador. 

Com o Parque e o armazenamento de quantidades consideráveis que permitam 
diminuir ao máximo o número de transportes até às recicladoras, o cenário no particular relativo a 
custos seria semelhante ao apresentado no quadro 17. Este demonstra o cenário actual em que 
só existem custos e o cenário previsto com a implementação do Parque e gestão de  valorizáveis, 
que hoje não é efectuada. Com este quadro pretende-se demonstrar que, para o mesmo custo 
com os RSUs e negociando apenas os valorizáveis, é poss“vel obter um ganho que pode ser 
subtra“do na despesa. 

Este quadro constata em termos económicos o que foi já discutido no cap“tulo anterior 
e que se encontra sistematizado no sumário do ponto V.4.4.2, demonstrativo da diferença entre a 
gestão actual e as oportunidades conseguidas com a gestão integrada. Numa primeira fase, 
transferindo o encaminhamento dos provetes de betão para o operador do GeReSUA II, pode 
reduzir-se a despesa em cerca  de 12000覇 anuais e beneficiar do proveito de cerca de 
6000覇 ano, passando a separar, armazenar e negociar os recicláveis. Veja-se mais sucintamente 
como, por análise do quadro 17: 
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  Resíduos Agrupados LER 
Valorização 
por tonelada 

€/ton 

Tratamento 
por tonelada 

€/ton 

Qtde média  
(ton/ano) 
2008/2009 

Custo Proveito 

R
S

U
s Resíduos Sólidos Urbanos 

Indiferenciados, incluindo 
os de Lab 

20 03 01  - 143,60 € 656,64 94.327,20 € 0,00 € 

Resíduos de Papel/Cartão 15 01 01  25,00 € - 49,8 0,00 € 1.244,54 € 

Resíduos de Embalagens 
Plástico 15 01 02  25,00 € - 

Resíduos de Embalagens 
de Metal 

15 01 02  25,00 € - 
15,7 0,00 € 392,50 € 

R
es

íd
uo

s 
de

 
em

ba
la

ge
m

 -
 

E
co

po
nt

o 

Resíduos de Embalagens 
Vidro 15 01 07 25,00 € - 24,8 0,00 € 620,00 € 

Lâmpadas fluorescentes  20 01 21 (*) 0,00 € - - 0,00 € 0,00 € 

Outros equipamento 
eléctrico e electrónico  20 01 36  0,00 € - 12,4 0,00 € 0,00 € 

Óleos alimentares, 
incluindo os do Laboratório 
2 

20 01 25 300 € - 7,1 0,00 € 2.122,56 € 

F
lu

xo
s 

E
sp

ec
ífi

co
s 

de
 

R
es

íd
uo

s 

Óleos de lubrificação 13 01 13 (*)  0,00 € - 0,02 0,00 € 0,00 € 

Cobre  17 04 01 2.750,00 € - ≈ 0,7 0,00 € 1.925,00 € 

Alumínio 17 04 02  600,00 € - ≈ 0,7 0,00 € 420,00 € 

Ferro e Aço 17 04 05 175,00 € - ≈ 0,7 0,00 € 128,32 € 

Aparas e limalhas de 
metais ferrosos 12 01 01  25,00 € - 2,2 0,00 € 55,00 € 

Gesso 10 13 01  
17 08 02 

- 10,00 € 0,24 2,40 € 0,00 € 

Materiais cerâmicos 17 01 03  - 10,00 € 1,4 14,40 € 0,00 € 

- 10,00 € 864,00 € 0,00 € O
ut

ro
s 

re
sí

du
os

 v
al

or
iz

áv
ei

s 

Provetes de Betão  17 01 01 
- 148,33€ 

86,4 
12.815,71 € 0,00 € 

     Totais  6.852,92 € 

Quadro Quadro Quadro Quadro 17171717.... Preços de valorização e eliminação para os grupos de res“duos indiferenciados e valorizáveis estabelecidos no quadro 14. Este quadro 
compara ainda o custo de encaminhamento actual dos provetes de betão com a cotação conseguida pelo GeReSUA II para o mesmo res“duo. 
As zonas demarcadas a cinzento indicam quantidades, custos e proveitos que não são quantificados, pagos ou ganhos actualmente: na coluna da 
quantidade média, indicam estimativas grosseiras dos res“duos de metais totalmente segregados (foi estimado que a totalidade das aparas quantificadas é 
constitu“da por 1/3 de cada metal); na coluna de custo, são indicativos de valores a debitar em caso de decisão de encaminhamento para eliminação 
controlada; na coluna de proveito, indicam estimativas de poss“veis ganhos com a segregação de metais e seu encaminhamento. 

 

O GeReSUA II contactou, para uma primeira análise, o mesmo operador contratado 
pelo Laboratório 9, apresentado no ponto V.4.4.1, que possui um centro de transferência em 
Estarreja, localidade próxima da Universidade e a quem solicitou uma cotação para valorização e 
tratamento dos grupos de res“duos definidos no quadro 14. Fê-lo igualmente com recicladores 
para cotação dos res“duos de embalagem de ecoponto e ainda com outros dois operadores 
licenciados para a recepção e tratamento espec“fico de res“duos hospitalares e radioisótopos, 
respectivamente. A cotação integral encontra-se documentada no Anexo VI. 

Para o papel, plástico, vidro e OAU, as recicladoras estão sediadas na proximidade 
da UA. Repare-se que, para os três primeiros, mesmo sendo o valor comercial da valorização por 
tonelada relativamente baixo, permitiria à UA rentabilizar cerca de 2200覇 por ano. Actualmente 
parte destes res“duos está a ser encaminhada para o contentor de indiferenciados, não permitindo 
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a redução desta tipologia de res“duos cujo contrato de prestação de serviços urge rever em baixa; 
outra parte está realmente a ser encaminhada para reciclagem, mas por deposição em ecoponto 
da ERSUC, que leva o material sem qualquer benef“cio para a UA. Em termos práticos, com este 
comportamento de (não) gestão de res“duos, a UA está a perder anualmente 2200覇 só nesta 
tipologia. 

Adicionalmente, com a negociação dos OAU directamente com o reciclador e para as 
quantidades produzidas anualmente, a UA poderia auferir outros cerca de 2000覇 anuais. 
Actualmente estes óleos são entregues gratuitamente ao operador de recolha. Este recolhe 
pequenas porções de cada vez, suprimindo o seu valor comercial com a log“stica inerente. Se 
estes OAU fossem armazenados durante um ano, tempo de armazenamento poss“vel para um 
res“duo num parque que não carece de licenciamento e a sua totalidade negociada, mais este 
valor podia ser somado aos proveitos conseguidos. 

No que respeita à recepção de metais, há inúmeros operadores em zonas cont“guas 
ao campus de Santiago, porém, a escolha neste particular recaiu sobre o mesmo operador por 
uma questão log“stica e de negociação de preços. Actualmente, os excedentes são produzidos 
sob a forma de aparas metálicas, não havendo efectiva separação de cada um e encaminhados, 
mais uma vez, sem qualquer benef“cio para a UA. Ainda assim, mesmo como aparas, podiam 
valorizar cerca de 55覇 por ano, o que, não sendo um grande benef“cio, seria de facto mais 
proveitoso. Mas a grande vantagem económica reside na separação efectiva por metal. Se for 
estimado que a produção total de aparas metálicas é constitu“da por cerca de 1/3 de cada metal, o 
facto de não efectivar o seu encaminhamento segregado, custa à UA cerca de 2500覇 por ano em 
perdas de proveitos, a somar aos cerca de 4000覇 já referidos acima. 

Debruçando a atenção no particular encaminhamento dos provetes de betão, verifica-
se que o custo do encaminhamento actual é catorze vezes superior à cotação facultada pelo 
operador GeReSUA II. Mesmo tendo conseguido um preço pelo encaminhamento 
substancialmente mais baixo que o actual, o maior benef“cio seria reutilizar este material, 
juntamente com os excedentes de argamassa e cimento, para obras internas, como explanado no 
sub-cap“tulo V.4.4, no qual é analisado o quadro 14. 

O caso do gesso e materiais cerâmicos é aqui referido, apresentando-se o custo no 
caso de decisão de encaminhamento para eliminação controlada, uma vez que, para o primeiro, a 
quantidade anual produzida não é muito significativa, podendo não ser viável a sua valorização por 
questões log“sticas inerentes ao custo do transporte e ficando, por isso, mais barato encaminhá-lo 
para o operador licenciado com a gestão global dos res“duos para tratamento/eliminação. Para o 
segundo, dado que ainda se produz cerca de 1,5 toneladas ano e a sua reutilização como meio de 
extinção de incêndio não incorpora todo o res“duo produzido, pode ser mais vantajoso encaminhá-
lo também para tratamento/eliminação. Como neste momento estes res“duos estão a ser 
depositados no contentor de indiferenciados, este custo não foi somado ao total de custos actuais.  
Ressalva-se que para o GeRSUA II a melhor prática é a valorização, que não terá nem custo nem 
proveito económico. 

Com a criação do Parque de Res“duos, para além dos benef“cios económicos, podem 
igualmente advir benef“cios ambientais resultantes da redução de impactes ambientais. O 
GeReSUA II apresenta no anexo VIII uma primeira proposta de cálculo de impactes ambientais da 
reciclagem material, por forma a exemplificar um tipo de estudos poss“vel e importante a realizar e 
monitorar por uma poss“vel equipa de gestão que gira o sistema integrado proposto neste projecto. 
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VI.1.4VI.1.4VI.1.4VI.1.4 INOVAÇÃO E OUTRAS IDINOVAÇÃO E OUTRAS IDINOVAÇÃO E OUTRAS IDINOVAÇÃO E OUTRAS IDEIASEIASEIASEIAS    

Pretende-se a implementação dum sistema de gestão que dê lugar à inovação, 
aproveitando o estabelecimento de sinergias interdepartamentais para a criação de novas ideias e 
tecnologias. 

Voltando a relembrar a figura 3 apresentada no sub-cap“tulo “Responsabilização 
das IES”, a mesma refere-se à posição que uma universidade deve ocupar numa sociedade rumo 
ao desenvolvimento sustentável, indicando que a mesma deve ser o pilar da formação dos futuros 
decisores duma sociedade sustentável e que deve investigar soluções empreendedoras que a 
sirvam, não só no campo académico, mas verdadeiramente tornadas realidade. 

Ora, no campo da pesquisa patente nesta figura 3 e de acordo com o que a mesma 
preconiza, o objectivo é aproveitar o know-how interno nas suas diversas especialidades, 
cooperando com os Departamentos, as Unidades de Investigação e os Laboratórios Associados 
da UA, em prol da implementação dum sistema de gestão inovador e desta forma, aproximar e 
envolver a comunidade universitária na gestão quotidiana, através de projectos de investigação 
que originem novos produtos com aplicação real no campus. 

Assim, pretende-se: 

a) O desenvolvimento dum software que permita armazenar toda a informação 
inerente à log“stica da transferência dos res“duos para o Parque e deste para os operadores, 
criando um sistema de impressão de etiquetas com códigos de barras identificadores do código 
LER, grupo de res“duos e centro de custo atribu“do para colar em cada recipiente. Para os 
res“duos perigosos, a passagem da etiqueta pelo sistema identificador do software permitiria 
alocar automaticamente ao centro de custo o valor do seu tratamento/eliminação; Para os res“duos 
a reciclar/valorizar, esta informação não seria para alocar custos, mas permitiria uma análise 
estat“stica constante dos n“veis de produção, do local de origem, do encaminhamento e do 
proveito conseguido. 

Deste modo seria poss“vel uma Unidade entregar um res“duo no Parque, este passar pelo 
identificador de código de barras, identificando o centro de custo, o LER (ou seja, qual a tipologia 
que estaria a ser entregue), ser de seguida pesado e toda a informação ficar automaticamente 
registada no software. 

Este software deve ainda possibilitar o preenchimento automático das GAR, de forma a que, na 
necessidade de encaminhamento dum res“duo, facilmente se proceda à soma dos quantitativos 
entregues até à data e se preencha a guia com todas as informações necessárias. 
Adicionalmente, esta informação será necessária para o preenchimento do SIRAPA e estando 
sistematizada no software, será simples e fiável o seu reporte. 

Numa fase posterior, este software podia ainda calcular a pegada de carbono associada ao envio 
de res“duos para tratamento e sua redução se enviados para reciclagem e/ou valorização. 

b) O desenvolvimento de uma linha de contentores de deposição selectiva 
exclusiva para as Unidades do campus, com um design original e compostos por materiais 
reciclados; 

c) O desenvolvimento dum protótipo de um ve“culo movido a electricidade 
produzida por fontes renováveis para transporte interno dos res“duos no campus, desenvolvido no 
âmbito dum acordo Universidade-Empresa, que para a UA são já familiares e habituais.  
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d) O desenvolvimento dum estudo sobre os Biores“duos, sua quantificação e 
nova estratégia de valorização. Com este estudo pretende-se a extensão do projecto GeReSUA II 
ao Biores“duo - res“duos biodegradáveis provenientes das cantinas, restaurante e residências, 
bem como res“duos de jardinagem. Após quantificação por origem de produção e estudo exaustivo 
do actual fluxo de encaminhamento, a ideia seria desviar este res“duo do contentor de 
indiferenciados e implementar uma unidade experimental académica de compostagem no campus, 
com as mais valias inerentes ao ensino da arte no curso de Engenharia do Ambiente, mas também 
como mostra educativa da tecnologia à comunidade. 

Uma ressalva extremamente importante para o projecto de gestão de res“duos e sua 
sustentabilidade é o facto de, passando a tratar o Biores“duo internamente, este seria desviado do 
contentor de indiferenciados. Tendo em conta que, com a separação selectiva implementada pelo 
GeReSUA II, o Biores“duo representa uma grande percentagem do res“duo enviado para estes 
contentores, o seu desvio fará diminuir drasticamente o volume de res“duos enviados para aterro e 
este facto possibilita a revisão do contrato actual com os Serviços Municipalizados e, 
consequentemente, a redução igualmente drástica da mensalidade paga pela UA, seja pela 
redução do número de contentores no campus, ou, mantendo-a, pela redução do número de 
recolhas, que, não havendo res“duo putresc“vel, pode passar a ser semanal/bimensal em 
detrimento da diária. 

Por conseguinte, este é um estudo impreter“vel na continuação do projecto GeReSUA II e no seu 
objectivo de gestão sustentável. 

e) No âmbito do plano a definir para incrementar a sensibilização e o 
envolvimento da comunidade universitária, podiam ser criados uma página na Internet, à 
semelhança de outras universidades, divulgando toda a informação relevante sobre a gestão de 
res“duos no campus; um clube de alunos - O GreatUA24 - no qual os alunos inscritos teriam um 
papel activo na prossecução do projecto GeReSUA II, por exemplo, fiscalizando a eficiência da 
separação selectiva dos res“duos de embalagem de ecoponto nas Unidades e promovendo 
sensibilizações, curtas mas cont“nuas, nos bares, laboratórios e departamentos e até auxiliar a 
equipa de gestão na transferência de res“duos para o Parque; e uma mascote para a gestão de 
res“duos que, duma forma lúdica, surgisse na página da Internet, bem como em actividades no 
campus, apresentando as regras definidas para a temática. 

 

 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 GreatUA = Gestão de Res“duos @ UA 
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Esta página Web podia apresentar, por exemplo, os conteúdos presentes no quadro 
18: 

 

Identificação da Identificação da Identificação da Identificação da 
equequequequipa de gestãoipa de gestãoipa de gestãoipa de gestão    

Nomes e contactos 

Not“ciasNot“ciasNot“ciasNot“cias    
Divulgação dos resultados anuais obtidos para os quantitativos enviados para 
tratamento/eliminação, reciclagem ou valorização, bem como dados 
estat“sticos de produção por local de origem, entre outros 

Normas VigenNormas VigenNormas VigenNormas Vigentestestestes    

Regras estabelecidas no campus para a entrega de res“duos no Parque, 
sistemas de códigos de barras, atribuição de custo de tratamento/eliminação 
ao centro de custo respectivo; 

Regras gerais para toda a comunidade sobre separação selectiva de res“duos 
de embalagem de ecoponto e fluxos espec“ficos de res“duos 

EventosEventosEventosEventos    
Agendamento de actividades de sensibilização à comunidade e formações 
dedicadas para pivots e pessoal de laboratório 

EstudosEstudosEstudosEstudos    Not“cias sobre os projectos de investigação em curso relativos à temática 

GreatUAGreatUAGreatUAGreatUA    Link para o clube dos alunos 

Área ReservadaÁrea ReservadaÁrea ReservadaÁrea Reservada    

Cadastro Laboratórios 

Pedido de Recolhas 

Pedido de codificação LER para novos res“duos 

Informação sobre classificação dos res“duos produzidos, de acordo com os 
grupos definidos no quadro 14 

Consulta dos quantitativos de res“duos armazenados/expedidos por centro de 
custo 

Regras: Como segregar? Como rotular? Como acondicionar? 
Quadro Quadro Quadro Quadro 11118888.... Exemplo de conteúdo da página Web da UA para a gestão de res“duos 

 

VI.1.5VI.1.5VI.1.5VI.1.5 FORMAÇÃO ESPECIALIZAFORMAÇÃO ESPECIALIZAFORMAÇÃO ESPECIALIZAFORMAÇÃO ESPECIALIZADADADADA    

Paralelamente à implementação do Parque e constituição da equipa de gestão, 
deve ser institu“do um plano de formação destinado à comunidade universitária. Embora devam 
ser planeadas várias acções de sensibilização globais, de carácter educativo, numa primeira fase 
este plano deve ser dirigido aos pivots das unidades orgânicas e aos seus Concelhos Directivos, 
bem como aos coordenadores das equipas de limpeza e piquetes diurnos, com o objectivo de: 

1. Dar a conhecer o panorama actual nacional no que respeita à gestão de 
res“duos e a legislação aplicável à qual a UA está obrigada; 

2. Fomentar a prática da separação na origem e correcto encaminhamento dos 
res“duos produzidos em cada unidade; 

3. Identificar as fileiras e fluxos espec“ficos de res“duos, os operadores 
licenciados associados e o correcto encaminhamento dos mesmos; 
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4.  Fomentar o aumento da capacidade de utilização dos recursos e a limitação do 
consumo de combust“veis fósseis (através por exemplo das compras verdes), visando a redução 
da geração de res“duos e de poluição. 

Neste sentido e no âmbito duma primeira fase do projecto que pretende a 
implementação de medidas imediatas que visem melhoramentos urgentes, foi preparada uma 
proposta de intervenção pedagógica dedicada à formação espec“fica supra indicada e cujo 
conteúdo se encontra explanado no Anexo VII. 
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VIIVIIVIIVII CCCCONCLUSÃOONCLUSÃOONCLUSÃOONCLUSÃO    

Ao longo desta dissertação explanaram-se as razões e as vantagens da criação de um 
sistema centralizado para a gestão dos res“duos no campus universitário de Aveiro.  

A primeira surge como resultado da quantificação efectuada aos res“duos sólidos urbanos e 
equiparados produzidos no campus, indicador de que a UA excede em larga escala os 1100 litros 
diários referidos no Decreto-Lei 178/2006 sendo, por conseguinte, considerada entidade gestora 
dos res“duos que produz e obrigada a entregá-los a operadores licenciados, dando-lhes assim um 
destino adequado, bem como a reportar no SIRAPA a sua produção anual.  

A segunda centra-se na constatação de que, na generalidade, a gestão actual praticada é 
pouco consistente, individualizada e, nalguns casos até mesmo diminuta, não convergindo para os 
desempenhos ambiental, social e económico ideais. Cada Unidade age conforme a sua 
(in)experiência, de acordo com o que conhece sobre a temática. Este facto proporciona o 
encaminhamento diversificado dum mesmo res“duo para diferentes operadores e destinos, 
quando, na verdade, devia existir um centro de decisão que acompanhasse a produção, a tipologia 
do res“duo produzido, a sua concentração para encaminhamento por um único operador, 
licenciado para o receber, se poss“vel num único transporte e que concentrasse igualmente toda a 
documentação e informação necessárias para atingir a conformidade legal da UA em matéria de 
gestão de res“duos, incluindo a comunicação legal obrigatória anual às entidades reguladoras que, 
doutra forma, é quase impraticável. 

Esta informação centralizada permite ainda uma análise estat“stica de consumos, de afectação 
correcta aos centros de custo, bem como uma visão alargada e integrada que possa favorecer a 
definição de novas acções, sejam de sensibilização focada numa determinada unidade com um 
problema espec“fico, seja na tentativa de redução da produção ou ainda na possibilidade de novos 
fluxos de valorização que se pretendam implementar.  

A principal caracter“stica de um sistema unificado é que consegue aliar as vantagens 
ambientais e sociais às económicas, facilitando a correcta gestão dos res“duos, potenciando as 
sinergias existentes e convergindo para o desenvolvimento sustentável. 

Sustentabilidade ambiental, porque a UA deve comprometer-se a encontrar o melhor destino 
poss“vel para os res“duos que produz; é seu dever para com o ambiente encaminhá-los 
correctamente e sobretudo fazer prevalecer a prevenção, a valorização, a reutilização e a 
reciclagem, em detrimento da eliminação. 

Sustentabilidade económica, que só é poss“vel se existir um conhecimento do panorama 
global da geração de res“duos, em detrimento da expedição individualizada e das decisões, por 
vezes, menos correctas sobre o destino a dar a um res“duo. Armazenando os res“duos durante um 
ano e de forma centralizada, é poss“vel diminuir o número de transportes; desviando res“duos da 
deposição em aterro, é poss“vel rever em baixa o contrato actual para gestão de RSUs com os 
Serviços Municipalizados; é poss“vel ainda encontrar proveitos com a valorização de alguns 
res“duos que permitam auxiliar na despesa afecta à expedição e tratamento/eliminação de 
res“duos sem valor acrescentado, bem como à manutenção do Parque. 

Sustentabilidade social e de cidadania, na medida em que a comunidade universitária é o 
retrato da comunidade civil e este programa pretende igualmente formar no caminho da correcta 
gestão, sensibilizando para a temática de forma a fazer crescer o sentido ético e de 
responsabilidade de cada um, não esquecendo que, ao formar a comunidade universitária, está a 
formar a comunidade em geral. 
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Por conseguinte e para compilar de forma sucinta o resultado do grande objectivo desta 
dissertação, que se centrou na necessidade de determinar em que medida a implementação de 
um Sistema Integrado de Gestão de Res“duos numa IES pode contribuir para a melhoria do seu  
desempenho, nas vertentes ambiental, económica e social, pode concluir-se que um sistema como 
este poderá trazer grandes vantagens para o funcionamento sustentável do campus, através da 
criação dum Parque de Res“duos e da nomeação duma equipa de gestão do Parque. São elas: 

1. A centralização da informação sobre a produção de res“duos do campus, crucial para o 
cumprimento legal, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 178/2006, que estabelece a 
obrigatoriedade de reporte anual no SIRAPA, através da concentração da gestão de res“duos da 
UA numa equipa de gestão do Parque; 

2. A análise dos dados estat“sticos dos quantitativos anuais gerados no campus, sua origem 
e encaminhamento escolhido; 

3. A prestação de aux“lio às Unidades na dissolução de dúvidas no relativo ao 
encaminhamento final dos res“duos produzidos; 

4. A centralização da recepção de todas as GAR de Modelo A de encaminhamento de 
res“duos; 

5. A negociação de novos contratos globais e avaliação da sua renovação; 

6. A redução de res“duos indiferenciados enviados para deposição confinada em aterro, por 
aumento da deposição selectiva no Parque e desvio posterior do Biores“duo que, 
consequentemente, contribui para 

a. A redução do número de contentores alugados ou da frequência de recolha e dos 
encargos associados à sua manutenção e à deposição em aterro; 

b. O aux“lio no cumprimento das metas definidas no PERSU II - Plano Estratégico 
Sectorial de Res“duos Sólidos Urbanos (horizonte 2007 椴  2016) - no que respeita ao aumento dos 
quantitativos para reciclagem e desvio de biodegradáveis de aterro. 

7. O aumento dos quantitativos enviados para reciclagem e/ou valorização; 

8. A redução da despesa com o suprimento dos vários contratos estabelecidos em replicado, 
para o encaminhamento do mesmo tipo de res“duo produzido em diferentes unidades orgânicas e 
a possibilidade de negociação no estabelecimento de novos contratos globais; 

9. O estabelecimento de vantagens económicas no contacto directo com o mercado de 
res“duos, nomeadamente com as recicladoras, potenciado pelo efeito de escala; 

10. Mediante monitorização quantitativa, a identificação dos pontos de maior produção de 
res“duos, e consequente definição de estratégias de sensibilização para uma utilização mais 
sustentável dos recursos; 

11. O estabelecimento de sinergias interdepartamentais na UA, aplicando e criando novas 
ideias e tecnologias nas operações de gestão de res“duos. 

12. A informação e a formação aos diferentes intervenientes na cadeia de geração e gestão 
do res“duo, por forma a minimizar o impactos ambientais associados. 
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I.1  

Data:
3ªf

RefªRefªRefªRefª Localização em Localização em Localização em Localização em 2008200820082008 QtidadeQtidadeQtidadeQtidade
nº de nº de nº de nº de 

identificaçãoidentificaçãoidentificaçãoidentificação
Cheio Cheio Cheio Cheio quase cheioquase cheioquase cheioquase cheio  meio cheio meio cheio meio cheio meio cheio quase vazioquase vazioquase vazioquase vazio  vazio vazio vazio vazio

1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6
7
8
9

B Pavilhão PolidesportivoPavilhão PolidesportivoPavilhão PolidesportivoPavilhão Polidesportivo 1 10 x
11 x
12 x
13 x

D Entrada do Parque de Estacionamento 2Entrada do Parque de Estacionamento 2Entrada do Parque de Estacionamento 2Entrada do Parque de Estacionamento 2 - - x
14 x
15 x
16 x
17 x

F Em frente Geociências lado da rua BEm frente Geociências lado da rua BEm frente Geociências lado da rua BEm frente Geociências lado da rua B 1 18 x
G Em frente Civil lado da rua BEm frente Civil lado da rua BEm frente Civil lado da rua BEm frente Civil lado da rua B - - x
H Em frente Mecânica lado da rua BEm frente Mecânica lado da rua BEm frente Mecânica lado da rua BEm frente Mecânica lado da rua B 1 19 x
I Em frente CEFASI lado da rua BEm frente CEFASI lado da rua BEm frente CEFASI lado da rua BEm frente CEFASI lado da rua B 1 20 x
J Em frente CICUA lado da rua BEm frente CICUA lado da rua BEm frente CICUA lado da rua BEm frente CICUA lado da rua B 1 21 x
K Departamento de Comunicação e ArteDepartamento de Comunicação e ArteDepartamento de Comunicação e ArteDepartamento de Comunicação e Arte 1 22 x

23 x
24 x
25 x
26 x
27 x
28 x
29
30 x
31 x
32 x
33 x
34 x
35 x
36 x
37 x
38 x
39 x
40 x
41 x

TotalTotalTotalTotal 29 5 3 1 0

ViaturaViaturaViaturaViatura Bruto (kg)Bruto (kg)Bruto (kg)Bruto (kg) Tara (kg)Tara (kg)Tara (kg)Tara (kg) Liquido (kg)Liquido (kg)Liquido (kg)Liquido (kg) Nº ContNº ContNº ContNº Cont. . . . RecRecRecRec....
81-75-GF 12.480 8.860 3.620 38

6

2O Em frente Pavilhão Em frente Pavilhão Em frente Pavilhão Em frente Pavilhão 3 3 3 3 ((((junto à entrada ao Semináriojunto à entrada ao Semináriojunto à entrada ao Semináriojunto à entrada ao Seminário))))

M Zona Técnica Central Zona Técnica Central Zona Técnica Central Zona Técnica Central ((((junto ao Armazém da Cantinajunto ao Armazém da Cantinajunto ao Armazém da Cantinajunto ao Armazém da Cantina))))

P Junto à capela do SeminárioJunto à capela do SeminárioJunto à capela do SeminárioJunto à capela do Seminário

5

4

E Saída do Parque de Estacionamento Saída do Parque de Estacionamento Saída do Parque de Estacionamento Saída do Parque de Estacionamento 2222 4

2Pista de AtletismoPista de AtletismoPista de AtletismoPista de AtletismoL

N CIFOPCIFOPCIFOPCIFOP

11-11-2008

9Cantina do CrastoCantina do CrastoCantina do CrastoCantina do CrastoA

Contentores de RSU Indiferenciado ("Verdes")Contentores de RSU Indiferenciado ("Verdes")Contentores de RSU Indiferenciado ("Verdes")Contentores de RSU Indiferenciado ("Verdes")

C RestauranteRestauranteRestauranteRestaurante 3

Estado de enchimentoEstado de enchimentoEstado de enchimentoEstado de enchimento

ANEXO IANEXO IANEXO IANEXO I    
IMPRESSO PREENCHIDO PELOS OPERADORES DA SUMA AQUANDO DA RECOLHA DE RSUS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



I.2  

Data:
4ª

RefªRefªRefªRefª Localização em Localização em Localização em Localização em 2008200820082008 QtidadeQtidadeQtidadeQtidade
nº de nº de nº de nº de 

identificaçãoidentificaçãoidentificaçãoidentificação
Cheio Cheio Cheio Cheio quase cheioquase cheioquase cheioquase cheio  meio cheio meio cheio meio cheio meio cheio quase vazioquase vazioquase vazioquase vazio  vazio vazio vazio vazio

1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x
7
8
9

B Pavilhão PolidesportivoPavilhão PolidesportivoPavilhão PolidesportivoPavilhão Polidesportivo 1 10 x
11 x
12 x
13 x

D Entrada do Parque de Estacionamento 2Entrada do Parque de Estacionamento 2Entrada do Parque de Estacionamento 2Entrada do Parque de Estacionamento 2 - -
14 x
15 x
16 x
17 x

F Em frente Geociências lado da rua BEm frente Geociências lado da rua BEm frente Geociências lado da rua BEm frente Geociências lado da rua B 1 18 x
G Em frente Civil lado da rua BEm frente Civil lado da rua BEm frente Civil lado da rua BEm frente Civil lado da rua B - -
H Em frente Mecânica lado da rua BEm frente Mecânica lado da rua BEm frente Mecânica lado da rua BEm frente Mecânica lado da rua B 1 19 x
I Em frente CEFASI lado da rua BEm frente CEFASI lado da rua BEm frente CEFASI lado da rua BEm frente CEFASI lado da rua B 1 20 x
J Em frente CICUA lado da rua BEm frente CICUA lado da rua BEm frente CICUA lado da rua BEm frente CICUA lado da rua B 1 21 x
K Departamento de Comunicação e ArteDepartamento de Comunicação e ArteDepartamento de Comunicação e ArteDepartamento de Comunicação e Arte 1 22 x

23 x
24 x
25 x
26 x
27 x
28 x
29 x
30 x
31 x
32 x
33 x
34 x
35 x
36 x
37 x
38 x
39 x
40 x
41 x

TotalTotalTotalTotal 31 2 1 2 2

ViaturaViaturaViaturaViatura Bruto (kg)Bruto (kg)Bruto (kg)Bruto (kg) Tara (kg)Tara (kg)Tara (kg)Tara (kg) Liquido (kg)Liquido (kg)Liquido (kg)Liquido (kg) Nº ContNº ContNº ContNº Cont. . . . RecRecRecRec....
23-40-GH 16.830 14.320 2.510 38

Contentores de Lixo Indiferenciado ("Verdes")Contentores de Lixo Indiferenciado ("Verdes")Contentores de Lixo Indiferenciado ("Verdes")Contentores de Lixo Indiferenciado ("Verdes")

3

Zona Técnica Central Zona Técnica Central Zona Técnica Central Zona Técnica Central ((((junto ao Armazém da Cantinajunto ao Armazém da Cantinajunto ao Armazém da Cantinajunto ao Armazém da Cantina))))

4N CIFOPCIFOPCIFOPCIFOP

M

2Pista de AtletismoPista de AtletismoPista de AtletismoPista de AtletismoL

12-11-2008

Estado de enchimentoEstado de enchimentoEstado de enchimentoEstado de enchimento

E Saída do Parque de Estacionamento Saída do Parque de Estacionamento Saída do Parque de Estacionamento Saída do Parque de Estacionamento 2222 4

9Cantina do CrastoCantina do CrastoCantina do CrastoCantina do CrastoA

C RestauranteRestauranteRestauranteRestaurante

6

2

5

P Junto à capela do SeminárioJunto à capela do SeminárioJunto à capela do SeminárioJunto à capela do Seminário

O Em frente Pavilhão Em frente Pavilhão Em frente Pavilhão Em frente Pavilhão 3 3 3 3 ((((junto à entrada ao Semináriojunto à entrada ao Semináriojunto à entrada ao Semináriojunto à entrada ao Seminário))))

 



I.3  

Data:
5ª

RefªRefªRefªRefª Localização em Localização em Localização em Localização em 2008200820082008 QtidadeQtidadeQtidadeQtidade
nº de nº de nº de nº de 

identificaçãoidentificaçãoidentificaçãoidentificação
Cheio Cheio Cheio Cheio quase cheioquase cheioquase cheioquase cheio  meio cheio meio cheio meio cheio meio cheio quase vazioquase vazioquase vazioquase vazio  vazio vazio vazio vazio

1 x
2
3
4
5
6 x
7 x
8 x
9 x

B Pavilhão PolidesportivoPavilhão PolidesportivoPavilhão PolidesportivoPavilhão Polidesportivo 1 10 x
11 x
12 x
13 x x

D Entrada do Parque de Estacionamento 2Entrada do Parque de Estacionamento 2Entrada do Parque de Estacionamento 2Entrada do Parque de Estacionamento 2 - -
14 x
15 x
16 x
17 x

F Em frente Geociências lado da rua BEm frente Geociências lado da rua BEm frente Geociências lado da rua BEm frente Geociências lado da rua B 1 18 x
G Em frente Civil lado da rua BEm frente Civil lado da rua BEm frente Civil lado da rua BEm frente Civil lado da rua B - - x
H Em frente Mecânica lado da rua BEm frente Mecânica lado da rua BEm frente Mecânica lado da rua BEm frente Mecânica lado da rua B 1 19 x
I Em frente CEFASI lado da rua BEm frente CEFASI lado da rua BEm frente CEFASI lado da rua BEm frente CEFASI lado da rua B 1 20 x
J Em frente CICUA lado da rua BEm frente CICUA lado da rua BEm frente CICUA lado da rua BEm frente CICUA lado da rua B 1 21 x
K Departamento de Comunicação e ArteDepartamento de Comunicação e ArteDepartamento de Comunicação e ArteDepartamento de Comunicação e Arte 1 22 x

23 x
24 x
25 x
26 x
27 x
28 x
29 x
30 x
31 x
32 x
33 x
34 x
35 x
36 x
37 x
38 x
39 x
40 x
41 x

TotalTotalTotalTotal 37 0 0 0 2

ViaturaViaturaViaturaViatura Bruto (kg)Bruto (kg)Bruto (kg)Bruto (kg) Tara (kg)Tara (kg)Tara (kg)Tara (kg) Liquido (kg)Liquido (kg)Liquido (kg)Liquido (kg) Nº ContNº ContNº ContNº Cont. . . . RecRecRecRec....
23-40-GH 17.040 14.320 2.720 39

6

2O Em frente Pavilhão Em frente Pavilhão Em frente Pavilhão Em frente Pavilhão 3 3 3 3 ((((junto à entrada ao Semináriojunto à entrada ao Semináriojunto à entrada ao Semináriojunto à entrada ao Seminário))))

M Zona Técnica Central Zona Técnica Central Zona Técnica Central Zona Técnica Central ((((junto ao Armazém da Cantinajunto ao Armazém da Cantinajunto ao Armazém da Cantinajunto ao Armazém da Cantina))))

P Junto à capela do SeminárioJunto à capela do SeminárioJunto à capela do SeminárioJunto à capela do Seminário

5

4

E Saída do Parque de Estacionamento Saída do Parque de Estacionamento Saída do Parque de Estacionamento Saída do Parque de Estacionamento 2222 4

2Pista de AtletismoPista de AtletismoPista de AtletismoPista de AtletismoL

N CIFOPCIFOPCIFOPCIFOP

13-11-2008

9Cantina do CrastoCantina do CrastoCantina do CrastoCantina do CrastoA

Contentores de Lixo Indiferenciado ("Verdes")Contentores de Lixo Indiferenciado ("Verdes")Contentores de Lixo Indiferenciado ("Verdes")Contentores de Lixo Indiferenciado ("Verdes")

C RestauranteRestauranteRestauranteRestaurante 3

Estado de enchimentoEstado de enchimentoEstado de enchimentoEstado de enchimento

 



I.4  

Data:
6ª

RefªRefªRefªRefª Localização em Localização em Localização em Localização em 2008200820082008 QtidadeQtidadeQtidadeQtidade
nº de nº de nº de nº de 

identificaçãoidentificaçãoidentificaçãoidentificação
Cheio Cheio Cheio Cheio quase cheioquase cheioquase cheioquase cheio  meio cheio meio cheio meio cheio meio cheio quase vazioquase vazioquase vazioquase vazio  vazio vazio vazio vazio

1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x
7 x
8 x
9 x

B Pavilhão PolidesportivoPavilhão PolidesportivoPavilhão PolidesportivoPavilhão Polidesportivo 1 10 x
11 x
12 x
13 x

D Entrada do Parque de Estacionamento 2Entrada do Parque de Estacionamento 2Entrada do Parque de Estacionamento 2Entrada do Parque de Estacionamento 2 - - x
14 x
15 x
16 x
17 x

F Em frente Geociências lado da rua BEm frente Geociências lado da rua BEm frente Geociências lado da rua BEm frente Geociências lado da rua B 1 18 x
G Em frente Civil lado da rua BEm frente Civil lado da rua BEm frente Civil lado da rua BEm frente Civil lado da rua B - - x
H Em frente Mecânica lado da rua BEm frente Mecânica lado da rua BEm frente Mecânica lado da rua BEm frente Mecânica lado da rua B 1 19 x
I Em frente CEFASI lado da rua BEm frente CEFASI lado da rua BEm frente CEFASI lado da rua BEm frente CEFASI lado da rua B 1 20 x
J Em frente CICUA lado da rua BEm frente CICUA lado da rua BEm frente CICUA lado da rua BEm frente CICUA lado da rua B 1 21 x
K Departamento de Comunicação e ArteDepartamento de Comunicação e ArteDepartamento de Comunicação e ArteDepartamento de Comunicação e Arte 1 22 x

23 x
24 x
25 x
26 x
27 x
28 x
29 x
30 x
31 x
32 x
33 x
34 x
35 x
36 x
37 x
38 x
39 x
40 x
41 x

TotalTotalTotalTotal 33 0 4 0 6

ViaturaViaturaViaturaViatura Bruto (kg)Bruto (kg)Bruto (kg)Bruto (kg) Tara (kg)Tara (kg)Tara (kg)Tara (kg) Liquido (kg)Liquido (kg)Liquido (kg)Liquido (kg) Nº ContNº ContNº ContNº Cont. . . . RecRecRecRec....
81-75-GF 11.410 8.860 2.550 43

Contentores de Lixo Indiferenciado ("Verdes")Contentores de Lixo Indiferenciado ("Verdes")Contentores de Lixo Indiferenciado ("Verdes")Contentores de Lixo Indiferenciado ("Verdes")

3

Zona Técnica Central Zona Técnica Central Zona Técnica Central Zona Técnica Central ((((junto ao Armazém da Cantinajunto ao Armazém da Cantinajunto ao Armazém da Cantinajunto ao Armazém da Cantina))))

4N CIFOPCIFOPCIFOPCIFOP

M

2Pista de AtletismoPista de AtletismoPista de AtletismoPista de AtletismoL

14-11-2008

Estado de enchimentoEstado de enchimentoEstado de enchimentoEstado de enchimento

E Saída do Parque de Estacionamento Saída do Parque de Estacionamento Saída do Parque de Estacionamento Saída do Parque de Estacionamento 2222 4

9Cantina do CrastoCantina do CrastoCantina do CrastoCantina do CrastoA

C RestauranteRestauranteRestauranteRestaurante

6

2

5

P Junto à capela do SeminárioJunto à capela do SeminárioJunto à capela do SeminárioJunto à capela do Seminário

O Em frente Pavilhão Em frente Pavilhão Em frente Pavilhão Em frente Pavilhão 3 3 3 3 ((((junto à entrada ao Semináriojunto à entrada ao Semináriojunto à entrada ao Semináriojunto à entrada ao Seminário))))

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.5  

Data:
Sab

RefªRefªRefªRefª Localização em Localização em Localização em Localização em 2008200820082008 QtidadeQtidadeQtidadeQtidade
nº de nº de nº de nº de 

identificaçãoidentificaçãoidentificaçãoidentificação
Cheio Cheio Cheio Cheio quase cheioquase cheioquase cheioquase cheio  meio cheio meio cheio meio cheio meio cheio quase vazioquase vazioquase vazioquase vazio  vazio vazio vazio vazio

1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x
7 x
8 x
9 x

B Pavilhão PolidesportivoPavilhão PolidesportivoPavilhão PolidesportivoPavilhão Polidesportivo 1 10 x
11 x
12 x
13 x

D Entrada do Parque de Estacionamento 2Entrada do Parque de Estacionamento 2Entrada do Parque de Estacionamento 2Entrada do Parque de Estacionamento 2 - - x
14 x
15 x
16 x
17 x

F Em frente Geociências lado da rua BEm frente Geociências lado da rua BEm frente Geociências lado da rua BEm frente Geociências lado da rua B 1 18 x
G Em frente Civil lado da rua BEm frente Civil lado da rua BEm frente Civil lado da rua BEm frente Civil lado da rua B - - x
H Em frente Mecânica lado da rua BEm frente Mecânica lado da rua BEm frente Mecânica lado da rua BEm frente Mecânica lado da rua B 1 19 x
I Em frente CEFASI lado da rua BEm frente CEFASI lado da rua BEm frente CEFASI lado da rua BEm frente CEFASI lado da rua B 1 20 x
J Em frente CICUA lado da rua BEm frente CICUA lado da rua BEm frente CICUA lado da rua BEm frente CICUA lado da rua B 1 21 x
K Departamento de Comunicação e ArteDepartamento de Comunicação e ArteDepartamento de Comunicação e ArteDepartamento de Comunicação e Arte 1 22 x

23 x
24 x
25 x
26 x
27 x
28 x
29 x
30 x
31 x
32 x
33 x
34 x
35 x
36 x
37 x
38 x
39 x
40 x
41 x

TotalTotalTotalTotal 30 4 0 0 9

ViaturaViaturaViaturaViatura Bruto (kg)Bruto (kg)Bruto (kg)Bruto (kg) Tara (kg)Tara (kg)Tara (kg)Tara (kg) Liquido (kg)Liquido (kg)Liquido (kg)Liquido (kg) Nº ContNº ContNº ContNº Cont. . . . RecRecRecRec....
23-40-GH 16.600 14.320 2.280 43

6

2O Em frente Pavilhão Em frente Pavilhão Em frente Pavilhão Em frente Pavilhão 3 3 3 3 ((((junto à entrada ao Semináriojunto à entrada ao Semináriojunto à entrada ao Semináriojunto à entrada ao Seminário))))

M Zona Técnica Central Zona Técnica Central Zona Técnica Central Zona Técnica Central ((((junto ao Armazém da Cantinajunto ao Armazém da Cantinajunto ao Armazém da Cantinajunto ao Armazém da Cantina))))

P Junto à capela do SeminárioJunto à capela do SeminárioJunto à capela do SeminárioJunto à capela do Seminário

5

4

E Saída do Parque de Estacionamento Saída do Parque de Estacionamento Saída do Parque de Estacionamento Saída do Parque de Estacionamento 2222 4

2Pista de AtletismoPista de AtletismoPista de AtletismoPista de AtletismoL

N CIFOPCIFOPCIFOPCIFOP

15-11-2008

9Cantina do CrastoCantina do CrastoCantina do CrastoCantina do CrastoA

Contentores de Lixo Indiferenciado ("Verdes")Contentores de Lixo Indiferenciado ("Verdes")Contentores de Lixo Indiferenciado ("Verdes")Contentores de Lixo Indiferenciado ("Verdes")

C RestauranteRestauranteRestauranteRestaurante 3

Estado de enchimentoEstado de enchimentoEstado de enchimentoEstado de enchimento

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



II.1 

Crasto

Dia \  %ocupação Cj para nj = 1 Cj para nj = 0,8 Cj para nj = 0,6 Cj para nj = 0,4 Cj para nj = 0,2 Média (m3/dia)
d

(Kg/m3)
Média (Kg/dia)

11-11-2008 4 0 0 1 0 3,52

12-11-2008 5 1 0 0 0 4,64

13-11-2008 4 0 0 0 1 3,36

14-11-2008 9 0 0 0 0 7,20

15-11-2008 3 1 0 0 5 3,84

Santiago

Dia \  %ocupação Cj para nj = 1 Cj para nj = 0,8 Cj para nj = 0,6 Cj para nj = 0,4 Cj para nj = 0,2 Média V(m3) d
(Kg/m3)

Média (Kg/dia)

11-11-2008 2 2 0 0 0 2,88

12-11-2008 5 0 0 0 0 4,00

13-11-2008 5 0 0 0 0 4,00

14-11-2008 1 0 3 0 1 2,40

15-11-2008 5 0 0 0 0 4,00

Restaurante

Dia \  %ocupação Cj para nj = 1 Cj para nj = 0,8 Cj para nj = 0,6 Cj para nj = 0,4 Cj para nj = 0,2 Média V(m3) d
(Kg/m3)

Média (Kg/dia)

11-11-2008 3 0 0 0 0 2,40

12-11-2008 3 0 0 0 0 2,40

13-11-2008 3 0 0 0 0 2,40

14-11-2008 3 0 0 0 0 2,40

15-11-2008 3 0 0 0 0 2,40

2,40

4,51

3,46

108,15 487,95

108,15 259,55

108,15 373,75

( ) ∑
=

×=
4

1

3 8,0
j

jji nCmV

( ) ∑
=

×=
4

1

3 8,0
j

jji nCmV

( ) ∑
=

×=
4

1

3 8,0
j

jji nCmV

ANEXO IIANEXO IIANEXO IIANEXO II    
 
Quadro demonstrativo da quantificação de resíduos indiferenciados gerados 

por dia nas Cantinas e no Restaurante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro I - Quantidade de RSUs produzida nas Cantinas e Restaurante, conseguida através da taxa de ocupação dos contentores 
observada pelos técnicos da SUMA, durante a semana programada de recolhas. Os cálculos do volume efectuados têm por base a 
metodologia apresentada no ponto V.4.2, usada para o cálculo da densidade. 

 
 
 



III.1 

ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO IIIIIIIIIIII    
Quadros demonstrativos do cálculo de resíduos sólidos urbanos produzidos por dia 

nas Unidades do campus da UA. 

 

III. 1. Resíduos Indiferenciados: cálculos intermédios, com o número de sacos enviados diariamente para os 
contentores pelas equipas de limpeza e a sua conversão em volume e massa totais. 

 

    

Massa 
específica 

Nº sacos Vsacos 75% Vtotal  V total sacos Massa/dia Massa/ano 

  

Unidades Orgânicas kg/m3     l ou dm3/dia m3/dia Kg/dia tons/ano 

DECV 108,15 3 100 225 0,23 24,3 5,8 

ESSUA   1,5 100 112,5 0,11 12,2 2,9 

DETI   1,5 100 112,5 0,11 12,2 2,9 

DEC   1,5 100 112,5 0,11 12,2 2,9 

DQ   3 100 225,0 0,23 24,3 5,8 

CSJP   3 100 225,0 0,23 24,3 5,8 

  DTE + DCE + CIFOP 3 100 225,0 0,23 24,3 5,8 

DAO   2 100 150,0 0,15 16,2 3,9 

DMAT   2,5 100 187,5 0,19 20,3 4,9 

DFIS   5 100 375,0 0,38 40,6 9,7 

DMEC   1,5 100 112,5 0,11 12,2 2,9 

DEGEI   1,5 100 112,5 0,11 12,2 2,9 

DECA   1,5 100 112,5 0,11 12,2 2,9 

DGEO 
  2 100 150,0 0,15 16,2 3,9 

D
e
p

a
rt

a
m

e
n

to
s
 

DBIO   3 100 225,0 0,23 24,3 5,8 

IDAD 
  2 100 150,0 0,15 16,2 3,9 

IT   1 100 75,0 0,08 8,1 1,9 

IEETA   1 100 75,0 0,08 8,1 1,9 

In
s
ti

tu
to

s
 

ISCAA   0,5 100 37,5 0,04 4,1 1,0 

Bibliot 
  0,5 100 37,5 0,04 4,1 1,0 

CICUA 
  1 100 75,0 0,08 8,1 1,9 

ATL + INF   2 100 150,0 0,15 16,2 3,9 

LCA   2,5 100 187,5 0,19 20,3 4,9 

S
e
rv

iç
o

s
/O

u
tr

o
s
 

Pad. do Crasto 
  2 100 150,0 0,15 16,2 3,9 

     Totais 4500,04500,04500,04500,0    4,504,504,504,50    486,7486,7486,7486,7    116,8116,8116,8116,8    

Quadro Quadro Quadro Quadro 1111.... Quantidades de resíduos sólidos urbanos, RSUs indiferenciados, gerada no campus da Universidade de Aveiro, entre as 
unidades orgânicas. Para os cálculos efectuados e apresentados em todas as tabelas representativas das quantidades de resíduos 
produzidas foram considerados 5 dias úteis por semana e 48 semanas por ano de funcionamento normal das unidades orgânicas, bares, 
cantinas e residências da UA e uma taxa de ocupação dos sacos de 75%. 

 



III.2 

 

    

Massa 
específica 

Nº 
sacos 

Vsacos 75% Vtotal  V total sacos Massa/dia Massa/ano 
    Kg/m3   litros (l) l ou dm3/dia m3/dia Kg/dia tons/ano 

Bar Est 108,15 0,5 100 37,5 0,04 4,1 1,0 

Bresid   0,5 100 37,5 0,04 4,1 1,0 

CPEDAG   1,5 100 112,5 0,11 12,2 2,9 

CSJP   0,5 100 37,5 0,04 4,1 1,0 

CaféUA   3 100 225,0 0,23 24,3 5,8 

DAO   1 100 75,0 0,08 8,1 1,9 

DBIO   2 100 150,0 0,15 16,2 3,9 

 DTE + DCE + CIFOP   4 100 300,0 0,30 32,4 7,8 

DECA 
  2 100 150,0 0,15 16,2 3,9 

DEGEI   3 100 225,0 0,23 24,3 5,8 

DEM   3 100 225,0 0,23 24,3 5,8 

DMAT   3 100 225,0 0,23 24,3 5,8 

DQ   2 100 150,0 0,15 16,2 3,9 

ESSUA   1 100 75,0 0,08 8,1 1,9 

IEETA   1,5 100 112,5 0,11 12,2 2,9 

ISCAA (A+B)     3 100 225,0 0,23 24,3 5,8 

Reitoria   2 100 150,0 0,15 16,2 3,9 

B
a
re

s
 

IT   1 100 75,0 0,08 8,1 1,9 

 

     Totais 2587,5 2,59 279,8 67,2 

Quadro Quadro Quadro Quadro 2222.... Quantidades de resíduos sólidos urbanos, RSUs indiferenciados, gerada nos bares do campus da Universidade de Aveiro. 
Para os cálculos efectuados e apresentados em todas as tabelas representativas das quantidades de resíduos produzidas foram 
considerados 5 dias úteis por semana e 48 semanas por ano de funcionamento normal das unidades orgânicas, bares, cantinas e 
residências da UA e uma taxa de ocupação dos sacos de 75%. 

 

 

 A 
        

 
Massa 

específica 
  Volume/dia Volume/dia Massa/dia Massa/ano 

   Kg/m3  l/dia m3/dia Kg/dia tons/ano 

Crasto 
 108,15  4512,0 4,5 488,0 117,1 

Santiago 
   2400,0 2,4 259,5 62,3 

Snack e Rest. 
   3456,0 3,5 373,8 89,7 

 
  Totais 10368,0 10,4 1121,3 269,1 

 
       

C
a
n

ti
n

a
s
 e

 
R

e
s
id

ê
n

c
ia

s
 

Residências *    1112,4 1,1 120,3 28,9 

           Totais  Cantinas + Resid 11480,4 11,5 1241,6 298,0 

 
      

 B l/dia m3/dia Kg/dia tons/ano 
 

Total RSUs Produzidos na UA   18568 18,6 2008,0 481,9  

Quadro Quadro Quadro Quadro 3333.... a) Quantidades de resíduos sólidos urbanos (RSUs indiferenciados), gerada nas Cantinas e Residências do campus da 
Universidade de Aveiro. * A quantificação em kg/semana foi determinada por Abad & Gragera, 2008. b) Quantitativos totais de RSUs 
produzidos no campus - somatório dos totais parciais apresentados nos quadros 1, 2 e 3a. 



III.3 

III. 2. Resíduos de separação selectiva: resíduos de embalagem de ecoponto. 
 
   Papel e Cartão Emb. Plástico e Metal Vidro 

 Unidades Orgânicas (kg/semana) (kg/dia) (ton/ano) (kg/semana) (kg/dia) (ton/ano) (kg/semana) (kg/dia) (ton/ano) 

DECV 5,7 1,1 0,27 - -  -  - -  -  

ESSUA 8,2 1,6 0,39 3,7 0,7 0,18 1,4 0,28 0,07 

DETI 13,8 2,8 0,66 - - - - - - 

DEC 14,6 2,9 0,70 0,5 0,1 0,02 - - - 

DQ 52,6 10,5 2,52 1,4 0,3 0,07 - - - 

CSJP 17,1 3,4 0,82 1,6 0,3 0,08 - - - 

DDTE + DCE + CIFOP 29,4 5,9 1,41 1,4 0,3 0,07 - - - 

DAO 25,9 5,2 1,24 - - - - - - 

DMAT 24,0 4,8 1,15 - - - - - - 

DFIS 23,7 4,7 1,14 0,9 0,2 0,04 - - - 

DEM 21,4 4,3 1,03 7,9 1,6 0,38 - - - 

DEGEI 15,1 3,0 0,72 - - - - - - 

DECA 12,7 2,5 0,61 3,7 0,7 0,18 - - - 

DGEO 20,7 4,1 0,99 5,2 1,0 0,25 - - - 

DBIO 26,9 5,4 1,29 1,0 0,2 0,05 - - - 

CPED 1,8 0,4 0,09 - - - - - - 

D
e
p

a
rt

a
m

e
n

to
s
 

DLC 9,8 2,0 0,47 - - - - - - 

IDAD 5,9 1,2 0,28 1,3 0,3 0,06 3,4 0,68 0,16 

IT 22,9 4,6 1,10 - - - - - - 

IEETA 38,4 7,7 1,84 - - - - - - 

In
s
ti

tu
to

s
 

ISCAA (A) e ISCAA (B) 65,0 13,0 3,12 - - - - - - 

Biblioteca 40,6 8,1 1,95 4,2 0,8 0,20 - - - 

Zona Técnica * 149,8 30,0 7,19 - - - - - - 

CICUA 20,8 4,2 1,00 0,6 0,1 0,03 - - - 

Inf. E ATL 4,1 0,8 0,20 - - - - - - 

LCA 20,9 4,2 1,00 16,5 3,3 0,79 - - - 

Padaria do Crasto 6,7 1,3 0,32 2,5 0,5 0,12 - - - 

Reitoria 5,6 1,1 0,27 8,2 1,6 0,39 - - - 

S
e
rv

iç
o

s
/O

u
tr

o
s
 

SASUA * 4,0 0,8 0,19 - - - - - - 

  TOTAIS 708,1 141,6 34,0 60,6 12,1 2,9 4,80 0,96 0,23 

Quadro Quadro Quadro Quadro 4444.... Quantidade de resíduos valorizáveis de Papel/cartão, Embalagens de Plástico/metal e Vidro gerada nas unidades orgânicas  do 
campus da Universidade de Aveiro. 



III.4 

 
   Papel e Cartão Emb. Plástico e Metal Vidro 

 Unidades Orgânicas (kg/semana) (kg/dia) (ton/ano) (kg/semana) (kg/dia) (ton/ano) (kg/semana) (kg/dia) (ton/ano) 

Crasto 39,3 7,9 1,89 35,5 7,1 1,70 9,7 1,9 0,47 

Santiago 105,3 21,1 5,05 35,2 7,0 1,69 10,1 2,0 0,48 

Snack e Rest. 40,2 8,0 1,93 24,3 4,9 1,17 16,9 3,4 0,81 

R
e
s
ta

u
ra

n
te

s
 

 TOTAIS 184,8 37,0 8,9 95,0 19,0 4,6 36,7 7,3 1,8 

           

 Residências TOTAIS 18,8 3,8 0,90 19,9 4,0 0,96 20,0 4,0 0,96 

           

BE - - - 41,9 8,4 2,01 63,0 12,6 3,02 

BR 4,2 0,8 0,20 6,7 1,3 0,32 7,8 1,6 0,37 

CPED 13,4 2,7 0,64 4,8 1,0 0,23 12,6 2,5 0,60 

CSJP 1,7 0,3 0,08 2,2 0,4 0,11 6,4 1,3 0,31 

CUA 16,8 3,4 0,81 17,0 3,4 0,82 87,0 17,4 4,18 

DAO 5,6 1,1 0,27 4,8 1,0 0,23 15,5 3,1 0,74 

DBIO 9,7 1,9 0,47 8,2 1,6 0,39 40,9 8,2 1,96 

DDTE + DCE + CIFOP 2,0 0,4 0,10 4,7 0,9 0,23 10,2 2,0 0,49 

DECA 24,5 4,9 1,18 6,4 1,3 0,31 22,9 4,6 1,10 

DEGEI 6,1 1,2 0,29 12,6 2,5 0,60 26,2 5,2 1,26 

DEM 3,6 0,7 0,17 3,7 0,7 0,18 24,2 4,8 1,16 

DMAT 6,1 1,2 0,29 14,5 2,9 0,70 70,6 14,1 3,39 

DQ 3,8 0,8 0,18 4,3 0,9 0,21 18,3 3,7 0,88 

ESSUA 5,5 1,1 0,26 5,7 1,1 0,27 12,4 2,5 0,60 

IEETA 3,6 0,7 0,17 2,3 0,5 0,11 7,3 1,5 0,35 

ISCAA (A)   4,5 0,9 0,22 5,1 1,0 0,24 12,5 2,5 0,60 

ISCAA (B) 9,0 1,8 0,43 5,1 1,0 0,24 11,5 2,3 0,55 

B
a
re

s
 

Reitoria 4,7 0,9 0,23 2,5 0,5 0,12 5,9 1,2 0,28 

  TOTAIS 124,8 25,0 6,0 152,5 30,5 7,3 455,2 91,0 21,8 

Quadro Quadro Quadro Quadro 5555.... Quantidade de resíduos valorizáveis de Papel/Cartão, Embalagens de Plástico/Metal e Vidro gerada nos bares, cantinas e residências  
do campus da Universidade de Aveiro. 

 

A quantificação dos resíduos valorizáveis de papel e cartão, embalagens de plástico e metal e de vidro aqui 
apresentada, foi baseada na anterior quantificação em kg/semana de Sá e Machado, 2007, que realizaram uma 
caracterização física dos RSUs depositados nos contentores das unidades orgânicas e bares/cantinas/restaurantes. 
Para as unidades orgânicas, a quantificação decorreu em três amostragens, efectuadas em armazenamentos de 
uma semana cada; para os  bares/cantinas/restaurantes a quantificação foi diária durante o período de uma semana. 

No particular referente às residências a quantificação apresentada em kg/semana foi realizada por Abad & 
Gragera, 2008. 

 



IV.1 

ANEXO IANEXO IANEXO IANEXO IVVVV    
Descrição detalhada dos resíduos produzidos em laboratório - resultado do 
inventário 
Todos os laboratórios da UA passaram por este inventário, traduzido em visitas presenciais e entrevistas aos 
pivots de departamento, aos responsáveis dos laboratórios ou pessoas delegadas. Por uma questão ética, 
foi decidido não divulgar a identidade dos departamentos e laboratórios associados alvos desta inventariação 

e, por conseguinte, os resultados aqui apresentados surgem associados a laboratórios (ou departamentos 
com vários laboratórios) identificados numericamente, de 1 a 14.  

 
Parte I 
Resíduos de Laboratório produzidos no Departamento 3 

Este Departamento possui o maior número de laboratórios do Campus. São 15 laboratórios de investigação. 
A sua dimensão e enorme diversidade de actividades realizadas traduz-se numa igualmente diversidade de 
resíduos produzidos. 

 
Laboratório Laboratório Laboratório Laboratório 3.13.13.13.1    LaboratórioLaboratórioLaboratórioLaboratório 3.9 3.9 3.9 3.9    
Álcoois, Xilol Meios de cultura 
Parafina sólida Géis agarose/brometo etídeo/poliacrilamida 
Fixador Bouin Soluções ácidas e básicas 
LaboratórioLaboratórioLaboratórioLaboratório 3.2 3.2 3.2 3.2    Embalagens de PE (frascos) 
Fenol Embalagens de vidro (frascos) 
Formamida Vidro  borosilicato) 
Clorofórmio Radioisótopos 
LaboratórioLaboratórioLaboratórioLaboratório 3.3 3.3 3.3 3.3    Nitrato de Prata (s) (l) 
Soluções aquosas contendo metais pesados LaboratórioLaboratórioLaboratórioLaboratório 3.10 3.10 3.10 3.10    
Soluções aquosas contendo contaminantes orgânicos 
(pesticidas) Pesticidas 
Solo com metais pesados Soluções ácidas e básicas 

Solo com contaminantes orgânicos (pesticidas) Resíduos da área mineira contendo metais pesados 
Soluções com solventes não halogenados (etanol e 
acetona) Soluções inorgânicas metais pesados 
Produtos químicos puros Soluções orgânicas (formol, álcoois) 
Mistura sol com contaminantes org + metais pesados Embalagens de plástico (frascos) 
Soluções ácidas e básicas diluídas Embalagens de vidro (frascos) 
Embalagens de vidro (frascos)     
Embalagens contaminadas   
LaboratórioLaboratórioLaboratórioLaboratório 3.4 3.4 3.4 3.4    LaboratórioLaboratórioLaboratórioLaboratório 3.11 3.11 3.11 3.11    
Algas e organismos marinhos Alcoóis 
Meios de cultura Amostras de plancton/larvas  
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LaboratórioLaboratórioLaboratórioLaboratório 3.5 3.5 3.5 3.5    LaboratórioLaboratórioLaboratórioLaboratório 3. 3. 3. 3.12121212    
Radioisótopos Formol, álcoois 
Material autoclavado Luvas/géis contaminados com BrEt 
Soluções ácidas e básicas Resíduos de genética 
LaboratórioLaboratórioLaboratórioLaboratório    3.63.63.63.6    Soluções orgânicas não halogenadas 
Material autoclavado, incluindo meios cultura Embalagens de plástico (frascos) 
Vidro borosilicato Embalagens de vidro (frascos) 
Brometo etídeo/poliacrilamina Embalagens contaminadas 
Restos antibióticos Vidro borosilicato 

LaboratórioLaboratórioLaboratórioLaboratório 3.7 3.7 3.7 3.7    LaboratórioLaboratórioLaboratórioLaboratório 3.13 3.13 3.13 3.13    
Culturas microbiológicas Sedimentos  
Géis agarose/brometo etídeo/poliacrilamina Formol, alcoóis 
Alcoóis Géis agarose/brometo etídeo 
Compostos tóxicos  (metais pesados) Tampão dos géis 
Compostos tóxicos  (mutagénicos ) LaboratórioLaboratórioLaboratórioLaboratório 3.14 3.14 3.14 3.14    
Embalagens de vidro (frascos) Resíduos de BrEt (l) e (s) 
Vidro borosilicato Formaldeído 
LaboratórioLaboratórioLaboratórioLaboratório 3.8 3.8 3.8 3.8    Meios de cultura 
Géis agarose Embalagens de pe (frascos) 
Fenóis Vidro borosilicato 
Soluções inorgânicas contendo metais LaboratórioLaboratórioLaboratórioLaboratório    3.153.153.153.15    
Soluções orgânicas contendo metais Nitrato de Cádmio 
Embalagens contaminadas (poliacrilamina) Soluções de al 
Embalagens de vidro e plástico (frascos) Géis contaminados com bret 
Vidro borosilicato Embalagens de plástico (frascos) 
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Parte II 
Resíduos de Laboratório produzidos nos vários Departamentos do Campus da 
UA 

A tabela das páginas seguintes compila todo o inventário efectuado pelo GeReSUA II, a partir do qual os 
resíduos produzidos foram classificados de forma homogénea por grupos, por forma a codificá-los de acordo 

a Lista Europeia de Resíduos, agrupando assim resíduos semelhantes de diferentes origens. 
 
 

Origem Inventário por Laboratório Grupo de Resíduos  Código LER Denominação LER 

Lab 1, 
Lab 7  

• Mercúrio vivo Mercúrio vivo 06 04 04 (*)  Resíduos contendo mercúrio.  

Lab 1, 
Lab 7  

• Resíduos contendo Mercúrio 
(termómetros) 

Resíduos contendo Hg  06 04 04 (*)  Resíduos contendo mercúrio.  

Lab 13 
• Soluções aquosas com 
Mercúrio 

Soluções contendo Hg 06 04 04 (*)  Resíduos contendo mercúrio.  

• Sol inorgânicas aq metais 
pesados 

• Nitrato de Prata (s) (l) 

• Cdno3 

Lab 1, 
2, 3, 5, 
6, 13 

• Soluções de Alumínio 

Soluções inorgânicas 
contendo metais pesados. 

06 04 05 (*)  
Resíduos contendo outros metais 

pesados. 

• Fixador Bouin 
Lab 3 • Clorofórmio, tricoloroetano, 

diclorobenzeno 

Solventes orgânicos 
halogenados 

07 01 03 (*) 
Solventes, líquidos de lavagem e 

licores mãe orgânicos halogenados. 

• Sol orgânicas: 

• Alcoóis 

• Formaldeído 

• Soluções orgânicas não 
halogenadas 

• Fenóis 

• Formamida 

• Xilol 

Lab 1, 
2, 3, 6, 

7, 8, 10, 
13 

• Diluente 

Solventes orgânicos não 
halogenados 

07 01 04 (*)  
Outros solventes, líquidos de 

lavagem e licores mãe orgânicos. 

Lab 8 
• Restos de tintas usadas nos 
trabalhos de práctica 
pedagógica 

Restos de tintas 08 01 11 (*)  
Resíduos de tintas e vernizes 

contendo solventes orgânicos ou 
outras substâncias perigosas. 

Lab 1, 
Lab 5 

• Soluções orgânicas de 
revelação 
Lab 5: contêm hidroquinona, 
dietilenoglicol 

Banhos revelação 09 01 01 (*) 
Banhos de revelação e activação de 

base aquosa. 
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OrigemOrigemOrigemOrigem    Inventário por LaboratórioInventário por LaboratórioInventário por LaboratórioInventário por Laboratório    Resíduos AgrupadosResíduos AgrupadosResíduos AgrupadosResíduos Agrupados    Código LERCódigo LERCódigo LERCódigo LER    DenominaçãDenominaçãDenominaçãDenominação LERo LERo LERo LER    

Lab 1, 
Lab 5 

• Soluções orgânicas de fixação  
Lab 5: contêm ácido acético; 
agno3 

Banhos de fixação 09 01 04 (*) Banhos de fixação. 

Lab 11 • Óleos com detritos metálicos Óleos maquinação 12 01 09*  
 Emulsões e soluções de maquinagem 

sem halogéneos 

Lab 1, 
10, 13 

• Óleos de lubrificação Óleos de lubrificação 13 01 13 (*)  Outros óleos hidráulicos 

Lab 1 • Águas oleosas Águas oleosas 13 05 07 (*) 
Água com óleo proveniente dos 

separadores óleo/água 

Lab 13 
• Resíduos de análise a 
biocombustíveis: óleos minerais; 
querozene; biocombustível 

Resíduos de 
biocombustíveis 

13 07 03 (*) 
 outros combustíveis (incluindo 

misturas) 

Lab 1, 
2, 3, 6, 
9, 12 

• Embalagens de sais e ácidos e 
bases sem compostos perigosos 

Resíduos de 
embalagens plástico 

15 01 02  Embalagens de plástico. 

Lab 1, 
2, 3, 6, 
9, 13 

• Excepto vidro borosilicato 
Resíduos de 

embalagens vidro 
15 01 07 Embalagens de vidro. 

todos 
• Material de embalagem de 
metais, pesticidas, Poliacrilamida, 
compostos perigosos 

Embalagens 
contaminadas 

15 01 10 (*)  
Embalagens contendo ou 

contaminadas por resíduos de 
substâncias perigosas. 

16 03 03 (*)  
Resíduos inorgânicos contendo 

substâncias perigosas. 

16 03 04  
Resíduos inorgânicos não abrangidos 

em 16 03 03. 

16 03 05 (*)  
Resíduos orgânicos contendo 

substâncias perigosas. 

Lab 3, 
10 

• Produtos químicos puros FDE 
compostos tóxicos (metais 
pesados) 

Produtos Não Utilizados 
ou FDE 

16 03 06 
 Resíduos orgânicos não abrangidos 

em 16 03 05. 

Lab 1 • Metilmetacrilato + estireno 
Metilmetacrilato + 

estireno 
16 05 08 (*) 

Produtos químicos orgânicos fora de 
uso contendo ou compostos por 

substâncias perigosas 

Lab 1 • Polimetilmetacrilato Polimetilmetacrilato 16 05 08 (*) 
Produtos químicos orgânicos fora de 

uso contendo ou compostos por 
substâncias perigosas 
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OrigemOrigemOrigemOrigem    Inventário por LaboratóInventário por LaboratóInventário por LaboratóInventário por Laboratóriorioriorio    Resíduos AgrupadosResíduos AgrupadosResíduos AgrupadosResíduos Agrupados    Código LERCódigo LERCódigo LERCódigo LER    Denominação LERDenominação LERDenominação LERDenominação LER    

Lab 3 
• Soluções com contaminantes 
orgânicos (pesticidas) 

 
• Mistura sol com contaminantes 
orgânicos e metais pesados 

 • Soluções orgânicas com metais 

Soluções orgânicas 
com contaminantes 
(pesticidas e metais 

pesados) 

16 05 08 (*)  
Produtos químicos orgânicos fora de 

uso contendo ou compostos por 
substâncias perigosas. 

Lab 3, 
12, 13 

• Solo com metais pesados 

 
• Solo com contaminantes 
orgânicos (pesticidas) 

 
• Resíduos da área mineira com 
metais pesados 

Solos contaminados 
  

17 05 03 (*) 
  

 Solos e rochas contendo substâncias 
perigosas. 

  

Lab 3, 
12 

• Sedimentos sem contaminantes 
Solos não 

contaminados 
17 05 04  

Solos e rochas não abrangidos em 17 
05 03. 

18 01 09  
Medicamentos não abrangidos em 18 

01 08. Lab 3 
  

• Excedentes de Antibióticos 
Resíduos de 
Antibióticos 

18 02 08  
Medicamentos não abrangidos em 18 

02 07. 

• Algas e organismos marinhos 
• Meios de cultura 
• Culturas microbiológicas 

Lab 3 

• Amostras de plancton/larvas 

Lab 13 
• Material biológico mineralizado 
para descontaminar 

Resíduos para 
descontaminação 

(antes autoclavagem) 
18 02 02 (*) 

 Resíduos cujas recolha e eliminação 
estão sujeitas a requisitos específicos 

tendo em vista a prevenção de 
infecções. 

Lab 3 • Excedentes de Radioisótopos Radioisótopos 18 02 02 (*) 

 Resíduos cujas recolha e eliminação 
estão sujeitas a requisitos específicos 

tendo em vista a prevenção de 
infecções. 

• Tampão dos géis (TBE) 

• Luvas contaminados com BrEt 
• Resíduos de BrEt (l) e (s) 
• Géis agarose/brometo 
etídeo/poliacrilamida 
• Compostos mutagénicos 
• Resíduos de Poliacrilamina FDE 
• Embalagens contaminadas 
(poliacrilamida) 

Lab 3 

• Resíduos de genética 

Resíduos 
contaminados com 

bret (Resíduos 
Hospitalares Grupo 

IV) 

18 02 02 (*) 

 Resíduos cujas recolha e eliminação 
estão sujeitas a requisitos específicos 

tendo em vista a prevenção de 
infecções. 
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OrigemOrigemOrigemOrigem    Inventário por LaboratórioInventário por LaboratórioInventário por LaboratórioInventário por Laboratório    Resíduos AgrupadosResíduos AgrupadosResíduos AgrupadosResíduos Agrupados    Código LERCódigo LERCódigo LERCódigo LER    Denominação LERDenominação LERDenominação LERDenominação LER    

Lab 4 

• Resíduos que resultam da 
administração de sangue e 
derivados;  de investigação; de 
equipamento de protecção 
individual contaminado 

Resíduos 
Hospitalares Grupo III 

18 02 02 (*) 

 Resíduos cujas recolha e eliminação 
estão sujeitas a requisitos específicos 

tendo em vista a prevenção de 
infecções. 

Lab 3 • Excedentes de Pesticidas  Pesticidas. 20 01 19 (*)  Pesticidas. 

Lab 2, 
3, 5, 9, 

13 

• luvas, vidro borosilicato, material 
autoclavado, parafina sólida, fibra 
de vidro, absorventes 

Resíduos sólidos de 
lab 

20 03 01 
 Outros resíduos urbanos e 

equiparados, incluindo misturas de 
resíduos. 

Lab 2 • óleo de banho de aquecimento óleos banhos 20 01 25  Óleos e gorduras alimentares. 
 
 
 
 
 
 



V.1 

ANEXO VANEXO VANEXO VANEXO V    
Quantidades anuais produzidas de fluxos específicos de resíduos e outros 

resíduos valorizáveis 

 
 

        Destino   Qtde média  2008/2009 

                    
 Origem  Grupo de Resíduos  LER Acumulado 

Enviado 
trat/rec 

RSUs   
Qtde média  

(kg/ano) 
Totais 

(ton/ano) 

geral Lâmpadas 
fluorescentes 20 01 21 (*)   x     -  -  

Geral Equipamento eléctrico e 
electrónico 

20 01 36    x      12400,0 12,40  

Crasto   x     2208,0   

Santiago   x     3496,0   

Restaurante   x     920,0   

Residências 

Óleos alimentares 
(OAU) 

    x   391,2   

Lab 2 Óleos de Banhos 
Aquecimento 

20 01 25 
  

  x    27,6 7,04 

Lab 1   x     5,0   

Lab 10   x     8,0   

F
lu

xo
s 

E
sp

ec
ífi

co
s 

de
 R

es
íd

uo
s 

Lab 13 

Óleos de lubrificação 
(OLUB) 13 01 13 (*)  

x       5,0 0,02 

Lab 1   x     40,0   
Lab 2   x     30,0   
Lab 5   x     15,0   
Lab 9   x     70,0   

Lab 10   x     844,8   
Lab 11 

Aparas e limalhas de 
metais ferrosos 12 01 01  

    x   1200,0 2,20 

Lab 1 Gesso 10 13 01  
17 08 02     x   240,0 0,24 

Lab 1 Materiais Cerâmicos 17 01 03      x   1440,0 1,44 

Lab 14 Provetes de Betão 17 01 01   x     86400,0 86,40 O
ut

ro
s 

re
sí

du
os

 v
al

or
iz

áv
ei

s 

Lab 14 Argamassas e cimentos 17 01 03   x     - - 

Quadro I - Quantificação anual de produção de resíduos englobados na tipologia de fluxos específicos de resíduos e outros 
valorizáveis, tal como foram agrupados no Anexo IV. Na sua maioria são valores aproximados, conseguidos aquando das entrevistas 
aos pivots. No particular dos óleos alimentares usados, foi considerada a quantificação em m3/ano de Sá e Machado, 2007, no caso 
das cantinas e restaurante e de Abad e Gragera, 2008, no caso das residências. A conversão para kg/ano foi efectuada com base nas 
densidades: d(OAU) = 0,92 kg/l, d(OLUB) = 890 kg/m3 e d(betão)= 2400 kg/m3.  
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ANEXO VANEXO VANEXO VANEXO VIIII    
Preços de Valorização e Eliminação para os grupos de resíduos estabelecidos  
 

  Resíduos Agrupados LER 
Valorização por 

tonelada 
€/ton 

Tratamento por 
tonelada 

€/ton 

R
S

U
s 

Resíduos Sólidos Urbanos Indiferenciados, 
incluindo os de Lab 20 03 01  - 143,60 €  

Resíduos de Papel/Cartão 15 01 01  25,00 € - 

Resíduos de Embalagens Plástico 15 01 02  25,00 € - 

Resíduos de Embalagens de Metal 15 01 02  25,00 € - 

R
es

íd
uo

s 
de

 
em

ba
la

ge
m

 -
 

E
co

po
nt

o 

Resíduos de Embalagens Vidro 15 01 07 25,00 € - 

Lâmpadas fluorescentes  20 01 21 (*) 0,00 € - 

Outros equipamento eléctrico e electrónico  20 01 36  0,00 € - 

Óleos alimentares, incluindo os do Laboratório 2 20 01 25 300 € - 

F
lu

xo
s 

E
sp

ec
ífi

co
s 

de
 R

es
íd

uo
s 

Óleos de lubrificação 13 01 13 (*)  0,00 € - 

Cobre  17 04 01 2.750,00 € - 

Alumínio 17 04 02  600,00 € - 

Ferro e Aço 17 04 05 175,00 € - 

Aparas e limalhas de metais ferrosos 12 01 01  25,00 € - 

Gesso 10 13 01  
17 08 02 

- 10,00 €  

Materiais cerâmicos 17 01 03  - 10,00 € 

O
ut

ro
s 

re
sí

du
os

 v
al

or
iz

áv
ei

s 

Provetes de Betão  17 01 01 - 10,00 € 

Hg Vivo 06 04 04 (*) - 2.805,00 € 

resíduos sólidos contendo Hg  06 04 04 (*) - 20.825,00 € 

Soluções contendo Hg 06 04 04 (*) - 20.825,00 € 

Soluções Inorgânicas contendo metais pesados. 06 04 05 (*)  - 500,00 € 

Solventes orgânicos halogenados 07 01 03 (*) - 1.100,00 € 

Solventes orgânicos não halogenados 07 01 04 (*)  - 500,00 € 

Restos de tintas 08 01 11 (*)  - 165,00 € 

Banhos revelação 09 01 01 (*) - 170,00 € 

Banhos de fixação 09 01 04 (*) - 170,00 € 

R
es

íd
uo

s 
pa

ra
 T

ra
ta

m
en

to
/E

lim
in

aç
ão

 

Óleos maquinação 12 01 09*  - 105,00 € 
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  Resíduos Agrupados LER 
Valorização por 

tonelada 
€/ton 

Tratamento por 
tonelada 

€/ton 

Águas oleosas 13 05 07 (*) - 60,00 € 

Resíduos de biocombustíveis 13 07 03 (*) - 298,00 € 

Embalagens contaminadas 15 01 10 (*)  - 375,00 € 

Produtos Não Utilizados ou FDE  16 03 03/05 (*) 
 16 03 04/06 - 205,00 € 

Metilmetacrilato + estireno; polimetilmetacrilato 16 05 08 (*) - 1.600,00 € 

Soluções Orgânicas com contaminantes  
(pesticidas e metais pesados) 16 05 08 (*)  - 1.100,00 € 

Solos contaminados 17 05 03 (*) - 155,00 € 

Solos não contaminados 17 05 04  - 10,00 € 

Resíduos de Antibióticos (a)  
  

18 01 09  
18 02 08 - 1.550,00 € 

Resíduos para descontaminação (antes 
autoclavagem) 

18 02 02 (*) - 0,00 € 

Radioisótopos (b) 18 02 02 (*) - 1.240,00 € 

Resíduos contaminados com BrEt (Resíduos 
Hospitalares Grupo IV) (c) 

18 02 02 (*) - 1.550,00 € 

Resíduos Hospitalares Grupo III (d) 18 02 02 (*) - 1.170,00 € 

R
es

íd
uo

s 
pa

ra
 T

ra
ta

m
en

to
/E

lim
in

aç
ão

 

 Pesticidas 20 01 19 (*) - 1.400,00 € 

 

 

(a) 
Custo do encaminhamento para incineração. Sendo excedentes de medicamentos resultantes da investigação 
relacionada com prestação de cuidados de saúde a seres humanos ou animais, devem ser classificados como 
resíduos hospitalares do grupo IV e, por conseguinte, de incineração obrigatória. 

(b) 
Excedentes de Radioisótopos devem ser enviados para o instituto nacional que concentra competências e 
desenvolve conhecimentos únicos no País, pela sua especificidade, nomeadamente no domínio da protecção 
radiológica e segurança nuclear. 

(c) 
O brometo de etídio intercala-se no ADN, tendo por isso um poderoso efeito mutagénico, podendo ser 
cancerígeno ou teratogénico e, por conseguinte, mesmo depois de autoclavados, os resíduos que tenham 
estado em contacto com este composto devem ser incinerados por questões de saúde pública. 

(d) A cotação obtida para estes resíduos, bem como aqueles assinalados em (a) e (c) tem origem no mesmo 
operador que, a nível nacional é licenciado para tratamento e eliminação controlada de resíduos hospitalares. 
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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Susana Teixeira da Cunha                                                                                                      VII.1 

1. ENQUADRAMENTO 
 
Um dos problemas considerado mundialmente como urgente e fundamental, 

associado à gestão ambiental e, por conseguinte, ao consumo responsável, é o da 
gestão dos resíduos. O padrão de desenvolvimento actual traduz-se na exploração 
intensa dos recursos existentes e na produção incrivelmente excessiva de resíduos. 

Os números são impressionantes e fazem da gestão de resíduos um tema de 
topo nas agendas ambientais. A sociedade e, em particular, as Universidades, 
devem encarar o problema e responder de forma activa. 

  
As Universidades devem promover o progresso no caminho da sustentabilidade, 

tomando a iniciativa em várias frentes e, particularmente, na gestão dos seus 
resíduos. Devem ser formadoras, fornecendo informações e conhecimento sobre 
gestão ambiental e de resíduos, através de seus programas educativos; e 
sustentáveis, concebendo soluções racionais, indicando possíveis alternativas e 
elaborando programas de acção que permitam instituir uma política de consumo 
responsável. 

 
A total colaboração dos responsáveis pela gestão nas várias unidades orgânicas, 

os pivots, é crucial para o sucesso desta intervenção. Por conseguinte e no decorrer 
dos estudos de implementação do novo sistema, surge a necessidade de elaborar 
um plano de formação destinado à comunidade universitária.  

 
Embora devam ser planeadas acções de sensibilização globais, de carácter 

educativo, numa primeira fase, este plano deve ser dirigido aos pivots das unidades 
orgânicas e aos seus Concelhos Directivos, bem como aos coordenadores das 
equipas de limpeza e piquetes diurnos. 

 
 
2. DESIGNAÇÃO DO CURSO 
GESTÃO DE RESÍDUOS NUM CAMPUS UNIVERSITÁRIO 
 
 
3. OBJECTIVOS DE FORMAÇÃO 
A acção visa promover o tema da gestão de resíduos, inserido no projecto 

“Campus Sustentável”. 
 
 
4. METAS 
A formação visa preparar os pivots e coordenadores de equipas de limpeza para 

a gestão sustentada dos resíduos em cada Unidade Orgânica. 
 
 
5. OBJECTIVOS GERAIS 
No final da formação os formandos deverão ser capazes de compreender as 

directrizes gerais da gestão de resíduos e encaminhar correctamente os resíduos 
produzidos em cada Unidade Orgânica. 
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HORAS 2ª Feira          3ª Feira           4ª Feira          5ª Feira          6ª Feira          

9,00

10,00

11,00

12,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

16,00

17,00

18,00

Cronograma do curso: Gestão de Resíduos num Campus Universitário
Semana x

Módulo I

Módulo I

Módulo II

Módulo III

Módulo III

Módulo IV

Módulo IV

Módulo IV

6. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
Os formandos deverão ser capazes de: 
 
o Conhecer as directrizes da gestão de resíduos a nível nacional; 
o Reconhecer a importância da gestão de resíduos; 
o Reconhecer a importância da separação selectiva e valorização de materiais; 
o Conhecer e encaminhar os fluxos específicos de resíduos;  
o Identificar os resíduos produzidos na Unidade Orgânica por tipologia; 
o Promover a correcta utilização dos equipamentos de separação selectiva. 
 
 
7. CARACTERIZAÇÃO DOS FORMANDOS – PERFIL DE ENTRADA 
Esta formação é dirigida aos pivots das unidades orgânicas e aos seus 

Concelhos Directivos, bem como aos coordenadores das equipas de limpeza e 
piquetes diurnos. 

 
 
8. DURAÇÃO TOTAL DO CURSO 
24 horas, distribuídas pelo horário laboral: 8 horas, durante 3 dias. 
 
 
9. ORGANIZAÇÃO 
A formação é presencial, com componente teórica e realizada em sala equipada 

para o efeito. 
 
LOCAL – Centro de Formação da Universidade 
DATAS DE REALIZAÇÃO – a acertar 
HORÁRIOS – 9,00h – 18h (interrupção para almoço das 13h-14h) 
CRONOGRAMA: 
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10. RECURSOS MATERIAS E PEDAGÓGICOS 
o Sala de formação  
o Projector multimédia 
o Quadro didax 
o 1 computador para cada 2 formandos, no módulo I 
o Diapositivos da formação e textos de apoio para cada formando 
o Pasta do formando, com folhas de papel A4 e esferográfica azul. 

 
 
 
11. ESTRUTURA MODULAR/PROGRAMÁTICA 
O curso será ministrado em 4 módulos cujos conteúdos são apresentados na 

tabela 1. 
 

 
MÓDULO CONTEÚDOS Nº HORAS 

I 

A GESTÃO DE 

RESÍDUOS 

a) A gestão de resíduos no panorama nacional; 
b) Decreto de lei n. º 178/2006;  
c) SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência 
Portuguesa do Ambiente;  
d) Guia de acompanhamento de resíduos - Modelo A. 

8 Horas 

II 

CÓDIGO DA 

RECICLAGEM 

       
a) Vantagens da reciclagem de materiais; 
b) Ecoponto – deposição obrigatória vs proibida; 
c) Ecocentro – triagem de materiais recicláveis. 
 

3 Horas 

III 

FLUXOS 

ESPECÍFICOS DE 

RESÍDUOS 

a) Enquadramento e tipos de fluxos; 
b) Entidades gestoras; 
c) Operadores licenciados. 
 

3 Horas 

IV 

OS RESÍDUOS 

PRODUZIDOS NA 

UNIVERSIDADE 

a) Tipos de resíduos produzidos nas Unidades Orgânicas; 
b) Principais dificuldades encontradas na separação 
selectiva; 
c) A correcta separação selectiva dos vários tipos de 
resíduos e uniformização do sistema; 
d) A solução encontrada para a gestão de resíduos da 
Universidade. 

10 Horas 

Tabela 1. Estrutura modular do curso: apresentação dos conteúdos a abordar. 
 
 
 

12. METODOLOGIA DA FORMAÇÃO 
 
o Considerar os conhecimentos, capacidade e atitudes já adquiridas com vista 

à troca de ideias e conceitos;  

o Comunicar de forma clara, simples e concisa, aliando o significado do que é 

dito com exemplos práticos; 

o Envolver os formandos, promovendo a comunicação entre o grupo e 

solicitando a partilha de experiências. 
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A tabela 2 apresenta de forma esquemática a metodologia sugerida para o 
curso, sucedendo-lhe a apresentação descritiva da mesma. 

 
 

MÓDULO METODOLOGIA TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 

I 

A GESTÃO DE 

RESÍDUOS 

o Acolhimento pelo método activo; 
o A apresentação do tema será encaminhada 

pelo método interrogativo; 
o Os conteúdos serão abordados pelo método 

expositivo/interrogativo/activo; 
o A conclusão será abordada pelo método 

interrogativo. 

o Ice Breaker: entrevista 

directa e/ou recíproca; 
o Formulação de questões 

abertas; 
o Demonstração/exercício 

prático em grupo. 

II 

CÓDIGO DA 

RECICLAGEM 

o A introdução do tema será encaminhada 

pelo método activo; 
o Os conteúdos serão abordados pelo método 
expositivo/interrogativo; 
o Possibilidade de introdução do método 
activo no desenvolvimento dos conteúdos. 

o Trabalho de grupo;  
o Formulação de questões 

abertas; 
o Brainstorming. 

III 

FLUXOS 

ESPECÍFICOS DE 

RESÍDUOS 

o Os conteúdos serão abordados pelo método 

expositivo/interrogativo; 
o Possibilidade de introdução do método 

activo 

o Jogo pedagógico;  
o Formulação de questões 

abertas. 

IV 

OS RESÍDUOS 

PRODUZIDOS NA 

UNIVERSIDADE 

o A introdução do tema será encaminhada 

pelo método expositivo; 
Os conteúdos serão abordados intercalando as 

três metodologias: método expositivo, 

interrogativo e activo. 

o Formulação de questões 

abertas; 
o Brainstorming; 
o Trabalho de grupo; 
o Estudos de caso. 

Tabela 2. Estrutura modular do curso: apresentação esquemática das metodologias a aplicar em cada 
módulo do curso.  

 
No módulo I, o acolhimento será abordado pelo método activo, solicitando a 

apresentação dos formandos para estimular a participação e criar um clima 
favorável; Para tal, utilizar-se-á a técnica pedagógica Ice Breaker, com entrevista 
directa – nome, percurso profissional, interesses, ligação com os colegas 
formandos, deixando ainda a possibilidade de entrevista recíproca entre formandos 
da mesma unidade orgânica. 

A apresentação do tema será encaminhada pelo método interrogativo, através 
da formulação de perguntas, de forma a conhecer o grupo e diagnosticar os 
conhecimentos pré-existentes dos formandos. Haverá, então, lugar ao 
levantamento de questões do género: “Já ouviram falar do Princípio da Hierarquia 
de Resíduos?”; “Sabem o que é SIRAPA?” ou ainda “Sabem o que é o Modelo A e 
como preenchê-lo?”. 

Os conteúdos serão abordados pelo método expositivo, intercalado com o 
método interrogativo, através da técnica de formulação de questões para 
verificação do processo de aprendizagem. Será ainda aplicado o método 
demonstrativo, no qual o formador demonstrará o procedimento para a introdução 
de dados no site do SIRAPA e para o correcto preenchimento do Modelo A, 
solicitando de seguida que a prática seja repetida pelos formandos, a realizar num 
computador por cada 2 formandos. Espera-se nesta fase a possibilidade de inserção 
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do método activo através da intervenção dos formandos, com maiores 
conhecimentos na temática, pela partilha de informações.  

Na conclusão do módulo, o método interrogativo reunirá os conhecimentos e 
verificará a progressão dos mesmos. 

 
No módulo II, a introdução será abordada pelo método activo, solicitando a 

participação dos formandos através dum exercício de trabalho de grupo. Este 
exercício terá como objectivo incentivar a motivação dos formandos e diagnosticar 
os conhecimentos dos mesmos para a temática a desenvolver.  

Após realização do trabalho de grupo, iniciar-se-á o desenvolvimento do 
módulo, no qual os conteúdos serão abordados pelo método expositivo, intercalado 
com o método interrogativo, através da formulação de perguntas, para verificação 
do processo de aprendizagem. No entanto, no decorrer da mesma, poderá haver 
espaço para a introdução do método activo, através da técnica pedagógica de 
brainstorming, permitindo a intervenção construtiva dos formandos no plano do 
saber-saber. 

 
No módulo III, a introdução será abordada pelo método interrogativo, fazendo-

se a conexão do tema da sessão anterior com o tema actual, através da formulação 
de perguntas gerais e abertas, por expressão oral. De seguida, solicitar-se-á a 
participação dos formandos através dum exercício de trabalho de grupo. O 
objectivo será motivar os formandos para a sessão a iniciar e diagnosticar os 
conhecimentos aferidos na temática anterior.  

O desenvolvimento do módulo será abordado pelo método expositivo, 
intercalado com o método interrogativo, através da formulação de perguntas 
abertas, para verificação do processo de aprendizagem. No entanto, no decorrer da 
mesma, tal como acontece no módulo II, poderá haver espaço para a introdução do 
método activo, através da técnica pedagógica de brainstorming, permitindo mais 
uma vez a intervenção construtiva dos formandos pela partilha de experiências e 
saberes. 

 
No módulo IV, a introdução será encaminhada pelo método expositivo para 

centrar o tema e dar a conhecer as linhas mestras da tese de mestrado que 
desencadeou o novo projecto de gestão de resíduos e onde assenta o fundamento 
desta formação  

Seguidamente, os conteúdos da alínea a) serão abordados pelo método 
interrogativo, para distribuir a discussão sobre a temática, seguido do método 
expositivo.  

Os conteúdos abordados nas alíneas b) serão encaminhados pelo método activo, 
focando a sessão no formando: esta temática aborda a sua realidade, pelo que 
haverá espaço para a sua intervenção, para a discussão sobre as dificuldades 
encontradas e para a partilha de experiências nas diferentes Unidades Orgânicas no 
plano do saber-fazer.  

Os conteúdos abordados nas alíneas c) e d) serão abordados pelo método 
expositivo, intercalado com o método interrogativo para verificação do processo de 
aprendizagem.  

Adicionalmente, na alínea c) haverá espaço para a introdução do método activo, 
solicitando-se aos formandos que, em grupos de diferentes departamentos, tentem 
encontrar soluções de encaminhamento para os resíduos produzidos nesses 
departamentos em que estão inseridos com diferentes realidades.  
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Na alínea d), após desenvolvimento da solução encontrada para gestão interna 
e através do método expositivo/activo, serão apresentados dois estudos de caso 
sobre a gestão de resíduos em outros campus universitários, um nacional e outro 
internacional, para comparar experiências e discutir as soluções encontradas. 

 
13. METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO 
 
A avaliação dos módulos será, dum modo geral, formativa oral com função de 

regulação da aprendizagem e sumativa oral com levantamento de questões, para 
sistematizar a informação recebida. A grelha de observação para a avaliação 
formativa dos formandos em cada sessão permitirá sistematizar algumas 
informações pertinentes sobre o seu percurso de aprendizagem (grelha 
apresentada nos anexos). 

As fichas de trabalho de grupo a ser entregues aos formandos encontram-se em 
anexo. 

 
Os módulos II e III foram contemplados também com a avaliação sumativa 

escrita, de resposta curta e fechada, uma vez que integram conteúdos mais 
descritivos, sentindo-se por isso necessidade de aferir os conhecimentos adquiridos 
por escrito. 

As fichas de avaliação sumativa a ser entregues aos formandos encontram-se 
em anexo. 
 
A tabela 3 mostra de forma esquemática a avaliação considerada para cada 
módulo, seguindo-se a descrição da mesma e instrumentos utilizados. 
 
 
 

MÓDULO AVALIAÇÃO 

I 

A GESTÃO DE RESÍDUOS 

o Apresentação do tema: avaliação de diagnóstico oral; 
o Conteúdos: a avaliação formativa oral – questões de 

estilo geral e directo. 
o Síntese: avaliação sumativa oral. 

II 

CÓDIGO DA RECICLAGEM 

o Introdução: avaliação formativa escrita; 
o Conteúdos: a avaliação formativa oral;  
o Síntese: avaliação sumativa escrita. 

III 

FLUXOS ESPECÍFICOS DE 

RESÍDUOS 

o Introdução: avaliação de diagnóstico oral e avaliação 

formativa escrita; 
o Conteúdos: a avaliação formativa oral (contínua e com 

função de regulação); 
o Síntese: avaliação sumativa escrita. 

IV 

OS RESÍDUOS PRODUZIDOS 

NA UNIVERSIDADE 

o Introdução: não haverá avaliação; 
o Conteúdos: início com avaliação de diagnóstico oral; 

de seguida, avaliação formativa contínua e com função de 

regulação; 
o Síntese: avaliação sumativa oral. 

Tabela 3. Apresentação esquemática da metodologia de avaliação a aplicar em cada módulo do curso.  
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No módulo I, a apresentação do tema será abordada com avaliação de 
diagnóstico para conhecer o grupo, levantar expectativas dos formandos e orientar 
a formação de acordo com o resultado do diagnóstico. No conteúdo a avaliação será 
formativa contínua, ao longo da sessão, com levantamento de questões de estilo 
geral para todo o grupo, no sentido de acompanhar a aprendizagem e levantar as 
dificuldades. Durante a aplicação do método demonstrativo sobre o SIRER e Modelo 
A, haverá lugar à avaliação formativa com levantamento de questões directas e 
abertas para verificação do desempenho do formando na execução do trabalho. O 
final do módulo será acompanhado de avaliação sumativa oral, em jeito de síntese 
das temáticas abordadas e verificação do resultado da aprendizagem. 

 
O módulo II, será avaliado em dois momentos: no início do módulo, por avaliação 

formativa escrita, através de teste de selecção escrito de resposta curta e fechada 
(escolha múltipla) e que será entregue aos formandos para realizar em grupo, no 
sentido de verificar os seus conhecimentos; no fim do módulo, por avaliação 
sumativa escrita, através da entrega do mesmo teste, agora individual para 
aferição dos conhecimentos. Pretende-se que os formandos sejam confrontados 
com as diferenças nas respostas, antes e após a formação. Poderá haver espaço 
para a avaliação contínua, ao longo da sessão, com levantamento de questões de 
estilo geral para todo o grupo, para acompanhamento da aprendizagem. 

 
No módulo III, a ponte com o módulo anterior será efectuada por avaliação de 

diagnóstico oral, no sentido de percepcionar as expectativas dos formandos. O 
desenvolvimento iniciar-se-á com avaliação formativa escrita através de teste de 
selecção escrito, com resposta curta e fechada (Verdadeiro ou Falso), entregue aos 
formandos para verificação dos seus conhecimentos e incentivo à motivação. Este 
exercício será apresentado não como teste, mas como jogo pedagógico, uma vez 
que a sua intenção é fomentar a expectativa na resposta certa; no fim do módulo, 
a avaliação será sumativa escrita, através da entrega de outro teste de selecção 
escrito, com resposta curta e fechada (Verdadeiro ou Falso) para aferição dos 
conhecimentos adquiridos. Pretende-se que os formandos sejam confrontados com 
as diferenças na sua capacidade de análise, antes e após a formação deste módulo. 

Os conteúdos do desenvolvimento serão avaliados oralmente por avaliação 
formativa para controlo da aprendizagem.  

 
No módulo IV, a avaliação dos conteúdos abordados nas alíneas a), c) e d) será 

formativa contínua oral, através da formulação de questões, com vista ao 
diagnóstico de dificuldades na aprendizagem e imediata correcção; bem como 
formativa com função de regulação, para acompanhamento da aprendizagem no 
trabalho de grupo realizado;  
As temáticas abordadas na alínea b) serão avaliadas inicialmente por avaliação de 
diagnóstico para colocar a formação em níveis adequados e seleccionar os 
formandos mais aptos e depois por avaliação formativa.  

No final do módulo, a avaliação sumativa oral terá a função sistematizar os 
conteúdos discutidos e verificar a aferição de conhecimentos sobre os mesmos. 
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14. PLANO DE SESSÃO DESCRITIVO 
 
O plano de sessão apresentado em esquema no ponto 15 é referente à 

autoscopia final realizada, na qual foram simulados 15 minutos do módulo III – 
Fluxos Específicos de Resíduos. Dado o reduzido tempo da simulação, não se 
concretizaram todas as metodologias, técnicas pedagógicas e avaliações aplicadas 
no módulo integral e que se encontram totalmente descritas nos pontos 12 e 13 
desta proposta de intervenção pedagógica.  

 
Por outro lado, o plano aqui apresentado foi reajustado após a realização da 

simulação, de acordo com o rumo adquirido no decorrer da mesma para responder 
às necessidades dos formandos. Por conseguinte, é ligeiramente diferente daquele 
que foi entregue no dia da simulação. 

 
No primeiro objectivo específico deste plano, a concretizar na introdução do 

tema, não se realizou o trabalho de grupo de diagnóstico descrito no módulo 
integral. A introdução descrita na metodologia integral do módulo foi dividida neste 
plano entre acolhimento e introdução, tendo sido cumprido o método interrogativo, 
através da conexão do tema da sessão anterior com o tema actual, pela formulação 
de perguntas gerais e abertas, por expressão oral. 

 
O desenvolvimento do módulo foi abordado pelo método expositivo, intercalado 

com o método activo para responder às questões que os formandos foram 
levantando no decorrer da exposição, em detrimento do estipulado no módulo 
integral, no qual o método interrogativo será conjugado pela formulação de 
perguntas abertas, para verificação do processo de aprendizagem e que só é 
possível no tempo estipulado para o módulo integral. A avaliação formativa oral 
proposta foi cumprida. 

 
Na síntese cumpriu-se igualmente a avaliação sumativa escrita, com a entrega 

do teste de selecção escrito, com resposta curta e fechada (Verdadeiro ou Falso) 
para aferição dos conhecimentos adquiridos. Este foi realizado conjuntamente, por 
expressão oral, seguida da corrigenda, na qual o formador fornece informações 
sobre todas as afirmações constantes no teste. 
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15. PLANO DE SESSÃO ESQUEMÁTICO 
 

MÓDULO III – FLUXOS ESPECÍFICOS DE RESÍDUOS 

Nº SESSÕES PREVISTAS: 1 

FORMADOR/A: SUSANA TEIXEIRA 

TEMPO PREVISTO: 15 MIN 

 

 

OBJECTIVOS GERAIS 

O módulo III tem como principal objectivo dotar os formandos de conhecimentos na classificação de fluxos específicos de resíduos e na função das 

entidades gestoras licenciadas. 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

- Reconhecer claramente a existência de fluxos específicos de resíduos encaminhados para reciclagem/valorização;  

- Listar correctamente 2 fluxos específicos de resíduos abordados nesta sessão; 

- Identificar com clareza pelo menos 2 fases do encaminhamento de cada fluxo abordado. 

 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A UTILIZAR 

- Projector multimédia, computador e software powerpoint; 

- Sala de formação disposta em “U”; 

- Folhas de papel A4. 
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OBJECTIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA 
MATERIAL/ 

EQUIPAMENTO 
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO TEMPO 

 

ACOLHIMENTO: 

Percepcionar as expectativas 

e os conhecimentos pré-

existentes 

 

 

 

INTRODUÇÃO:  

 

Reconhecer claramente a 

existência fluxos específicos 

de resíduos encaminhados 

para reciclagem 

 

- Conexão com o tema da 

sessão anterior;  

- Apresentação do tema da 

sessão por expressão oral;  

- Esclarecimento dos 

objectivos; 

 

 

 

- Introdução do tema: os 

vários fluxos específicos de 

resíduos. 

 

 

- Método expositivo/interrogativo 

com formulação de perguntas 

 

 

 

 

 

 

 

- Método expositivo 

 

- Diapositivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Diapositivos  

 

 

- Avaliação de diagnóstico oral  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 min 
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OBJECTIVOS CONTEÚDOS METODOLOGIA MATERIAL/ 
EQUIPAMENTO 

METODOLOGIA DE 
AVALIAÇÃO 

TEMPO 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- Listar correctamente 2 fluxos 

específicos de resíduos abordados 

nesta sessão.  

 

 

 

- Identificar com clareza pelo 

menos 2 fases do 

encaminhamento de cada fluxo 

abordado. 

 

 

 

- 2 primeiros fluxos a abordar: Resíduos 

Eléctricos e Electrónicos; Embalagens e 

medicamentos fora de uso. 

 

- Referência à entidade gestora; 

 

- Ciclo do Resíduo: Deposição, Recolha, 
Valorização/ Tratamento e destino final;  
 
- Mostrar contactos (links para informação 

detalhada). 

 

 

Método expositivo, 

com possibilidade de 

introdução de método 

activo, dependendo da 

intervenção do público 

alvo. 

 

 

 

Diapositivos 

 

 

 

Avaliação formativa oral 
7 min 

 
SÍNTESE: 
- Resumidamente rever breves 

pontos do que foi anteriormente 

desenvolvido. 

 

 
 
- Recapitular os 2 objectivos propostos para 
o desenvolvimento; 
 
- Realização conjunta do teste sumativo. 
 

Método 
expositivo/activo, 

através da realização 
conjunta da avaliação 
sumativa, para aferição 

dos conhecimentos 
adquiridos. 

Diapositivos 
Teste escrito 

Avaliação sumativa oral 
e escrita, de resposta 

curta e fechada. 
4 min 
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16. AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO 
 

A Avaliação dos módulos do curso e da formação global será realizada 
recorrendo-se a metodologias de avaliação da reacção dos formandos, baseada em 
questionários e realizada em duas fases: 

 
Intermédia:  Avaliação Intermédia dos módulos  
Final:  Avaliação Final do Curso  
 
Os Objectivos da avaliação de cada módulo são: 
 
1. Conhecer as opiniões dos formandos relativamente à qualidade 

percepcionada do módulo frequentado; 
2. Identificar aspectos que possam ser alvo de melhoria; 
3. Identificar pontos fortes e fracos do módulo em questão; 
4. Recolher informações que permitam avaliar o formador. 
 
Os Objectivos da avaliação global da formação são: 
 
1. O controlo da forma como decorreu a acção de formação, avaliando o 

grau de satisfação dos formandos na perspectiva da aprendizagem 
efectiva dos conteúdos programáticos fundamentais para a correcta 
actuação como pivots na gestão de resíduos de cada unidade orgânica da 
universidade; 

2. A obtenção de dados que permitam um ajustamento entre as 
necessidades das pessoas que nela participaram e próximas acções de 
formação sobre esta temática.  
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO POR MÓDULO 
 

Curso: Gestão de Resíduos num Campus Universitário    

Módulo:  

 
Escala a adoptar 

1. Discordo completamente; 2. Discordo parcialmente; 3. Concordo parcialmente; 4. 
Concordo; 5. Concordo bastante; 6. Concordo completamente. 

 
1. Objectivos 
As minhas expectativas foram satisfeitas            1   2   3   4   5   6  
Os objectivos do módulo são pertinentes            1   2   3   4   5   6  
Os objectivos do módulo foram atingidos            1   2   3   4   5   6  
 
2. Conteúdos 
Os conteúdos abordados são úteis                      1   2   3   4   5   6  
Os conteúdos são actuais                       1   2   3   4   5   6  
Os conteúdos foram suficientemente abordados            1   2   3   4   5   6  
A relação conteúdos/duração foi equilibrada           1   2   3   4   5   6  
 
3. Actividades pedagógicas 
As actividades estavam bem estruturadas (sequência e integração) 
                 1   2   3   4   5   6  
O tempo dedicado a exposições teóricas foi adequado    1   2   3   4   5   6  
O tempo dedicado a actividades práticas foi adequado 1   2   3   4   5   6  
As actividades práticas eram adequadas   1   2   3   4   5   6  
 
4. Documentação e meios audiovisuais 
A documentação disponibilizada foi adequada                1   2   3   4   5   6  
As sugestões bibliográficas foram úteis             1   2   3   4   5   6  
 
5. Intervenção do formador 
O formador: 
domina os conteúdos da formação                      1   2   3   4   5   6  
conseguiu motivar os participantes                      1   2   3   4   5   6  
foi claro na sua apresentação    1   2   3   4   5   6  
relacionou os temas tratados com a prática  1   2   3   4   5   6  
respondeu às dúvidas e questões dos formandos  1   2   3   4   5   6  
relacionou-se bem com o grupo    1   2   3   4   5   6  
 
6. Carga horária global 
A carga horária do módulo foi adequada            1   2   3   4   5   6  
 
Comentários 
O pior aspecto do módulo foi … 
 
O melhor aspecto do módulo foi … 
  
Apreciação global da acção                                         1   2   3   4   5   6  
 
 
 
 
ASSINATURA                                   DATA ____/ ____/ ____ 
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO GLOBAL  
 

Curso: Gestão de Resíduos num Campus Universitário 
 
As suas respostas deverão ser indicadas marcando um X nos espaços escolhidos, 

numa escala de 1 (negativo) a 4 (muito positivo): 
 

 
 
1. AVALIAÇÃO GLOBAL DA ACÇÃO 
                                De não satisfeitos a totalmente satisfeitos 
 
 1.1. OBJECTIVOS DA ACÇÃO                                                 1�       2�       3�       4� 
        
 1.2. EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO À ACÇÃO                            1�       2�       3�       4� 
 
 
2. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
                         De inadequado a muito adequado 
 
       2.1. INTERESSE DOS TEMAS TRATADOS                      1�       2�       3�       4� 
 
       2.2. PROFUNDIDADE NA ABORDAGEM DOS TEMAS                     1�       2�       3�       4� 
 
  2.3. UTILIDADE PROFISSIONAL DOS TEMAS                 1�       2�       3�       4� 
 
 
3. ORGANIZAÇÃO E MEIOS 
                       De inadequado a muito adequado 
 
 3.1. INSTALAÇÕES (CONDIÇÕES AMBIENTAIS):                1�       2�       3�       4� 
 
     3.2. MEIOS AUDIO-VISUAIS UTILIZADOS                 1�       2�       3�       4� 
 
 3.3. DOCUMENTAÇÃO DISTRIBUÍDA: 
  3.3.1. Qualidade da Documentação                          1�       2�       3�       4� 
 
  3.3.2. Quantidade da Documentação                1�       2�       3�       4� 
 
 3.4. APOIO ADMINISTRATIVO                  1�       2�       3�       4� 
 
 3.5. ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ACÇÃO      1�       2�       3�       4� 
 
 
4. CARGA HORÁRIA GLOBAL                  

De inadequado a muito adequado 
 

1�       2�       3�       4� 
 
5. SUGESTÕES / CRÍTICAS / COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSINATURA                                    DATA ___ / ___ / ___ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE OBSERVAÇÃO E REGISTO 
 

TRABALHOS DE GRUPO 
 

TESTES SUMATIVOS 
 

 

APÊNDICES 
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FICHA DE OBSERVAÇÃO E REGISTO 

Avaliação Formativa Contínua dos Participantes 

Curso Gestão de Resíduos num Campus Universitário                                                                                               

Formadora Susana Teixeira 

Módulo   Data  

Formandos Domínio dos 
Assuntos Motivação Envolvimento nas 

Tarefas Participação Relacionamento 
interpessoal Responsabilidade Pontualidade Observações 
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V AZ A IND V AZ A IND

Frascos de perfume

Revistas

Saquetas de chá

Papel vegetal

Louça (pe, pratos e copos)

Garrafas de bebidas

Ampolas de vidro* 

Caixas de ovos

Esferovite

Sacos plásticos

Copos de iogurte sólidos

Copos descartáveis (água/café)

Garrafas de óleo

Guardanapos

Pacote de leite/sumo

Garrafões de água

Pacote de batatas fritas

Pacote de manteiga

Vidro graduado de laboratório

Lata de atum

Caneta

Tachos e panelas

Latas de tinta

Individual Grupo

CURSO: Gestão de Resíduos num Campus Universitário                                                                        FORMADORA: Susana Teixeira 

Módulo: II – O Código da Reciclagem                                                                                                  DATA:  

 
 

TRABALHO DE GRUPO 
 

"EM QUE ECOPONTO DEVO COLOCAR OS MATERIAIS ?" 

 

 

Indicar qual o equipamento de deposição correcto - azul, verde, amarelo ou cinzento(indiferenciado) - para 
o encaminhamento final adequado de cada material descrito, primeiro individualmente e depois em grupo. 
 
O grupo deve chegar a um consenso para que a decisão final seja unânime. 
 
V = ecoponto verde; AZ = ecoponto azul; A = ecoponto amarelo; IND = contentor de indiferenciados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         *ampolas de vidro contendo medicamento ou produto natural bebível  
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TRABALHO DE GRUPO 

 
"SERÁ QUE SEI QUAIS SÃO OS FLUXOS ESPECÍFICOS DE RESÍDUOS?" 

 

 
Das afirmações abaixo descritas, indique quais são verdadeiras e quais são falsas: 
 
 

AFIRMAÇÕES VERDADEIRA FALSA 

1. As pilhas usadas são um resíduo valorizável, sendo incluídas na gestão de embalagens de ecopontos.   

2. um aspirador para descartar deve ser considerado um resíduos eléctrico e electrónico, devendo por isso ser encaminhado de acordo com 
a gestão deste fluxo.  

  

3. os óleos são integrados num fluxo específico de resíduo. Podemos misturar óleos lubrificantes e óleos alimentares para valorização de 
acordo com a gestão deste fluxo. 

  

4. Foi criado um fluxo específico de resíduos para os veículos em fim de vida.   

5. A madeira tem um fluxo especifico e pode ser entregue num ecocentro por uma empresa produtora/detentora.   

6. As baterias são consideradas resíduos eléctricos e electrónicos.   

7. Os monstros são um fluxo específico de resíduos.   

8. Foi criado um fluxo específico de resíduos para os resíduos agropecuários.   

9. Os medicamentos devem ser depositados no contentor de resíduos indiferenciados   

10. Os medicamentos devem ser entregues nas farmácias, mas as suas embalagens no contentor de resíduos indiferenciados.   

11. Os medicamentos devem ser entregues nas farmácias, incluindo as embalagens vazias ou por terminar.   
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TRABALHO DE GRUPO - CORRIGENDA 

 
"SERÁ QUE SEI QUAIS SÃO OS FLUXOS ESPECÍFICOS DE RESÍDUOS?" 

 

 

AFIRMAÇÕES VERDADEIRA FALSA 

1. As pilhas usadas são um resíduo valorizável, sendo incluídas na gestão de embalagens. 
As pilhas integram um fluxo específico, cuja gestão é da responsabilidade da Ecopilhas. A gestão de embalagens é da responsabilidade da Sociedade Ponto Verde. As 
pilhas gastas devem ser depositados nos pilhões existentes junto dos Ecopontos. 

 x 

2. Um aspirador a descartar deve ser considerado um resíduo eléctrico e electrónico, devendo por isso ser encaminhado de 
acordo com a gestão deste fluxo.  

x  

3. Os óleos são integrados num fluxo específico de resíduo. Podemos misturar óleos lubrificantes usados e óleos 
alimentares para valorização de acordo com a gestão deste fluxo.  
Os óleos lubrificantes usados e os óleos alimentares têm fluxo de resíduos diferentes: os 1ºs são geridos pela Sogilub; os 2ºs, sem entidade gestora, mas com legislação 

específica, têm operadores licenciados para a recolha e envio para reciclagem ou valorização.  

 x 

4. Foi criado um fluxo específico de resíduos para os veículos em fim de vida. x  

5. A madeira tem um fluxo específico e pode ser entregue num ecocentro por uma empresa produtora/detentora. x  

6. As baterias são consideradas resíduos eléctricos e electrónicos. 
As baterias integram o fluxo específico das pilhas e acumuladores, diferente dos REEE e cuja sociedade gestora é a Ecopilhas,.  x 

7. Os monstros são um fluxo específico de resíduos. x  

8. Foi criado um fluxo específico de resíduos para os resíduos agropecuários. x  

9. Os medicamentos devem ser depositados no contentor de resíduos indiferenciados. 
Os medicamentos integram o fluxo específico das embalagens e medicamentos fora de uso, devendo ser entregues nas farmácias para valorização. Nunca nos 
contentores de resíduos indiferenciados. A sua entidade gestora é a Valormed. 

 x 

10. Os medicamentos devem ser entregues nas farmácias, mas as suas embalagens no contentor de resíduos 
indiferenciados.  
Embalagens de medicamentos, folhetos e copos medidores devem ser entregues juntamente com os medicamentos usados na Farmácia. Estas estão ligadas ao 
sistema logístico de recolha destes resíduos, que fazem a triagem das embalagens para reciclar antes do envio dos medicamentos para valorização. 

 x 

11. Os medicamentos devem ser entregues nas farmácias, incluindo as embalagens vazias ou por terminar. x  
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TESTE SUMATIVO 

 
"EM QUE ECOPONTO DEVO COLOCAR OS MATERIAIS?" 

 

Colocar uma cruz no equipamento de deposição correcto (ecoponto ou contentor de indiferenciado) para o 
encaminhamento final adequado de cada material descrito: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * ampolas de vidro contendo medicamento ou produto natural bebível 

Verde Azul Amarelo Indiferenciado

Frascos de perfume

Revistas

Saquetas de chá

Papel vegetal

Louça (pe, pratos e copos)

Garrafas de bebidas

Ampolas de vidro* 

Caixas de ovos

Esferovite

Sacos plásticos

Copos de iogurte sólidos

Copos descartáveis (água/café)

Garrafas de óleo

Guardanapos

Pacote de leite/sumo

Garrafões de água

Pacote de batatas fritas

Pacote de manteiga

Vidro graduado de laboratório

Lata de atum

Caneta

Tachos e panelas

Latas de tinta
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TESTE SUMATIVO - CORRIGENDA 

 
"EM QUE ECOPONTO DEVO COLOCAR OS MATERIAIS?" 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * ampolas de vidro contendo medicamento ou produto natural bebível 
 
 

Verde Azul Amarelo Indiferenciado

Frascos de perfume x

Revistas x

Saquetas de chá x

Papel vegetal x

Louça (pe, pratos e copos) x

Garrafas de bebidas x

Ampolas de vidro* x

Caixas de ovos x

Esferovite x

Sacos plásticos x

Copos de iogurte sólidos x

Copos descartáveis (água/café) x

Garrafas de óleo x

Guardanapos x

Pacote de leite/sumo x

Garrafões de água x

Pacote de batatas fritas x

Pacote de manteiga x

Vidro graduado de laboratório x

Lata de atum x

Caneta x

Tachos e panelas x

Latas de tinta x
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TESTE SUMATIVO 
 

"SERÁ QUE SEI ENCAMINHAR CORRECTAMENTE OS FLUXOS ESPECÍFICOS DE RESÍDUOS?" 
 
 

 
 
Das afirmações abaixo descritas, indique quais são verdadeiras e quais são falsas: 
 
 

AFIRMAÇÕES VERDADEIRA FALSA 

1. A gestão dum resíduo material é da única responsabilidade do detentor.   

2. Os sistemas de gestão de fluxos específicos de resíduos trazem enormes mais valias em termos ambientais.    

3. A Ambicare é a entidade responsável pela gestão de embalagens e medicamentos fora de uso.   

4. Os REEEs podem ser entregues nos pontos electrão.   

5. Um aspirador velho, quando descartado, é considerado um REEE.   

6. Os distribuidores são obrigados a receber um REEE na troca por um novo que desempenhe a mesma função.   

7. Os metais reutilizados dos REEE são matéria-prima para as indústrias transformadoras, entrando de novo no 
ciclo de vida do material. 

  

8. As farmácias disponibilizam o VERDINHO para a separação selectiva de medicamento em casa.   
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TESTE SUMATIVO - CORRIGENDA 
 

"SERÁ QUE SEI ENCAMINHAR CORRECTAMENTE OS FLUXOS ESPECÍFICOS DE RESÍDUOS?" 
 
 

Das afirmações abaixo descritas, indique quais são verdadeiras e quais são falsas: 
 

AFIRMAÇÕES V F 

1. A gestão dum resíduo material é da única responsabilidade do detentor. 
Em muitos casos, também é da responsabilidade do produtor.  x 

2. Os sistemas de gestão de fluxos específicos de resíduos trazem enormes mais valias em termos ambientais.  
Promovem o desvio de recicláveis do confinamento e permitem a reutilização e valorização destes materiais. x  

3. A Ambicare é a entidade responsável pela gestão de embalagens e medicamentos fora de uso.  
É a Valormed! A Ambimed é a empresa de reciclagem de lâmpadas fluorescentes, situada em Setúbal.  x 

4. Os REEEs podem ser entregues nos pontos electrão.  
Existem em vários centros comerciais, como o Vasco da Gama, o Colombo, o CascaiShopping, o GaiaShopping, entre outros nacionais. x  

5. Um aspirador velho, quando descartado, é considerado um REEE.  
Os electrodomésticos, quando resíduos, são todos considerados REEE. x  

6. Os distribuidores são obrigados a receber um REEE na troca por um novo que desempenhe a mesma função.  
Sublinhe-se, não é por um qualquer! x  

7. Os metais reutilizados dos REEE são matéria-prima para as indústrias transformadoras, entrando de novo no ciclo de vida do 
material. Como, por exemplo, o mercúrio das lâmpadas e os ferro, alumínio e cobre dos frigoríficos e ar condicionados. x  

8. As farmácias disponibilizam o VERDINHO para a separação selectiva de medicamento em casa.  
Pode pedi-lo, levar para casa e entregar quando estiver completo, recebendo um novo. x  
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ANEXOANEXOANEXOANEXO VIII VIII VIII VIII    

 

Impactes ambientais da reciclagem material no âmbito do sistema 

GeReSUA  II 

 
Entendendo-se reciclagem como 惇o reprocessamento, num processo de produção, dos 
res“duos de embalagem para o fim inicial ou para outros fins敦 (Decreto-Lei nº 366-A/97), 
aparentemente, o reprocessamento de materiais recuperados está fora dos limites dum 
Sistema de Gestão integrada de Res“duos (SGR), contudo a recuperação de materiais com 
vista à sua reciclagem, pode ser usada para substituir materiais virgens e pode resultar numa 
diminuição de emissões e de consumo de energia.  
 
Assim, faz sentido comparar os impactes em consumo energético e emissões associadas, da 
reciclagem, com a produção de uma quantidade equivalente de material virgem, de forma a 
calcular a poss“vel diminuição global ou o aumento de impactes. (White, 1995). 
 
A Figura 1 esquematiza a quantificação entre os benef“cios da reciclagem versus o uso de 
materiais virgens. O encargo ambiental dum SGR que considera subsequente 
reprocessamento dos materiais recuperados, para produzir material reciclado, será = A + B. No 
entanto, usar material reciclado reduz o uso de matérias-primas, diminuindo o respectivo 
encargo ambiental em C. Assim, prever o impacte global no ambiente dum SGR que inclui 
reprocessamento será = A + B 椴 C. (White, 1995). 
 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Figura Figura Figura Figura 1111 椴 Relações do processo de reciclagem de materiais num sistema de gestão integrada de 
res“duos (SGR). Fonte: White, 1995. 
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O termo A do sistema de gestão, poderá então traduzir duas situações:  
AR, que contempla o impacte dum SGR que inclui colecta selectiva e triagem de recicláveis;  
ANR, que contempla o impacte dum sistema que não inclui colecta selectiva e triagem de 
recicláveis.  
O diferencial 芙A = AR - ANR representa a diferença de impacte entre colecta mais triagem de 
material e colecta mais deposição final. 
 
No termo B é necessário distinguir o impacte do transporte, BT e do reprocessamento de 
materiais BR. Na bibliografia é poss“vel encontrar valores de BR 椴 C para materiais individuais, 
respeitante à redução no consumo de energia e de emissões devido à reciclagem. 
 
Desta forma é poss“vel estimar o balanço global do impacte ambiental dum SGR que inclui 
reprocessamento = 芙A + BT + (BR 椴 C), seguindo a metodologia que tem por base o 惇Integrated 
Waste Management敦 (IWM-1) Model, desenvolvido especificamente para realizar análise de 
ciclo de vida (ACV) de sistemas de gestão de RSU. 
 
O quadro 1 resume o resultado dos cálculos efectuados para suportar a proposta de um 
Parque de Res“duos, caracterizando os encargos energéticos e o potencial de aquecimento 
global (GWP 1), expresso como carbono equivalente, para um horizonte temporal de 100 anos. 
Os gases considerados foram CO2 2, CH4 3 e N2O 4. Os resultados de GWP foram mantidos 
desagregados dos encargos energéticos. 
 
    AAAANRNRNRNR    AAAARRRR    BBBBTTTT    (B(B(B(BRRRR    椴椴椴椴 C) C) C) C)    

ii) ATERRO 
i)  COLECTA + 
TRANSPORTE  OPERAÇÃO  BIOGÁS    ENERGIA 

COLECTA 

+ 

TRIAGEM 

ENCARGO NO 

TRANSPORTE 
REDUÇÃO DE 

EMISSÕES 

REDUÇÃO 

DE 

CONSUMO 

DE ENERGIA 

COMPONENTES 

RECICLÁVEIS 

SECOS DO RSU 
g C/ano g C/ano g C/ano GJ/ano g C/ano g C/ano g C/ano GJ/ano 

         PAPEL/CARTÃO 2311,1 25,6⋅106 32 284,2⋅103 278,6⋅103 440 
PLÁSTICO   839,6⋅103 249 

METAL (LATAS) 
718,0 

  
191,6⋅103 

748,5⋅103 1008 
VIDRO 

116,7⋅103 

1256,3   

- 

547,2⋅103 238,3⋅103 119 

Total parcial 116,7⋅103 4285,4 25,6⋅106 32  1023,0⋅103 2104,9⋅103 1816 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    25741251257412512574125125741251    32323232        1022985102298510229851022985    2104947210494721049472104947    1816181618161816    

QQQQuadro uadro uadro uadro 1111 椴 Benef“cios e encargos ambientais decorrentes da inclusão da reciclagem material no caso estudo.    
    

AAAANRNRNRNR, que contempla o encargo ambiental do sistema quando não inclui colecta selectiva e 
triagem de recicláveis, considera que os recicláveis secos são encaminhados com o res“duo 

                                                

1 GWP - Global Warming Potential, é uma medida de como uma determinada quantidade de gás do efeito de estufa 

que contribui para o aquecimento global. É uma medida relativa que compara o gás em questão com a mesma 
quantidade de CO2 (cujo potencial é definido como 1). É calculado sobre um intervalo de tempo espec“fico e este valor 
deve ser declarado para a comparação. 
2 GWP100 anos = 1 

3 GWP100 anos = 25 

4 GWP100 anos = 298 
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indiferenciado para deposição em aterro e engloba duas componentes: i) colecta e transporte 
para o aterro, α e ii) deposição em aterro, β. 

No cálculo de i) diferentes factores têm que ser considerados, sendo para este caso espec“fico:  
- frequência de colecta de RSU, f = 6 dias/semana; 
- fracção de afectação da UA ao circuito de colecta 椴 uma vez que o circuito de colecta não 
abrange exclusivamente a UA, pois como a viatura recolhe outros res“duos nas imediações até 
esgotar a sua capacidade de carga, é necessário estimar a fracção da carga do ve“culo que é 
preenchida com os res“duos recicláveis da UA, para afectar a distância percorrida por esse 
factor, φ, igual a, 

finalv

rec

drV

m

⋅⋅
=φ  com: mrec 椴 massa de recicláveis, kg/dia (ver figura 9 secção V.4.2), 

Vv 椴 volume do ve“culo, 20 m3/dia, 
r 椴 razão de compactação no ve“culo, 4, 
dfinal 椴 peso espec“fico do RSU, kg/m3 (ver quadro 8 secção V.4.3); 

- distância percorrida no campus, 4 km/dia e distância percorrida até ao aterro (ida e volta), 8,5 
km/dia; 
- factor de emissão, para CO2/C, em zona urbana, para ve“culo pesado de higiene urbana (tara 
entre 7,5 e 16 ton e data de matr“cula entre 2005 e 2008) , furb = 688,2 g C/km (Tchepel, 2003). 
Em resumo, α = f ⋅ 52 ⋅ φ ⋅ 12,5 ⋅ furb   (g C/ano). 

No cálculo de ii) dois aspectos têm que ser considerados na avaliação dos impactes ambientais 
da deposição em aterro: as emissões resultantes do consumo de combust“vel na operação de 
deposição, propriamente dita (β1) e as emissões resultantes da decomposição dos 
componentes biodegradáveis (β2). 

- A operação de deposição, propriamente dita, acarreta um consumo em combust“vel (diesel), 
da ordem de 0,6 l/m3 de aterro cheio, com viaturas pesadas que consomem 32,1 l/km (White, 
2005). Por sua vez o factor de compactação normal em aterro, fc,i  é de 0,25 para papel/cartão, 
0,18 para plásticos+metais não ferrosos e 0,6 para vidro (Tchobanoglous, 1993). Então, a 
estimativa da respectiva emissão em C/CO2 vem igual a: 
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com: mr,i 椴 massa de reciclável i, kg/ano (ver figura 9), 
fc,i 椴 razão de compactação para o reciclável i, 
di 5椴 peso espec“fico de i, kg reciclável i/m3 reciclável i, 

i 椴 reciclável: papel/cartão, plástico+metal, vidro. 

- Para este caso espec“fico, o componente potencialmente gerador de biogás (CH4+CO2), a 
considerar, é o papel/cartão, cujo potencial em biogás varia entre 100 e 317 Nm3/ton, de 
acordo com a tipologia do papel (revista, jornal, cartão) (White, 1995) a que corresponde um 
valor médio de 209 Nm3/ton. Sendo mr,papel =64678 kg/ano, anualmente é colocado em aterro o 
potencial de biogás de 13,5⋅103 Nm3, com uma composição t“pica de 53% em CH4 e 44% em 
CO2, a ser libertado ao longo de 45 anos.  

Ocorrendo recuperação energética (como acontece no caso espec“fico) isso envolve a 
captação e posterior queima do biogás num motor de combustão, para gerar electricidade que 
depois é lançada na rede. Contudo, a eficiência de captação de biogás do aterro é variável 
sendo usualmente tida como 40% (White, 1995).  

                                                
5
 Peso espec“fico do papel/cartão, dpc =90 kg/m3, peso espec“fico do plástico dp+m =66 kg/m3, peso espec“fico do vidro 

dv =198 kg/m3 (Tchobanoglous, 1993). Não sendo conhecida a composição relativa da fracção plástico+metal(lata), 
optou-se, para efeitos de cálculo, agregar os dois componentes, atribuindo-lhes o mesmo peso espec“fico. 
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Assim, a estimativa da emissão em carbono (Ceq) equivalente, vem: 
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com: 
2

COM =44 kg/kmole de CO2, 
4

CHM =16 kg/kmole de CH4 e 1kg CO2=0,2727 kg Ceq. 

Atendendo à composição do biogás, ao poder calor“fico do metano e à eficiência de conversão 
eléctrica, o potencial energético é tipicamente 6 MJ/Nm3 de biogás, mas considerando a 
eficiência de captação de biogás, 40% (White, 1995), o potencial de energia recuperável do 
aterro resume-se a 2,4 MJ/Nm3 de biogás gerado, originando neste caso 32 MJ/ano. 

AAAARRRR, contempla o encargo ambiental do sistema que inclui colecta selectiva e triagem de 
recicláveis. No caso particular os recicláveis secos são separados na fonte (Unidades 
Orgânicas) e encaminhados para o parque de res“duos e considera-se, nesta fase, que essa 
prática é poss“vel sem encargos adicionais, mantendo-se da responsabilidade das equipas de 
limpeza da UA. Então, AR é tido como não relevante. 

BBBBTTTT, contempla o encargo ambiental do sistema no transporte dos recicláveis para 
reprocessamento e que vai depender da fortemente da distância do parque de res“duos às 
unidades industriais de reciclagem, bem como dos seguintes factores: 
- volume do contentor/compactador móvel (com permuta) de alocação, Vc = 6 m3 /viagem; 
- razão de compactação do contentor/compactador, rc, igual a 2 para o papel, a 4 para o 
plástico e metal e a 1 para o vidro; 
- peso espec“fico do  reciclável i, di (ver nota rodapé 5)  
- distância à unidade de reprocessamento, Li, 8 km para o papel, 25 km para o plástico+metal, 
34 km para o vidro; 
- factor de emissão, para o CO2, em estrada não urbana, para ve“culo pesado de higiene 
urbana (tara entre 7,5 e 16 ton e data de matr“cula entre 2005 e 2008) , fest = 593,2 g C/km 
(Tchepel, 2003). 
Em resumo,  
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=  com: mr,i 椴 massa de reciclável i, kg/ano (ver figura 9, secção 

V.4.1), 
rc,i 椴 razão de compactação para o reciclável i, 
di 椴 peso espec“fico de i, kg reciclável i/m3 reciclável i, 

Li 椴 distância à unidade de processamento do reciclável i, 
km/viagem, 
i 椴 reciclável: papel/cartão, plástico+metal, vidro. 

(B(B(B(BRRRR    椴椴椴椴 C) C) C) C), , , , representa a redução no consumo de energia e a redução de emissões devido à 
introdução de reciclagem no SGR, tendo-se usado os valores de White (1995) por tonelada de 
material i recuperado para reprocessamento: 

 Papel/cartão Vidro Metal-Alum“nio Plástico (LDPE) Plástico (HDPE) 

Consumo de energia (GJ)  6,8 3,7 147,8 14,60 21,79 
Emissão atmosférica (g):      

CO2    -47405 498674 

CH4      

N2O 53 91 1350   

Não sendo conhecida a composição relativa em metal, em polietileno de baixa densidade 
(LDPE) e em polietileno de alta densidade (HDPE) no fluxo das embalagens, considera-se que 
este é compostos por um terço de cada um dos referidos materiais. Assim: 
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para o CO2, 
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para o N2O, 
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com: mr,i 椴 massa de reciclável i, kg/ano (ver figura 9, 
secção V.4.1), 

(B-C)i  椴 redução de emissões segundo White 
(1995), g/ton reciclável i, 

i 椴 reciclável: papel/cartão, plástico LDPE, plástico 
HDPE, metal (latas), vidro. 

 
 
Finalmente, através dos valores presentes no quadro 1 deste anexo, a estimativa do impacte 
global do SGR do caso-estudo, que considera um parque de res“duos para promover a 
reciclagem material, é: 

芙A + BT + (BR 椴 C) = 0-25741251+1022985+(-2104947) = ----26823212    g C/ano = - 27 ton C/ano 

Atendendo aos pressupostos considerados, conclui-se que a referida proposta permite reduzir 
as emissões de carbono em 27 ton/ano e o consumo de energia em 1848 GJ/ano.    

 
  

 
 
 
 
 
 




