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Objectivo do Estágio 

 

 Plano de estágio: 

 

� Optimização do sistema de triagem através da avaliação de produtividade 

usando diferentes esquemas de posicionamento das operadoras na linha de 

triagem manual multimaterial; 

� Implementação de procedimentos para recepção/aceitação e caracterização dos 

resíduos que chegam ao Centro de Triagem; 

� Implementação de procedimento de controlo de armazenamento articulando-o 

com o pedido de envio dos materiais para reciclagem/ valorização; 

� Melhoria das condições de operação para cumprimento dos objectivos de 

Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho. 
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Resumo do trabalho desenvolvido 

 

 Ao longo do estágio realizado foram adquiridos conhecimentos sobre o 

funcionamento e organização da empresa de acolhimento, modo de gestão e 

funcionamento de uma estação de triagem e aterro sanitário que lhe está associado, bem 

como se processa a recolha e deposição de resíduos e sobre o tratamento de lixiviados.  

O presente relatório de estágio tem como principal incidência o Centro de 

Triagem, onde a estagiária teve a possibilidade de observar o funcionamento diário de 

todas as operações efectuadas nomeadamente a descarga de resíduos, a sua triagem e 

como cada material é enfardado, armazenado e mais tarde enviado para as empresas 

recicladoras.  

 O objectivo principal do estágio era a avaliação de produtividade, ou seja, 

controlar as entradas de resíduos para triagem e as saídas, não só de refugo como de 

material valorizável, relacionando-as com o posicionamento das operadoras de triagem 

e o tempo que demoram a triar.  

Outro dos objectivos do estágio era implementar procedimentos relativos à 

recepção e aceitação de resíduos. Relativamente a este ponto, a estagiária criou mapas 

de recepção, considerando as diferentes proveniências, com o objectivo de controlar as 

entradas e descargas das viaturas no Centro de Triagem contribuindo não só para o 

estudo de produtividade como também para controlar a qualidade do material. 

 Outro dos pontos focados foi o tema da Higiene, Segurança e Saúde no 

Trabalho. Nesse sentido, a estagiária fez um levantamento de situações anómalas que 

identificou no decorrer do estágio e propôs medidas para os solucionar. 
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1. Descrição da empresa Cespa Portugal, SA 

 
1.1.  Objectivo  

 

 A gestão e preservação do Ambiente são uma responsabilidade de todos. No 

entanto, para entidades públicas e privadas essa responsabilidade tem um peso 

acrescido, com implicações ao nível do seu desempenho e da sua imagem no exterior. A 

missão da Cespa Portugal, SA é, por isso, trabalhar com todo o tipo de organizações na 

defesa da Natureza, actuando para tal, em quatro áreas distintas:  

– Recolha de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana;  

– Tratamento de resíduos;  

– Construção e manutenção de espaços verdes; 

– Gestão de resíduos industriais e hospitalares. 

 

1.2. O Grupo Cespa 

 A Cespa Portugal, SA pertence à empresa espanhola CESPA, Compañia 

Española de Serviços Públicos Auxiliares, SA e dedica-se à prestação de serviços 

ambientais e à gestão e tratamento de resíduos em Espanha, Portugal e Andorra. 

Recentemente, o Grupo Cespa foi adquirido pelo Grupo Ferrovial, integrando-se junto 

da empresa FERROSER no seu pólo de serviços. O processo de fusão está finalizado, 

ficando a Cespa como a empresa especializada em serviços ambientais do Grupo 

Ferrovial.  

A Cespa Portugal, SA possui uma capacidade técnica indiscutível e uma 

experiência muito significativa na gestão de resíduos. No mercado espanhol, a CESPA é 

uma das empresas líderes do sector estando presente em cidades como Madrid, 

Barcelona, Burgos, Tarragona, Granada, Vitória, Pontevedra e Sevilha. O Grupo Cespa 

está presente em Portugal desde 1996, sendo um dos líderes do mercado de recolha, 

limpeza e espaços verdes.  

 Para além de estar ligada a empresas prestigiadas no mercado de serviços 

ambientais, a Cespa Portugal, SA ocupa um lugar de destaque no seu mercado, tendo 

como clientes cerca de quarenta e cinco municípios do país e algumas das mais 

importantes empresas nacionais. 
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1.3. Localização 

 

O grupo Cespa encontra-se representado em Portugal, realizando serviços nas 

várias delegações que se encontram representadas na Figura 11. 

 

Matosinhos 
(Del. Norte)

Planalto Beirão

Lisboa
(Sede)

Albufeira

Valongo

Torres Novas

Maia

Oeiras

Parque das Nações

Loulé

Matosinhos 
(Del. Norte)

Planalto Beirão

Lisboa
(Sede)

Albufeira

Valongo

Torres Novas

Maia

Oeiras

Parque das Nações

Loulé

 

 
Figura 1 – Localização da sede e delegações da Cespa Portugal, SA 

 

 

  

 

 

                                                 
1  Fonte: Cespa Portugal, SA 

 

Bragança 
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1.4. Empresas Participadas 

 

 Valor Hospital 

 Os resíduos hospitalares pela sua natureza carecem de uma gestão específica e 

personalizada. Para responder a esta exigência foi criada, em 4 de Dezembro de 2001, a 

ValorHospital tendo por objecto a gestão e tratamento de resíduos e efluentes 

hospitalares, bem como, a prestação de serviços de assessoria na área do ambiente. A 

ValorHospital é participada directamente pela Cespa Portugal, SA e indirectamente 

participada do SUCH – Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, através da sua 

participada EAS – Empresa de Ambiente na Saúde, Tratamento de Resíduos 

Hospitalares, Lda. Atendendo às necessidades das Instituições de Saúde, os serviços 

prestados pela ValorHospital desenvolvem-se nas seguintes vertentes: 

 

•  Soluções de acondicionamento de resíduos hospitalares; 

•  Recolha e transporte de resíduos hospitalares; 

•  Tratamento de resíduos hospitalares biocontaminados; 

•  Encaminhamento para tratamento ou destino final de outros resíduos 

hospitalares perigosos e especiais; 

•  Assessoria técnica e formação de pessoal 

 

 CITRUP 

 A CITRUP foi criada em 1996 pelo consórcio entre a RESIN (actual Cespa 

Portugal, SA) – France Déchets – SERURB – ENGIL e é a empresa responsável pela 

exploração do Aterro Sanitário da Maia. O Aterro Sanitário da Maia foi projectado para 

ficar anexo à Central de Valorização Energética e ocupa uma área aproximada de 8 

hectares de terreno, sendo uma infra-estrutura imprescindível ao funcionamento de todo 

o sistema integrado de gestão de resíduos sólidos urbanos da LIPOR. A CITRUP é 

detida e gerida maioritariamente (70%) pelo grupo Cespa Portugal, SA. 
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1.5. Serviços prestados  

 

 A Cespa Portugal, SA desenvolve as suas diferentes actividades, apresentadas 

em seguida, quer no sector privado quer no sector público (Municípios) (Tabela 1). 

 

• Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos Indiferenciados  

• Recolha Selectiva 

• Gestão de Centros de Triagem 

• Limpeza Urbana 

• Desenho e Construção de Espaços Verdes 

• Gestão de Espaços Verdes 

• Gestão de Aterros Sanitários Controlados 

• Reciclagem e Valorização de Resíduos Orgânicos 

• Recolha e Tratamento de Resíduos Industriais, Hospitalares e Especiais 

• Consultadoria e Auditoria na área dos Resíduos 

• Estações de Transferência 

 

Tabela 1 – A Cespa Portugal, SA (dados referentes a 2006) 
 

Municípios Servidos 43 

Habitantes Servidos 632.000 

Resíduos Recolhidos (Ton.) 144.198 

Resíduos Tratados (Ton.) 261.000 

Aterros Sanitários 2 

Estações de Triagem 1 

Trabalhadores 755 

Viaturas 300 
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1.6. Recolha 

 

1.6.1. Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos 

 

 A Cespa Portugal, SA é uma das empresas líderes no mercado nacional da 

recolha de resíduos sólidos urbanos, e oferece um serviço que representa um 

compromisso entre qualidade e cumprimento das normas.  

 Muitas entidades confiam na Cespa Portugal, SA para obter serviços de recolha 

de resíduos sólidos urbanos (RSU) efectivos no que diz respeito à qualidade, custos e 

cumprimento das normas vigentes. O fornecimento, lavagem e manutenção de 

contentores é outro dos serviços que se incluem na recolha. Actualmente, a empresa 

presta serviço a centenas de milhares de habitantes, através de contratos com inúmeros 

municípios.  

 A recolha de resíduos constitui um serviço com um grau de inovação 

consideravelmente amplo, nesse sentido, a Cespa Portugal, SA, com o apoio do Grupo 

ao qual pertence, tem vindo a desenvolver estudos de produtividade com a introdução 

de novos camiões, caixas de recolha, definição e controlo de itinerários, informatização 

das bases de dados dos clientes. 

 

1.6.2. Recolha Selectiva 

 

 Para além de realizar a recolha de RSU indiferenciados (Tabela 2), incorpora 

também a recolha selectiva, voluntária ou na origem, para responder à necessidade de 

gerir os resíduos, tendo em conta o respeito pelo Ambiente, optimizando a reciclagem 

dos materiais recuperáveis como o papel, o cartão, o vidro, as pilhas e as embalagens 

(plásticos, compósitos, metais, …). 

 No sentido de promover o desenvolvimento de práticas de separação na origem 

e, também, aumentar a eficiência dos serviços a Cespa Portugal, SA em cooperação com 

os seus parceiros desenvolve e implementa também campanhas de sensibilização junto 

dos cidadãos. 
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Tabela 2 – A Recolha (dados referentes a 2006) 
 

Municípios Servidos 23 

Contentores 13.250 

Ecopontos 1.500 

Estações de Transferência 7 

Viaturas Recolha de RSU 70 

Viaturas Recolha Selectiva 11 

Lava-contentores 8 

 

 

1.7. Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos  

 

 A protecção do ambiente é o objectivo principal de uma correcta gestão de 

resíduos. A consagração de normas cada vez mais exigentes, tem vindo a gerar uma 

melhoria contínua das técnicas utilizadas no tratamento de resíduos, visando sobretudo 

a satisfação de exigências fundamentais como a protecção dos solos, a preservação dos 

lençóis freáticos e a redução de emissões para a atmosfera. 

 Actualmente, o Grupo Cespa possui uma vasta e bem sucedida experiência na 

concepção, construção e exploração de Aterros Sanitários, Estações de Transferência, 

Centros de Triagem, Estações de Compostagem, Estações de Digestão Anaeróbia e 

Incineradoras. 

 

1.7.1. Centros de Triagem 

 

A estes centros, concebidos, construídos e explorados pela Cespa Portugal, SA, 

chegam os resíduos depositados pelos cidadãos nos Ecopontos e Ecocentros, e 

provenientes das recolhas selectivas. 

Nas estações de triagem retiram-se os contaminantes e faz-se uma selecção mais  
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rigorosa dos resíduos pré-separados pelos produtores, de acordo com as diferentes 

fileiras de reciclagem dos vários materiais. Só através de uma triagem eficiente se pode 

garantir características de qualidade e homogeneidade imprescindíveis à sua 

incorporação como matéria-prima nas respectivas indústrias. 

 

1.7.2. Valorização de resíduos orgânicos 

 

No seguimento da política adoptada pelo Grupo Cespa, favorece-se o uso 

racional dos recursos através de novas tecnologias de tratamento e valorização. Para o 

Grupo, reciclar os resíduos biodegradáveis (alimentares, florestais, …) é uma forma 

fundamental de contribuir para a preservação e melhoria do meio ambiente. 

Transformando-se a fracção biodegradável dos resíduos num recurso reduz-se o volume 

da fracção orgânica que vai para o aterro aumentando, desta forma, a vida útil do 

mesmo. 

 

1.7.3. Aterros Sanitários 

 

Os aterros sanitários explorados pela Cespa Portugal, SA possuem as tecnologias 

mais avançadas de controlo e protecção ambiental. As principais inovações destinam-se 

à protecção dos lençóis freáticos, das águas superficiais e à redução das emissões 

atmosféricas para combater o efeito de estufa. A segurança, o controlo de entrada dos 

resíduos, o tratamento de águas, a impermeabilização e o tratamento do biogás (Tabela 

3) são aspectos tratados com a maior atenção e responsabilidade.  

Para além de todo o cuidado na impermeabilização dos aterros, os sistemas 

integrados de gestão de lixiviados asseguram um tratamento efectivo, utilizando-se 

técnicas avançadas para as frequentes análises das águas subterrâneas nos arredores das 

instalações. 

Actualmente, a Cespa Portugal, SA é responsável pela exploração de alguns dos 

maiores aterros municipais do país. 
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Tabela 3 – Tratamento (dados referentes a 2006) 

 
 

Municípios servidos 27 

Ecocentros 23 

Estações de triagem 1 

Aterros sanitários 2 

Resíduos tratados (Ton) 261.000 

Estações de tratamento de lixiviado 2 

Capacidade tratamento lixiviados 72 m3/dia 
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2. Introdução 

 

2.1. Considerações prévias 

 

 A exploração ilimitada dos recursos naturais tem provocado não só a degradação 

do ambiente, com consequências extremamente gravosas para o equilíbrio ecológico do 

planeta e para o bem-estar humano, mas também para a destruição de recursos naturais 

enquanto recursos económicos e a consequente destruição da capacidade futura de 

produzir riqueza. 

 A produção de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) tem vindo a aumentar 

significativamente nos últimos anos, como fruto do desenvolvimento urbano e do estilo 

de vida enraizado nas populações. Assim, é necessário garantir o aproveitamento dos 

resíduos para que o seu destino final não seja apenas o aterro sanitário. 

 Na tradição nacional a recolha de RSU está sob a alçada das Autarquias, tendo 

vindo a ser efectuada ao longo dos tempos de uma forma indiferenciada. Felizmente 

esta realidade tem sofrido alterações estruturais, sendo visível a crescente preocupação 

por parte das autoridades em alterar tal situação. Em Portugal existe já um sistema de 

recolha selectiva implantado para cada um dos materiais existentes, nomeadamente, 

papel/cartão, vidro, madeira, plástico e metal. 

 Mas, para se proceder à recolha selectiva é necessário que os consumidores 

procedam a uma correcta separação nas suas casas facilitando a recolha, a triagem, e por 

fim, a reciclagem dos materiais, tornando todo o sistema mais eficaz e económico. 

 

2.2. A gestão de resíduos sólidos urbanos 

 

 “Entende-se por resíduos, qualquer substância ou objecto de que o detentor se 

desfaz ou tem a intenção ou a obrigação de se desfazer, nomeadamente os identificados 

na Lista Europeia de Resíduos (…)”2  

                                                 
2  Fonte: (alínea u) do Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de Setembro 
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 “ Entende-se por resíduos urbanos (RU): o resíduo proveniente de habitações 

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

resíduo proveniente de habitações.”3 

 “Gestão de RU compreende toda e qualquer operação de recolha, transporte, 

armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação de resíduos, bem como às 

operações de descontaminação de solos e a monitorização dos locais de deposição após 

o encerramento das respectivas instalações.”4 

 Face ao regime em vigor, a gestão de resíduos urbanos é da responsabilidade dos 

municípios, independentemente da exploração e gestão ser efectuada por sistemas 

municipais (municípios ou associações de municípios) ou multimunicipais. Neste 

último caso, a gestão e exploração poderá ser directamente efectuada pelo Estado ou 

atribuída, em regime de concessão, a entidade pública de natureza empresarial ou a 

empresa que resulte da associação de entidades públicas com entidades privadas. 

 Em Portugal a gestão de RU, até há bem pouco tempo, baseava-se na simples 

recolha indiferenciada e a sua deposição em lixeira. A esta deficiente gestão, 

associaram-se os problemas da grande produção de resíduos e da crescente escassez de 

espaços disponíveis para as infra-estruturas, o que veio exigir uma nova abordagem, 

originada igualmente, pelas medidas regulamentares, pelos instrumentos económicos e 

pela maior consciencialização dos cidadãos.   

 A saúde e a segurança têm sido desde sempre as maiores preocupações em 

relação à gestão de resíduos, no entanto actualmente associaram-se outras preocupações 

nomeadamente a conservação dos recursos, os riscos ambientais associados aos 

tecnossistemas de RU e a necessidade de alteração de comportamentos e a 

responsabilização de todos os envolvidos. 

 

 
 
 
 
 

                                                 
3  Fonte: Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de Setembro 
4  Fonte: Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de Setembro 
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2.3. Destino final: Reciclagem 

 
 Na gestão integrada de resíduos, a reciclagem é uma componente necessária e, 

se devidamente concebida, pode originar benefícios económicos e sociais significativos: 

poupanças a nível de consumo de recursos ou de espaço em aterro, redução da poluição, 

aumento da eficiência de outros processos como a compostagem ou a incineração e a 

possibilidade de permitir aos cidadãos uma participação activa na melhoria da qualidade 

do ambiente. 

 Vários factores poderão constituir barreiras ao sucesso da reciclagem, entre os 

quais se destacam: a adesão dos cidadãos aos sistemas de recolha selectiva, o grau de 

contaminação dos materiais, as dificuldades no seu processamento e preparação para as 

indústrias de reciclagem; a competição com as matérias-primas virgens (devido 

essencialmente aos elevados custos de transporte e processamento dos recicláveis) e a 

baixa procura de produtos reciclados por parte dos consumidores. 

 

2.3.1. Sociedade Ponto Verde 

 

 A Sociedade Ponto Verde foi constituída em Novembro de 1996 com a 

finalidade de actuar como entidade gestora do Sistema Integrado de Gestão de 

Resíduos de Embalagens (SIGRE). Para suportar financeiramente o SIGRE, todos os 

importadores e embaladores devem pagar uma contribuição financeira à Sociedade 

Ponto Verde, por cada embalagem que colocam no mercado.  

 A presença da marca Ponto Verde numa embalagem significa que foi paga a 

contribuição financeira para a gestão daquele resíduo de embalagem. Esta marca não 

quer dizer que a embalagem seja reciclada nem reciclável, apenas que está inserida no 

sistema Ponto Verde, devendo o consumidor optar por estas embalagens, uma vez que 

a contribuição financeira paga vai reverter para o financiamento do sistema de recolha 

selectiva. 
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3. Serviços Cespa Portugal, SA no âmbito de Gestão e Tratamento de 

Resíduos Sólidos Urbanos na Região do Planalto Beirão 

 

 A Cespa Portugal, SA possui um contrato com a Associação de Municípios da 

Região do Planalto Beirão (AMRPB), prestando os serviços de recolha de RSU 

indiferenciados em 14 dos 19 municípios, recolha selectiva nos 19 municípios, 

exploração das actividades desenvolvidas no Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos 

Urbanos do Planalto Beirão (Centro de Triagem, Aterro Sanitário e Estação de 

Tratamento de Lixiviados fixa) e, gestão de Ecocentros e Estações de Transferência.  

 

3.1. Localização do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos 

do Planalto Beirão 

 

O Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Planalto Beirão 

(CTRSUPB) está situado no Vale da Margunda - Borralhal, freguesia de Barreiro de 

Besteiros, município de Tondela ocupando uma área de aproximadamente 45 ha e 

servindo uma população de 365293 habitantes. Recebe os resíduos de 19 municípios: 

Tondela, Viseu, Aguiar da Beira, Mortágua, São Pedro do Sul, Oliveira de Frades, 

Vouzela, Seia, Castro Daire, Nelas, Mangualde, Penalva do Castelo, Vila Nova de 

Paiva, Sátão, Mangualde, Carregal do Sal, Santa Comba Dão, Gouveia e Tábua (Figura 

25). Para apoio à gestão e recolha dos resíduos produzidos nos concelhos supra 

mencionados, existem ainda 3 Estações de Transferência em Viseu, Seia e Vouzela, e 

19 Ecocentros (um por cada município).  

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
5 Fonte: www.amr-planaltobeirao.pt 
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Figura 2 – Localização dos Ecopontos, Ecocentros, Estações de Transferência e o 

Centro de Tratamento de RSU do Planalto Beirão 

 

3.2. Descrição do CTRSUPB 

 

3.2.1. Entidades responsáveis pela gestão e funcionamento do 

CTRSUPB 

 

3.2.1.1. Associação de Municípios da Região do Planalto 

Beirão 

 

 A Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão (AMRPB) é uma 

associação inter-municipal que conta já com 14 anos de actividade na área ambiental, 

com destaque na área da recolha, tratamento e valorização de resíduos. Esta entidade é a 

proprietária do sistema (infra-estruturas) e quem define os objectivos a atingir em 

termos de tratamento e destino final dos resíduos. A AMRPB emprega apenas 3 pessoas 

ao nível do escritório.  
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3.2.1.2. Ecobeirão, SA 

 

 Empresa de capitais mistos, controlada pela Associação e pelos Municípios. 

Tem a seu cargo a responsabilidade da gestão do sistema integrado. A Ecobeirão, SA 

emprega 19 funcionários, ao nível do escritório, portaria, segurança e tratamento de 

lixiviados. 

 

3.2.1.3. Cespa Portugal, SA 

 

 Empresa a quem a Ecobeirão, SA adjudicou a exploração do aterro sanitário, 

centro de triagem, serviço de recolha (indiferenciada e selectiva) de resíduos. A Cespa 

Portugal, SA emprega cerca de 250 funcionários, sendo a recolha responsável pela 

ocupação de aproximadamente 140 funcionários. 

 

3.2.2. Estruturas de apoio 

 

Embora pareça que são de menor importância, os edifícios de apoios são 

estruturas necessárias para o bom funcionamento de todo o centro, contemplando 

espaços destinados às várias entidades que lá operam e têm jurisdição, bem como 

espaços destinados à recepção de visitantes e para desenvolvimento de campanhas de 

sensibilização. 

 

3.2.2.1. Auditório Dr. António Tenreiro da Cruz 

 

 O Auditório tem capacidade para 116 lugares e possui meios técnicos e 

audiovisuais necessários para palestras e recepção de visitas de estudo. O edifício 

possui também uma sala de menores dimensões para reuniões e recepção de grupos 

mais pequenos. É utilizado essencialmente em actividades de educação ambiental, 

como é o caso das acções feitas com os grupos de alunos que visitam o Centro. Durante 

o período de aulas há frequentes visitas de alunos, sobretudo do 5º ao 12º ano, ao 

Centro de Tratamento, oriundos da região do Planalto Beirão.  
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3.2.2.2. Portaria 

 

 Está instalada na entrada principal do Centro de Tratamento. É a partir deste 

local que é feito o primeiro controlo e a vistoria de todas as viaturas que entram na área. 

Deste modo é evitada a descarga de resíduos perigosos ou de outras descargas não 

permitidas. O funcionário da portaria tem a seu cargo a operação da báscula, 

controlando a quantidade de resíduos que entram diariamente no Centro.  

 

3.2.2.3. Báscula 

 
 Este equipamento resume-se fundamentalmente a uma balança de grandes 

dimensões que está colocada na zona de entrada do Centro de Tratamento. Todas as 

viaturas de recolha de resíduos que chegam ao Centro imobilizam-se na báscula, onde é 

registado o peso do conjunto veículo - resíduos. Em seguida, deslocam-se para 

depositarem os resíduos no local apropriado. Após a descarga, os veículos voltam a 

imobilizar-se na báscula onde é registada a tara do veículo (Figura 3). Na portaria, o 

peso dos resíduos é calculado através da diferença das duas pesagens. 

 

Figura 3 – Pormenor da báscula e de uma viatura a ser pesada, após a descarga de 

resíduos 
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3.2.2.4. Oficina 

 

 A oficina (Figura 4) é o local onde os veículos de recolha e transporte de 

resíduos e todas as máquinas utilizadas no aterro são vistoriadas e reparadas em caso de 

avaria. Neste local funciona ainda uma pista de lavagem para os camiões da recolha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Oficina 

 

3.2.3. Centro de Triagem 

 

 O Centro de Triagem (CT) vai ser descrito no capítulo 4 mais 

pormenorizadamente pois foi sobre este que o estágio teve maior incidência. 

 

3.2.4. Aterro Sanitário 

 

 O aterro sanitário é o local para onde os resíduos, que já não podem sofrer 

valorização, e os que resultam da recolha indiferenciada nos 19 concelhos, são 

depositados de uma forma ordenada e controlada. Esta estrutura ocupa uma área 

aproximada de 14 hectares e nele são depositados, em média, 350 toneladas de resíduos 

por dia. Com o objectivo de eliminar qualquer risco de contaminação do solo e da água 

subterrânea, toda a base é impermeabilizada com diferentes camadas de materiais 

(Figura 5). 
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Figura 5 – Esquema representativo da impermeabilização da base do aterro 

 
 No aterro são depositados os resíduos provenientes da recolha indiferenciada de 

RSU e os Resíduos Industriais Banais (RIB) dos 19 concelhos e indústria da região. Os 

camiões de recolha e transporte de resíduos chegam à entrada do Centro de Tratamento 

e são vistoriados na báscula. Seguem para a área do aterro onde é feita a descarga dos 

resíduos na frente de trabalho.  

Os resíduos são então espalhados mecanicamente por uma máquina denominada 

“Pás de arrasto” (Figura 6) e, em seguida, compactados, através de uma máquina “Pés 

de carneiro” (Figura 7), para minimizar o volume ocupado pelos resíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Máquina “Pás de arrasto” 
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Figura 7 – Máquina “Pés de carneiro” 

 

 Os camiões após a descarga passam por uma pista de lavagem de viaturas 

(Figura 8) e novamente pela báscula antes de saírem do Centro de Tratamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Pista de lavagem 

 

No final de cada dia, os resíduos depositados são cobertos com terra, de forma a 

evitar a libertação de maus cheiros, diminuir o risco de incêndios, evitar que os resíduos 

se espalhem e impedir a proliferação de aves, insectos e roedores. Deste modo, todos os 

dias são formadas novas células (conjunto resíduos - terra de cobertura) até ser atingida 

a cota definida. Aí, a deposição de resíduos deixa de ser efectuada sendo coberta com 

uma tela, de forma a impermeabilizar a superfície e minimizar a saída de gases e a 

entrada das águas pluviais.  

Como resultado da deposição de resíduos e da sua consequente degradação, 

formam-se os lixiviados e há produção de biogás. Os lixiviados são um líquido 
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altamente poluente que se forma durante a decomposição dos resíduos e normalmente 

são constituídos por matéria orgânica e ácidos inorgânicos. Para evitar que estes 

resíduos se acumulem no aterro é instalada por toda a base uma rede de drenagem que 

encaminha os lixiviados para a Estação de Tratamento de Lixiviados do Centro de 

Tratamento. 

 O biogás é uma mistura dos gases que se libertam em resultado da degradação 

dos resíduos e que pode ser explosivo em determinadas condições. Deste modo, e para 

minimizar impactes, o aterro está equipado com uma rede de drenagem de biogás 

(Figura 9). O gás produzido é encaminhado através da rede de drenagem do biogás até 

aos queimadores que se encontram distribuídos pelo aterro (Figura 10), onde ocorre a 

sua combustão. Por toda a área e principalmente nas áreas já encerradas, a água da 

chuva é encaminhada pela rede de drenagem de águas pluviais para fora do aterro. É 

uma medida necessária uma vez que o volume das águas lixiviantes que se acumula no 

interior depende fundamentalmente da infiltração das águas pluviais. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Poço de biogás 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

                                           Figura 10 – Queimador 
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Quando o aterro sanitário atingir a sua capacidade limite proceder-se-á ao 

respectivo encerramento ou selagem. É necessário um projecto do sistema de cobertura 

final que envolve critérios sanitários e de segurança e paisagísticos relacionados com o 

uso do local após o encerramento (devendo integrar-se no ambiente onde se encontra 

localizado). As superfícies dos aterros sanitários encerrados podem ser utilizadas para 

vários fins, como revegetação (usos agrícolas, florestais, zonas recreativas, etc) e 

construção de urbanizações e infra-estruturas (aeroportos, campos de golfe, habitações). 

Para assegurar a funcionalidade das medidas de controlo ambiental durante o 

encerramento e no período pós-encerramento (30 a 50 anos), deve incluir desenho de 

cobertura final incluindo declives finais e vegetação, sistema de controlo e drenagem de 

águas superficiais, controlo e tratamento dos lixiviados, sistemas de controlo do biogás 

(selecção dos locais, frequência da sua monitorização e respectivos pontos de extracção 

e recuperação ou queima), sistema de monitorização ambiental (selecção de locais de 

amostragem e frequência para monitorização bem como os parâmetros a serem 

medidos).  

A selagem final do aterro efectua-se através da colocação de várias camadas: 

camada de terras (sem torrões ou pedras) sobre os resíduos confinados; camada mineral 

drenante (material arenoso de elevada porosidade); camada de impermeabilização (tela 

bentonítica); camada mineral drenante protegida superiormente por geotêxtil não tecido; 

camada de cobertura com terras e terra vegetal e sistema de drenagem das águas 

pluviais, em manilhas de meia-cana ou valetas. 

 

3.2.5. Estação de Tratamento de Lixiviados 

 

A Estação de Tratamento de Lixiviados fixa (ETAL) é o local onde os lixiviados 

resultantes da decomposição dos resíduos no aterro são tratados. O processo é composto 

por várias etapas: 

 

� Lagoas de Homogeneização /Regularização 

 

Os lixiviados, resultantes da biodegradação dos resíduos no aterro, são 

conduzidos para dois tanques de Homogeneização/Equalização. Aqui os lixiviados são 
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misturados de modo a ficarem com uma constituição homogénea, seguindo por 

gravidade para a Lagoa de Pré-Tratamento Biológico. 

 

� Lagoa Pré–Tratamento Biológico: Lamas activadas 

 

Esta lagoa não é mais do que um tanque de lamas activadas de baixa carga com 

arejamento prolongado. Para assegurar o fornecimento de oxigénio necessário à 

sobrevivência dos microorganismos existentes, o tanque está equipado com 4 turbinas 

de arejamento/agitação que funcionam também para homogeneizar as cargas poluentes 

(Figura 11). Daqui, as águas são bombeadas para o decantador, onde se efectua a 

remoção de lamas e clarificação do efluente que é posteriormente encaminhado para o 

Tratamento Biológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11 – Lagoa de Pré - Tratamento Biológico 

 
� Tratamento Biológico – etapa para remoção de Azoto 

(Desnitrificação/Nitrificação) 

 

O Tratamento Biológico é composto por duas etapas principais: processo de 

nitrificação/desnitrificação no Tanque Anóxico (Tanque de Desnitrificação) (Figura 

12) e processo de lamas activadas com arejamento prolongado no Tanque de 

Arejamento (Tanque de Nitrificação). No Tanque de Desnitrificação é realizada, como 

o nome indica, a desnitrificação, de modo a remover o azoto até níveis exigidos por lei. 

Os compostos a tratar estão presentes nos sólidos sedimentáveis ou provêm do tanque 

de arejamento, de onde são bombeados. O Tanque de Arejamento Prolongado (Tanque 
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de Nitrificação) destina-se essencialmente a transformar a matéria orgânica transportada 

pelo efluente em flocos biológicos e, promover a nitrificação necessária para o 

tratamento no Tanque de Desnitrificação. Os flocos biológicos (ou lamas activadas) têm 

como objectivo facilitar a remoção da matéria orgânica na fase de Ultra-filtração, a 

jusante. No Tratamento Biológico, a massa de microorganismos permite ainda a 

remoção de metais através dum processo de bio-absorção. Como a biomassa é muito 

sensível a variações bruscas de pH, é possível corrigir este parâmetro, quer no Tanque 

Anóxico quer no Tanque de Arejamento, através do doseamento de reagentes químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Tanque de Desnitrificação 

 
� Unidade de Ultra – Filtração 

 

A Ultra-Filtração (UF) tem como objectivo filtrar o efluente de modo a obter 

um permeado com qualidade necessária para a realização da fase final de tratamento a 

Osmose Inversa (OI). Uma parte do permeável da UF é conduzida a um tanque de água 

filtrada de onde é bombeado para um tanque de preparação para a OI. Assim, depois de 

reunidas as condições necessárias, o efluente passa então ao sistema de OI o qual possui 

membranas com uma porosidade de 0,001micro. O rejeitado é encaminhado para o 

Tanque de Salmouras. A água tratada na OI é conduzida para um Tanque de água 

tratada sendo esta reaproveitada para lavagem das membranas da UF. Quando este 

tanque está cheio, a água em excesso é conduzida à lagoa de água tratada (Figura 13). 
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Figura 13 – Lagoa de água tratada 

  

� Unidade Osmose Inversa (ETAL móvel) 

 

O tratamento é baseado num sistema móvel de Osmose Inversa (OI) (Figura 14), 

sendo a capacidade de tratamento de cerca de 140m3/dia. Proveniente das lagoas de 

regularização existentes, o lixiviado alimenta um depósito que funciona como um 

pequeno arejamento passando de seguida a um decantador, no qual é promovida a 

remoção de sólidos de forma a melhorar a eficiência da OI a jusante, e maximizar o 

tempo de vida útil das membranas desta.  

Após sedimentação, o lixiviado entra na estação compacta onde lhe é adicionado 

um antiprecipitante, sendo pré-tratado num filtro de areia e em filtros finos, para evitar 

qualquer entrada de partículas que possa prejudicar as membranas a jusante. O pH à 

entrada dos filtros do cartucho é controlado por um sistema de dosagem de ácido 

sulfúrico. Seguidamente, o lixiviado entra nas membranas da OI. O sistema é 

constituído por três fases assegurando deste modo, um tratamento adequado à alta carga 

do lixiviado. A primeira fase é constituída por quatro blocos de membranas, a segunda e 

a terceira por um bloco cada. 
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Figura 14 – ETAL móvel 

 
� Unidade de Desidratação de Lamas 

 

Relativamente às lamas em excesso, as da lagoa de pré-tratamento, são extraídas 

a partir do decantador de onde seguem para o sistema de desidratação por centrifugação. 

As lamas desidratadas são transportadas para aterro. As lamas em excesso 

produzidas no processo de nitrificação/desnitrificação são extraídas, por bombagem, 

para o sistema de desidratação por centrifugação (Figura 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Unidade de Desidratação de Lamas 

 
3.2.6. Parque de "monstros" 

  

 O Parque de “Monstros” é uma área no Centro de Tratamento onde são 

depositados os resíduos de electrodomésticos velhos, mobílias, colchões ou outros 

objectos rejeitados de grandes dimensões – os “monstros” (Figuras 16 e 17). 

 Os “monstros” provêm da recolha selectiva nos Ecocentros. São armazenados 
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temporariamente no parque e posteriormente encaminhados para 

retomadores/recicladores. Por exemplo, os electrodomésticos são levados para uma 

indústria recicladora que faz o seu desmantelamento por tipo de materiais que 

posteriormente serão reciclados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Electrodomésticos 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 Figura 17 - Madeiras 

 

3.3. Recolha de RSU  

 

3.3.1. Recolha indiferenciada 

 

 A recolha de RSU de forma indiferenciada, ou seja, os resíduos misturados e 

colocados em contentores próprios, é realizada pelas viaturas de recolha que os 

transferem para o local de tratamento ou estações de transferência. Distribuídos pelos 

municípios do Planalto Beirão existem vários pontos de recolha de resíduos, 

materializados em contentores com a capacidade de 360, 800 e 1000 litros. Na Região 
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do Planalto Beirão os RSU são compostos por 60% de orgânicos, 5% de metais, 3% de 

vidro, 11% de papel, 13% de plásticos, 4% de têxteis e 4% de outros (Figura 18)6. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18 – Composição física dos RSU na região do Planalto Beirão 

 

 A recolha destes resíduos é garantida diariamente pelos veículos de recolha que 

posteriormente os encaminham para deposição em aterro (Figura 19) ou para as 3 

Estações de Transferência da região do Planalto Beirão, sendo posteriormente, a partir 

destas, os resíduos transportados para o aterro através de veículos de grande capacidade 

(Figura 20). 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Veículo de recolha de RSU 

 
 
 
 
 
 

                                Figura 20 – Veículo de grande capacidade de transporte de resíduos 

                                                 
6 Fonte: www.amr-planaltobeirao.pt 
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3.3.2. Recolha selectiva 

 

A recolha selectiva é um serviço especializado de levantamento dos materiais 

que são separados na fonte (munícipes, comércio e serviços, etc). O produtor dos 

resíduos efectua a sua separação por tipo, para posterior deposição nos locais 

apropriados. Estes locais são denominados Ecopontos e Ecocentros e os resíduos 

depositados são recolhidos separadamente por tipo e encaminhados para tratamento e 

reciclagem. 

O sistema facilita a reciclagem porque o material permanece limpo e com maior 

potencial para ser reaproveitado. Deste modo, impede-se que determinados materiais 

que podem ainda ser usados para outros fins não se misturem com os demais resíduos, 

sendo o processo industrial da sua transformação facilitado. 

 

3.3.2.1. Ecopontos 

 Um Ecoponto (Figura 21) é uma estrutura onde se encontram contentores 

adaptados para o armazenamento dos resíduos em separado conforme a sua 

classificação – vidro , plástico e papel – até ao momento em que é realizada a recolha 

selectiva. 

  

 

 

 

 

Figura 21 – Ecoponto 

Normalmente são constituídos por uma bateria de 3 contentores, um azul para o 

papel (papelão), outro verde para o vidro (vidrão) e outro amarelo para embalagens 

(embalão) e ainda um contentor de pequenas dimensões para pilhas (pilhão). Neles 
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devem ser colocados os diferentes tipos de materiais recicláveis, principalmente os de 

menor dimensão e evitados todos aqueles que, pelas suas características dificultam ou 

impedem totalmente a reciclagem. 

3.3.2.2. Ecocentro 

 

 Os Ecocentros são parques amplos, vedados constituídos por contentores de 

grandes dimensões (15 e 25 m³, podendo, em casos excepcionais, ser de 30 m³) 

destinados à deposição selectiva de materiais valorizáveis que, pelas suas características 

ou dimensões, não possam ser recolhidos pelos meios normais de remoção de resíduos. 

A deposição de resíduos nos Ecocentros é voluntária e gratuita, pelo que 

pequenas indústrias, comércios e particulares podem recorrer a este sistema de 

deposição selectiva. Nos Ecocentros podem ser depositados materiais como vidro, 

papel/cartão, plásticos, plásticos mistos, entulhos, metais, vegetais, madeiras e 

electrodomésticos (Figura 22). 

Na região do Planalto Beirão existem 19 Ecocentros em pleno funcionamento. 

Todos os Ecocentros têm um funcionário que acompanha todas as descargas de 

materiais e que os encaminha aos locais de deposição, além de esclarecer eventuais 

dúvidas relativamente à sua correcta deposição.  

Figura 22  – Ecocentro: portaria e cais de recepção dos diferentes materiais 
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4. Estudo e optimização da produtividade no Centro de Triagem 

 

4.1. Descrição do Centro de Triagem 

 
 O Centro de Triagem é a estrutura central do processo de reciclagem 

multimaterial, ocupando 2400m2 da área total do Centro de Tratamento e tem 

capacidade para processar 10.000 toneladas de materiais recicláveis por ano.   

 Após a sua passagem pelo Centro de Triagem, os vários materiais recicláveis são 

encaminhados para as diferentes unidades de reciclagem através da Sociedade Ponto 

Verde.  

 No Centro de Triagem, papel, cartão, plástico e metal dão mais um passo 

fundamental na cadeia da reciclagem, o que fará esses materiais voltar ao mercado e às 

casas de quem, muito provavelmente, os colocou no ecoponto. 

 
4.1.1. Enquadramento 

 
 O Centro de Triagem do Centro de Tratamento de RSU do Planalto Beirão 

recebe as fracções recicláveis de resíduos sólidos urbanos, dos 19 municípios da 

AMRPB: 

 - Recolhidas selectivamente nos Ecopontos; 

 - Recepcionadas nos Ecocentros; 

 - Comércio e Serviços. 

 

 Os materiais que chegam a este centro são: 

 - Papel/cartão; 

 - Embalagens de materiais diversos: Vidro; PET7; PEAD8; PVC9; TetraPack10 

                                                 
7PET (Politereftalato de etilo): polímero termoplástico, podendo ser reprocessado várias vezes.  
8 PEAD (Polietileno de alta densidade): termoplástico derivado do eteno, boa resistência contra agentes 

químicos. 
9 PVC (Cloreto de polivinilo): Termoplástico formado por etileno e cloro. 
10 TetraPack: Embalagem constituída por vários tipos de materiais que não podem ser separados à mão.  
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 - Outros materiais: filme plástico, bidões PEAD, estores/persianas, grades de 

bebidas (plásticos mistos). 

O Centro de Triagem é constituído por duas linhas, uma de materiais volumosos 

(plásticos/metais) e outra de materiais planos (papel/cartão) e dispõem dos seguintes 

meios:  

- Humanos: 11 operadoras – 9 na linha de triagem e 2 nas actividades de 

enfardamento; 

- Equipamentos: 1 empilhador, 1 rectroescavadora, 1 prensa para enfardamento, 

1 prensa de materiais ferrosos, 1 crivo vibratório, 1 íman, 1 Trommel, vários tapetes de 

transporte. 

 

4.1.2. Descrição do funcionamento do Centro de Triagem 

 

 Ao chegarem ao Centro de Triagem, os resíduos seguem 2 caminhos diferentes: 

a Linha de Materiais Planos e a Linha de Materiais Volumosos (Figura 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Esquema representativo do Centro de Triagem 

 
Para um melhor entendimento de como os diversos materiais recicláveis são 

processados, a estagiária faz uma descrição pormenorizada das etapas que são realizadas 

em cada linha.  
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4.1.2.1. Linha de Materiais Volumosos – Plásticos/Metal  

 

Na linha de volumosos é feita a separação dos resíduos de embalagens 

(volumosos): embalagens de plástico (PET, PVC, Filme e PEAD), de TetraPack, 

embalagens de metais ferrosos e não ferrosos, outros metais e ainda EPS11. 

Em seguida, a estagiária passa a descrever todas as fases de triagem desde o 

primeiro momento que os resíduos de embalagens são descarregados na zona de 

descarga até ao momento em que são produzidos os fardos. 

 

Os resíduos de embalagens são descarregados na zona do pavilhão de triagem 

destinado a esse fim. É efectuada, quando necessário uma pré-triagem (Figura 24) para 

retirar materiais que estejam muito sujos, plásticos de maiores dimensões e em grandes 

quantidades (por exemplo bidões), EPS de grande dimensão, etc. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Operação de pré-triagem 

 
 

Com o empilhador, os resíduos são empurrados para um primeiro tapete que, 

funcionando lentamente, desloca os resíduos para a passadeira de transporte (Figuras 25 

e 26).  

 

 

                                                 
11 EPS (Poliestireno expandido): composto por 98% de ar e 2% de poliestireno, vulgarmente conhecido 
como esferovite. 
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Figura 25 – Encaminhamento de resíduos para o tapete transportador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Vista geral da zona de recepção de plásticos e tapete transportador 

 
No final da passadeira de transporte, encontra-se um íman (Figura 27) que atrai 

os materiais ferrosos e os encaminha para a linha de ferrosos (Figura 28) que por sua 

vez os conduz para um sistema de enfardamento – prensa de ferrosos (Figura 29). 

 
 

 

 

 

 

 

 

              
Figura 27 – Pormenor do íman 
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Figura 28 – Linha de ferrosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Figura 29 – Prensa de ferrosos 

 

Os restantes materiais passam por um crivo vibratório (Figura 30), com uma 

malha de 40mm, que permite retirar pequenos materiais como rolhas, caricas, etc, 

constituindo estes os rejeitados finos, que caem num contentor no piso inferior (Figura 

31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Pormenor do crivo vibratório 
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Figura 31 – Caixa de Rejeitados Finos 

  

 Os restantes materiais seguem para a cabine de triagem (climatizada de forma a 

garantir condições de qualidade de trabalho para as operadoras). Passada a fase de 

triagem mecânica, sucede-se a triagem manual: os materiais, de granulometria superior 

a 40mm, deslizam por um tapete, sendo retirados pelas operadoras de acordo com a sua 

composição e colocados na boca correspondente. Na cabine de triagem existem dois 

tipos de bocas para encaminhamento de materiais: as de tamanho reduzido que 

encaminham o vidro para uma passadeira que o transporta para um contentor colocado 

no piso inferior e, as de boca larga que ligam às diferentes boxes. É feita a separação 

dos diferentes plásticos nomeadamente, PET (garrafas de água, sumos), PET óleos 

(garrafas de óleos), TetraPack (pacotes de leite e sumo), Filme plástico (sacos de 

plástico), PEAD (detergentes, embalagens de iogurtes líquidos), PVC (embalagens de 

detergentes). Na Figura 32 apresenta-se o esquema de triagem de volumosos relativo ao 

mês de Abril e Maio, ou seja, as condições iniciais encontradas pela estagiária no início 

de estágio.  
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Figura 32 – Esquema, em planta, da cabine de triagem de volumosos referente ao início 

de estágio 

 

No esquema da Figura 32 pode-se constatar que existiam duas bocas de PET, 

duas de TetraPack, duas de filme, duas de PEAD e duas bocas que apesar de ligarem à 

mesma boxe, recebiam dois tipos de materiais distintos: PET óleos e PVC, que só era 

possível pois na respectiva boxe existia uma placa divisória (Figura 33) que separava os 

dois materiais. 

 



                                                                                                                                                      
                                                                                 

Relatório de Estágio - Eng.ª do Ambiente 

 

36 

                                Escola Superior de Tecnologia e Gestão da Guarda   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33- Boxe, com divisória, de PET óleos e PVC 

 

Para além da triagem dos materiais acima mencionados, nesta linha é ainda 

triado alumínio (latas de Coca-Cola, latas de conserva, etc.), outros metais e vidro 

(Figura 34) indevidamente colocado no Ecoponto amarelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34 – Caixa de vidro 

 

Todo o material que não é triado, denominado refugo, segue pelo tapete até cair 

num contentor colocado no fim da linha de triagem sendo depois transportado e 

depositado em aterro (Figura 35). 
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Figura 35 – Caixa de refugo 

 

Compactação e Enfardamento: Para reduzir o volume ocupado pelos diversos 

materiais e facilitar as operações de armazenamento e transporte, procede-se à sua 

compactação e enfardamento. Durante a triagem manual, cada material é colocado na 

boca correspondente, caindo por gravidade e acumulando-se nas boxes. Quando a 

quantidade acumulada justifica, o material é encaminhado com o auxílio do empilhador 

para o tapete de transporte (Figura 36) à prensa de compactação e enfardamento 

(Figura 37). Os fardos são retirados e empilhados na zona de armazenamento definida 

por tipo de material (Figura 38), sendo posteriormente enviados para as empresas 

recicladoras. 

 

                                                                                                                                                                                          

                                  

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Tapete transportador que liga as diferentes boxes à prensa 
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Figura 37 – Prensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 38 – Armazenamento de fardos de PET 

 
 

4.1.2.2. Linha de Materiais Planos – Papel/Cartão 

  

 Na linha de materiais planos é feita a separação dos resíduos planos, 

nomeadamente os resíduos de papel e cartão recolhidos selectivamente nos Ecopontos e 

Ecocentros instalados na área do Planalto Beirão. Estes materiais passam por várias 

etapas que vão ser descritas seguidamente. 

 

 Os resíduos de papel/cartão são descarregados em local próprio do pavilhão de 

triagem. É efectuada uma pré-triagem manual (Figura 39), pelas 2 operadoras 

responsáveis pelo enfardamento, para retirar embalagens de cartão de maior dimensão.  
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Figura 39 – Operações de pré-triagem na nave de recepção da linha de planos 

 

À semelhança do que acontece na linha de volumosos, também na linha de 

planos os resíduos são empurrados com o empilhador para um tapete rolante que deixa 

o material cair lentamente numa passadeira transportadora (Figura 40).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 – Passadeira transportadora 

 
 No final desta, existe um Trommel (crivo rotativo com uma malha de 40mm em 

constante movimento rotacional) que tem como principais funções separar os materiais 

por tamanhos, a libertação de poeiras devido ao revolvimento dos materiais e também a 

descompactação do material (Figura 41).  
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Figura 41 – Pormenor do Trommel 

 

 Após a separação, os resíduos seguem dois caminhos distintos. A fracção de 

granulometria inferior a 40mm, considerado o refugo (papéis de pequenas dimensões, 

que não podem ser reciclados) é recolhida num contentor no piso inferior (Figura 42). 

A fracção de granulometria superior é encaminhada para a mesa de triagem. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 42 – Contentor de refugo da linha de planos 

 

 Após o Trommel, o material entra na passadeira de triagem manual (Figura 43), 

sendo triado consoante cada tipo, ou seja, cartão, TetraPack e refugo.  
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Figura 43 – Mesa de triagem de corpos planos 

 

 Organização: Existem quatro bocas para cartão, duas para embalagens 

tetrapack e duas para refugo (plásticos sujo, papel e cartão húmido ou com gorduras, 

outro material estranho). A Figura 44 mostra a organização em termos de bocas (B1, 

B2, B3, …) e as posições ocupadas pelas operadoras (P1, P2, P3, ...). A mescla (Figura 

45) (mistura de papéis, revistas, jornais) segue na linha até cair na respectiva boxe.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 – Esquema, em planta, da mesa de triagem da linha de planos 
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Figura 45 – Boxe de Mescla 

 
Compactação e Enfardamento: Quando as quantidades acumuladas o 

justificam, cada tipo de material é encaminhado separadamente, da boxe 

correspondente, para a linha de prensagem e enfardamento através de um tapete 

transportador. Aí são compactados em fardos e armazenados (Figura 46) até serem 

transportados para a indústria recicladora (Figura 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 – Armazenamento de fardos de cartão 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Figura 47 – Encaminhamento para a indústria recicladora 
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4.1.3. Alterações efectuadas no funcionamento da cabine de triagem 

durante o período de estágio 

 

Durante o tempo de estágio ocorreram alterações significativas na organização 

das bocas e do material triado, designadamente as alterações verificadas durante o mês 

de Junho com o início da triagem de um novo material valorizável (Figura 48) que 

começou a ser depositado na boxe que até então armazenava PET óleos e PVC e da qual 

se retirou a divisória.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 48- Boxe actual de PVC/OE: Junho 

 

Permaneceram as duas bocas de PET, as duas de TetraPack, as duas de filme, as 

duas de PEAD e as boxes que anteriormente armazenavam separadamente o PET Óleos 

e o PVC, actualmente recebem PVC e outras embalagens (PVC/OE) como demonstra o 

esquema da Figura 49. O PET Óleos é triado e colocado numa caixa sendo 

posteriormente enfardado e armazenado. 
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Figura 49 – Esquema, em planta, da cabine de triagem de volumosos 

 
Desta nova fileira (PVC/OE) fazem parte materiais para além do PVC, 

embalagens de arroz, massas, margarina, copos de iogurtes, vasos e alguns plásticos, ou 

seja, embalagens de polipropileno (PP12), poliestireno (PE13), polietileno de baixa 

densidade (PEBD14) (Figura 50) que até então eram consideradas refugo e depositadas 

em aterro.  

                                                 
12 PP (Polipropileno): Termoplástico derivado do propileno. 
13  PE (Poliestireno): Termoplástico resultante da polimerização do monómero do estireno. 
14 PEBD (Polietileno de baixa densidade): Termoplástico derivado do etileno. 
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Figura 50 – Exemplos de embalagens que constituem a fileira de PVC/OE 

 
 

4.2. Análise de produtividade 

 

4.2.1. Objectivo  

 

 Um dos objectivos deste estágio, já referido anteriormente, era a realização de 

um estudo de produtividade tendo em conta os esquemas de posicionamento das 

operadoras, passando por um controlo das entradas e saídas de material, do tempo gasto 

na triagem de material e o número médio de operadoras na linha. 

 

4.2.2. Metodologia de trabalho 

 

A análise focou principalmente a linha de volumosos pois era considerada a 

mais “problemática”. Durante a triagem dos diferentes materiais, as operadoras não 

triavam apenas o material correspondente à boxe da qual estavam próximas, mas sim 

todos os tipos de materiais. O material triado que não correspondia à boxe, da qual a 

operadora se encontrava próxima, era colocado em sacos de plástico, caixas de cartão, 

cestos, baldes dispersos pelo chão gerando uma grande desorganização na cabine de 

triagem. Para facilitar as operações de triagem, a estagiária propôs novos esquemas de 

posicionamento com o intuito de melhorar as condições de trabalho e diminuir a 

desorganização na cabine de triagem.  

Outra fase do trabalho consistiu na definição de um intervalo de tempo que 
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permitisse obter dados representativos do estudo. Após ter em consideração vários 

factores que influenciam as entradas no Centro de Triagem, nomeadamente a frequência 

da recolha, características e tipo de vida das populações, definiu-se que o período de um 

mês seria o mais adequado, já que assim se obteria uma representatividade dos resíduos 

de todos os municípios.  

 Nos meses de Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro foram analisadas e 

contabilizadas as entradas e as saídas de material reciclável. No início de cada mês, a 

nave de recepção de resíduos e as boxes ficavam limpas de qualquer tipo de resíduo e a 

estagiária iniciava a contagem do número de fardos produzidos e controlava todas as 

pesagens.  

 

4.2.3. Fases do trabalho desenvolvido 

 
4.2.3.1. Trabalho desenvolvido no mês de Abril  

 
Para uma melhor compreensão, a estagiária passa a descrever o que foi 

realizado, em cada mês, por etapas. 

 
4.2.3.1.1. 1ª Etapa (Abril) 

 
A primeira etapa consistiu na observação das posições ocupadas pelas 

operadoras. Posteriormente, a estagiária efectuou o registo dos esquemas mais 

frequentemente utilizados, no que respeita ao posicionamento das operadoras, bem 

como o tipo de material que estas separavam. Na Figura 51 apresenta-se o esquema que 

era utilizado com mais frequência.  

Para uma melhor percepção, todos os esquemas apresentados a seguir mostram 

as bocas para onde os diferentes materiais são triados (B1, B2, B3, ...), a posição que 

cada operadora pode assumir (P1, P2, P3,...) e ainda nas caixas e sacos, que eram 

utilizados pelas operadoras para a colocação de diversos materiais e que se encontravam 

distribuídos  pela cabine de triagem.  

 

 

 



                                                                                                                                                      
                                                                                 

Relatório de Estágio - Eng.ª do Ambiente 

 

47 

                                Escola Superior de Tecnologia e Gestão da Guarda   

ImanMesa 

Vibratória

B1 
B1

B2
- PET

B3 

B5

B7

B9

B2 

B4

B6

B8

B10

B3

B4
- TetraPack

B5

B6
- Filme

B7

B8
- PEAD

- Cartão

- PET

- PET

- PVC

LEGENDA:

BOCAS:P1

P3

P2

P4

P6

P5

P7

Cx1

CAIXAS:

Cx2

Cx3

Cx4

- PET ÓleosCx5

Cx1

Cx2 Cx3

Cx4

Cx5

- PosiçõesP__

B9

B10

- PET Óleos

- PVC

Vidro  

Vidro  

Vidro  

Vidro  

Vidro  

Vidro  

Vidro  

Vidro  

Vidro  

S1 

SACOS:

RECIPIENTES:

S1 
- TetraPack

R1 - Outros Metais

R1 R2 

R2 - Ferrosos
S2 

S2 

S3 

S3 - Ferrosos

S4 

S4 

- Alumínio

S5 

S5 

S6 

S6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 – Esquema inicial das operadoras 

 

Descrição do funcionamento da linha tendo em consideração o esquema 

apresentado na Figura 51. 

� Posição 1 (P1): controlar a velocidade do tapete da nave de recepção de resíduos 

e do tapete transportador da linha através dos comandos, retira sacos fechados da linha 

de ferrosos (à direita), tria PET para a boca 1 (B1) e outros metais para o recipiente 1 

(R1); 

� Posição 2 (P2): triar PET para a boca 2 (B2), TetraPack para o saco 1 (S1) e 
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ferrosos para o recipiente 2 (R2); 

� P3: triar filme para B5, cartão para a caixa 1 (Cx1), PET para a caixa 3 (Cx3) e 

ainda TetraPack para o saco 2 (S2); 

� P4: triar filme para B6, PET para a Cx2 e ainda tria ferrosos para o S3; 

� P5: triar filme para B5, PET para a Cx3, PET óleos para a Cx5 e tria alumínio 

para o S4; 

� P6: triar filme para B6, PEAD para B8, PVC para a Cx4, PET para Cx2 e ainda 

alumínio para o S5; 

� P7: triar PEAD para B7, PET óleos para a Cx5 e alumínio para o S6. 

Nota: Todas as operadoras triam vidro para as bocas de tamanho reduzido. 

 

 Cada operadora tinha, em cada posição, uma ou mais caixas de cartão, sacos ou 

baldes para ajudar na triagem. De realçar na Figura 52 o número elevado de caixas a 

bloquear a passagem, todas as operadoras triavam todos os materiais demonstrando falta 

de organização e ainda grandes acumulados de material na mesa de triagem. 

Figura 52 – Situação inicial (Abril) 
 

 
4.2.3.1.2.  2ª Etapa (Abril) 

 

Tendo em conta as condições existentes no Centro de Triagem na fase inicial do 

trabalho, assim como os materiais com maior afluência ao tapete, a estagiária 

desenvolveu novos esquemas que se apresentam nas Figuras 53 e 54, de modo a 

contribuir para um melhor funcionamento da linha. O principal objectivo era retirar o 
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maior número possível de caixas da cabine de triagem e definir um conjunto de 

operações específicas para cada posição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 – Esquema experimental nº1 

 
Na Figura 53 cada posição tem associada um conjunto de tarefas, 

nomeadamente:  

� P1: Controlar a velocidade dos tapetes, retirar e abrir sacos fechados da linha de 

ferrosos colocá-los no tapete, triar PET para B1, triar outros metais para a Cx1; 

� P2: triar PET para B2, materiais ferrosos para a Cx2 e triar TetraPack para o S1; 
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� P3: triar TetraPack para B3, triar PET para B1, materiais ferrosos para o R1 e 

ainda cartão incorrectamente colocado no ecoponto amarelo para a Cx3; 

� P4: triar filme para B6, TetraPack para B4, manteve-se o S2 para triar alumínio; 

� P5: triar filme para B5, TetraPack para B3, cartão para a Cx3 e EPS para S3; 

� P6: triar filme para B6, PEAD para B8, PVC para a Cx4 e alumínio para o S4; 

� P7: triar PEAD para B7 e PET óleos para B9. 

Todas as operadoras triam vidro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 54 – Esquema experimental nº2 
 

No esquema representado na Figura 54, os objectivos de cada operadora na 
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respectiva posição eram as seguintes:  

� P1: Controlar a velocidade dos tapetes, retirar e abrir sacos fechados da linha de 

ferrosos e colocá-los no tapete, triar PET para B1 e triar outros metais para a Cx2; 

� P2: triar PET para a B2, materiais ferrosos para a Cx1 e TetraPack para o S1; 

� P3: triar PET para a B1, TetraPack para a B3, materiais ferrosos para o R1 e 

ainda cartão para a Cx3; 

� P4: triar filme para a B6, TetraPack para a B4; 

� P5: triar filme para a B5, TetraPack para a B3 e cartão para a Cx3; 

� P6: triar PEAD para B8, filme para a B6, PVC para a Cx5 e alumínio para o S2; 

� P7: triar filme para a B5, PEAD para a B7, PET óleos para a Cx4; 

Todas as operadoras triam vidro.  

 
4.2.3.1.3. 3ª Etapa (Abril) 

 

 Esta etapa consistiu na fase de ensaios dos esquemas referidos. A estagiária, 

após observar os resultados obtidos com os esquemas de posicionamento ensaiados, 

reajustou algumas posições devido a vários factores como: a maior ou menor afluência 

de materiais na linha, a maior ou menor facilidade das operadoras chegarem aos 

materiais e de os colocar nas respectivas boxes, as próprias características dos materiais 

(grau de humidade, sujidade). Ou seja, o objectivo foi obter o melhor esquema de 

posicionamento, para durante o mês de Maio, efectuar um teste de maior duração, 

proporcionando às operadoras uma fase de adaptação e ajustamento ao novo esquema 

de posicionamento. É importante voltar a referir que um dos objectivos foi também o de 

remover o maior número de caixas, baldes e sacos deixando apenas os indispensáveis. 

 

4.2.3.2. Trabalho desenvolvido no mês de Maio 

 

4.2.3.2.1. 1ª Etapa (Maio) 

 

Após os ensaios realizados no mês de Abril, a estagiária estabeleceu um 

esquema de posicionamento com 7 operadoras, não só pelos factores mencionados 

anteriormente como também pela disponibilidade de meios humanos.   
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Estabeleceram-se também alguns critérios para melhorar o funcionamento da 

operação de triagem, nomeadamente: 

� a alimentação do tapete que transporta os resíduos até à mesa de triagem: deve 

ser contínua, de modo a que os resíduos cheguem de uma forma uniforme ao tapete de 

triagem para evitar que se acumulem grandes quantidades de materiais na linha; 

� a velocidade dos tapetes de alimentação: deve ser cuidadosamente controlada 

para evitar velocidades excessivas como também velocidades demasiado lentas. Esta é 

uma condição importante na eficácia da operação de triagem; 

�  a operadora que se encontra na zona do cais de descarga dos resíduos tem como 

função encaminhar os resíduos para o tapete de alimentação à cabine de triagem bem 

como efectuar uma pré-triagem, ou seja, tirar algum filme de maiores dimensões e abrir 

sacos de modo a facilitar as operações. 

 

Para auxiliar na triagem, foram deixados na cabine de triagem e em posições 

estratégicas algumas caixas (Cx1, Cx2, Cx3, …), as quais se encontram legendadas. As 

operadoras foram dispostas, ocupando cada uma, uma determinada posição (P1, P2, P3, 

…), as quais estão subjacentes funções predefinidas que a estagiária vai passar a 

descrever e cujo esquema se apresenta na Figura 55: 
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Figura 55 – Esquema definitivo referente ao mês de Maio 

 

� P1: Através dos comandos, controlar a velocidade do tapete da linha de triagem 

e do tapete da nave de recepção de resíduos, retirar eventuais sacos que cheguem ao 

tapete de ferrosos e colocá-los na linha, triar PET para B1 e outros metais para Cx1; 

� P2: triar PET para a B2, TetraPack para a B4, materiais ferrosos para o R1; 

� P3: triar PET para a B1, TetraPack para a B3 e ferrosos para o R2; 

� P4: triar filme para a B6, TetraPack para a B4 e ainda PET para a Cx2; 

� P5: triar filme para a B5, TetraPack para a B3, EPS para a Cx4 e cartão para a 
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Cx3; 

� P6: triar filme para a B6, PEAD para a B8, PVC para a Cx6 e ainda alumínio 

para o S1;  

� P7: triar filme para a B5, PEAD para a B7, PET óleos para a Cx5 e ferrosos para 

o S2. 

Todas as operadoras triam vidro. 

 

4.2.3.2.2. 2ª Etapa (Maio) 

 

Depois de estabelecido o esquema de posicionamento apresentado 

anteriormente, a 2ª etapa consistiu no controlo das entradas e saídas de material.  

As entradas no CT englobam os ecocentros (as caixas de plásticos e plásticos 

mistos), a recolha selectiva (ecopontos espalhados pelos 19 municípios e em 2 estações 

de transferência) e comércio e serviços (produtores que efectuam descargas no CT e 

serviços de industriais realizados pela empresa Cespa Portugal, SA). As pesagens são 

efectuadas na báscula e chegam ao conhecimento da estagiária através de relatórios 

mensais de pesagens (vide Anexo I). 

As saídas do CT são compostos pelos rejeitados finos, o vidro, o refugo, outros 

metais e os fardos produzidos. Todas estas saídas encontram-se descritas com maior 

pormenor na Tabela 4, onde se indica também o destino de cada material. 
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Tabela 4 – Resumo de saídas referente à linha de volumosos 
 

Origem Destino final 

Rejeitados finos: fracção de granulometria inferior a 

40mm proveniente do crivo vibratório. 

É normalmente despejado 

no contentor de refugo da 

linha sendo depois 

depositado em aterro. 

Vidro : é colocado nas bocas de tamanho reduzido, que por 

sua vez é transportado num tapete paralelo à linha 

principal.  

Reciclagem. 

Refugo: material resultante após o processo de triagem, 

cai num contentor no final da linha. 

Deposição em aterro. 

Material para valorização:  

- Fardos de PET, PEAD, Filme, Plásticos Mistos, 

TetraPack, PVC/OE, PET Óleos, ferrosos e alumínio.  

Reciclagem. 

Outros Metais: material colocado num contentor nas 

imediações do CT, ex: electrodomésticos de pequenas 

dimensões (ferros de passar ferro, varinhas mágicas, etc).  

Reciclagem. 

 

No seguimento do levantamento das entradas e saídas de materiais do CT, a 

estagiária verificou que havia a entrada de quantidades de materiais incorrectamente 

depositados nas caixas de plásticos e plásticos mistos provenientes dos ecocentros 

(denominado refugo de ecocentro – Figura 56), que pelas suas características, não eram 

passíveis de reciclagem. Este tipo de material não sofria qualquer tipo de controlo sendo 

directamente encaminhado para deposição em aterro.  

Com o objectivo de controlar esta situação, foi colocado um contentor nas 

imediações do CT para armazenar esses materiais e proceder à sua pesagem antes de 

serem enviados para aterro. Uma das vantagens da adopção deste procedimento foi o 

maior controlo e o conhecimento das quantidades de materiais incorrectamente 

colocados nos ecocentros. 
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Figura 56 – Refugo de Ecocentro 

 

 
4.2.3.3. Trabalho desenvolvido no mês de Junho 

 

4.2.3.3.1. 1ª Etapa (Junho) 

 

O mês de Junho ficou marcado pela introdução de uma nova fileira de material. 

A boxe que até ao mês de Maio estava dividida para armazenar separadamente o PVC e 

PET Óleos, passou a receber o PVC/OE. Com a introdução deste novo material, 

passaram a ser necessárias mais duas operadoras na linha, verificando-se assim o total 

de 9 operadoras. 

A Figura 57 diz respeito ao esquema de posicionamento relativo ao mês de 

Junho, que reflecte as alterações verificadas por imposição da separação da nova fileira 

de material. Seguidamente apresenta-se a descrição das tarefas de cada operadora. 
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Figura 57 – Esquema referente ao mês de Junho 

 

� P1: Através dos comandos, controlar a velocidade do tapete da linha de triagem 

e do tapete que transporta os resíduos para a cabine de triagem, retirar eventuais sacos 

que cheguem ao tapete de ferrosos e colocá-los na linha, triar PET para B1 e outros 

metais para Cx1;  

� P2: triar PET para a B2, TetraPack para a B4, materiais ferrosos para o R1; 

� P3: triar PET para a B1, TetraPack para a B3 e triar materiais ferrosos para o 

R2; 

� P4: triar filme para a B6, TetraPack para a B4 e ainda PET para a Cx2; 
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� P5: triar filme para a B5, TetraPack para a B3, EPS para a Cx4 e cartão para a 

Cx3; 

� P6: triar filme para a B6, PEAD para a B8, PVC para a Cx6 e ainda alumínio 

para o S1;  

� P7: triar filme para a B5, PEAD para a B7, PET óleos para a Cx5 e alumínio 

para o S2; 

� P8: triar PVC/OE; 

� P9: triar PVC/OE; 

Todas as operadoras triam vidro. 

 

4.2.3.3.2. 2ª Etapa (Junho) 

  

 Neste mês foram introduzidas fichas de controlo – “Registo Diário do 

Funcionamento das Cabines de Triagem” e “Alterações na Linha de Triagem” – cujo 

objectivo era controlar o tempo que as operadoras gastavam em cada linha bem como o 

número de operadoras presentes na cabine de triagem e as alterações que se vão 

verificando (vide anexo II). Também se introduziu uma nova mudança: a rotação das 

operadoras pelos postos de trabalho, ou seja, nos primeiros dias do mês de Junho 

começaram a rodar, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, de duas em duas 

horas, e mais tarde por uma questão de bem-estar e para evitar confusão por parte das 

operadoras, passaram apenas a rodar duas vezes ao dia (às 8h quando iniciavam a 

triagem e às 14h após a hora de almoço). 

 

4.2.3.4. Trabalho desenvolvido no mês de Julho 

 

4.2.3.4.1. 1ª Etapa (Julho) 

 

Manteve-se o mesmo esquema de posicionamento em relação ao mês anterior. 

Controlou-se, de uma forma mais rigorosa, o tempo que passavam em cada 

linha, bem como o número de operadoras presentes na cabine de triagem. 

Manteve-se a rotação das operadoras duas vezes por dia. 
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4.2.3.5. Trabalho desenvolvido nos meses de Agosto e 

Setembro 

 

Durante estes meses (Agosto e Setembro), a estagiária manteve as mesmas 

condições de trabalho, processando e analisando os dados recolhidos. 

Em relação às saídas de material do CT no mês de Agosto implementou-se um 

procedimento de controlo de um tipo de material existente nos recicláveis afluentes ao 

CT que não era contabilizado - denominado material valorizável (estores, pára-choques 

não pintados, tubos e cadeiras em PVC, etc) (Figura 58). Este material é colocado na 

caixa de plásticos mistos dos ecocentros, e ainda nessa caixa é depositado (embora que 

incorrectamente) outro tipo de material - o refugo de ecocentro. Para se ter 

conhecimento das quantidades exactas tanto de material valorizável como de refugo de 

ecocentro, procedeu-se à sua pesagem. A implementação deste procedimento iniciou-se 

no mês de Agosto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 – Material valorizável (estores, tubos em PVC, etc.) 

 

Importa ainda referir que o peso dos recicláveis produzidos nos meses de Agosto 

e Setembro foi obtido por estimativa, tendo como base o peso médio dos fardos dos 

diferentes materiais, pesos médios estes que resultaram das pesagens efectuadas nos 

meses de Maio, Junho e Julho. Foi necessário implementar este procedimento, devido à 

falta de pessoal, por motivos de férias, durante os meses de Agosto e Setembro, tendo-

se inclusive acumulado algum volume de trabalho também por esse motivo. 
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4.2.4. Apresentação de resultados mensais  

 

Estes resultados apresentam-se, para cada mês, sob a forma de tabelas dividindo-

se em dados de materiais recebidos (entradas), dados de materiais triados (saídas de 

recicláveis) e dados de refugo, os quais se apresentam nas tabelas seguintes. Com base 

nas mesmas tabelas e de forma a destacar a percentagem de saída de cada tipo de 

material apresenta-se, para cada mês, um gráfico exemplificativo. 

 

4.2.4.1. Dados do mês de Maio 

 

Em seguida, apresentam-se os dados relativos aos materiais recebidos (Tabela 

5), materiais triados (Tabela 6) e refugo (Tabela 7) referente ao mês de Maio. 

 

Tabela 5 – Materiais recebidos no mês de Maio 

Entradas (ton) 

Total Recolha Selectiva Ecocentros 
Comércio e 

Serviços Ecopontos E.T. Viseu E.T. Seia 
Caixa de 
Plásticos 

Caixa de  
Plásticos Mistos 

24,2 20,92 3,84 10,44 7,86 10,76 78,02 

 

Na Tabela 6 apresentam-se os diferentes materiais triados, o número de fardos 

produzidos e o peso correspondente. Os valores que correspondem à coluna de 

saída/material (%) foram obtidos através da razão entre a massa total dos fardos e o total 

triado (que neste caso, para o mês de Maio, é de 38,89ton). Os valores da coluna 

saída/entrada (%) foram obtidos através da razão entre a massa total de fardos e o valor 

total de entrada (78,02ton). Este método de cálculo foi utilizado em todas as tabelas 

referentes aos materiais triados. 
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Tabela 6 – Materiais triados no mês de Maio 
Saídas 

Tipo de 
Material 

Nº de fardos 
produzidos 

Massa (ton) 
Saída/material 

(%) 
Saída/entrada 

(%) 

PET 59 9,48 24,4% 12,2% 
Filme 33 12,32 31,7% 15,8% 
PEAD 20 4,34 11,2% 5,6% 

Plásticos mistos 11 2,10 5,4% 2,7% 
TetraPack 3 1,18 3,0% 1,5% 
PET óleos 2 0,41 1,1% 0,5% 

PVC 1 0,24 0,6% 0,3% 
Vidro   1,44 3,7% 1,8% 

Ferrosos 369 5,70 14,7% 7,3% 
Alumínios 44 0,38 1,0% 0,5% 

Outros Metais   1,30 3,3% 1,7% 

 Total 38,89 100,0% 49,8% 
 

Na Tabela 7 os valores obtidos na coluna refugo/entrada foram calculados 

através da razão entre a massa de refugo e o valor de entrada (78,02ton). 

 

Tabela 7 – Refugo produzido no mês de Maio 
 

Refugo 

Origem Massa (ton) Refugo/entrada (%) 

Refugo (linha + rejeitados finos) 18,06 23,1% 

Refugo de ecocentro 3,62 4,6% 

Total 21,68 27,7% 

 

Nota: Como já foi referido, durante o período de estágio ocorreram mudanças 

significativas no funcionamento do CT. Como tal, a estagiária ao efectuar o balanço de 

entradas e saídas no CT constatou que havia valores em falha nomeadamente em 

materiais não contabilizados que para o mês de Maio resultaram em 17,45ton. 

 

4.2.4.2. Dados do mês de Junho 

 

Relativamente ao mês de Junho, apresentam-se nas Tabelas 8, 9 e 10 os dados 
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referentes aos materiais recebidos, materiais triados e refugo, respectivamente.  

 
Tabela 8 – Materiais recebidos no mês de Junho 

 
 
Tabela 9 – Materiais triados no mês de Junho 

 
 
Tabela 10 – Refugo produzido no mês de Junho 

Nota: Para o caso do mês de Junho, o valor em falta de materiais não contabilizados 

resultou em 8,46ton, registando-se assim uma diminuição considerável em relação ao 

mês de Maio. 

Entradas (ton) 

Total Recolha Selectiva Ecocentros 
Comércio e 

Serviços Ecopontos E.T. Viseu E.T. Seia 
Caixa de 
Plásticos 

Caixa de  
Plásticos Mistos 

24,22 20,94 6,88 13,42 4,66 10,84 80,96 

Saídas 
Tipo de 
Material 

Nº de fardos 
produzidos 

Massa (ton) 
Saída/material 

(%) 
Saída/entrada 

(%) 

PET 64 12,46 24,8% 15,4% 

Filme 44 16,52 32,8% 20,4% 

PEAD 24 5,32 10,6% 6,6% 

Plásticos mistos 7 1,42 2,8% 1,8% 

TetraPack 4 1,10 2,2% 1,4% 

PET Óleos 2 0,42 0,8% 0,5% 

PVC/O.E. 15 3,78 7,5% 4,7% 
Vidro   1,62 3,2% 2,0% 

Ferrosos 370 6,26 12,4% 7,7% 

Alumínios 41 0,34 0,7% 0,4% 

Outros Metais   1,08 2,1% 1,3% 

 Total 50,32 100,0% 62,2% 

Refugo 

Origem Massa (ton) Refugo/entrada (%) 

Refugo (linha + rejeitados finos) 15,16 18,7% 

Refugo de ecocentro 8,10 10,0% 

Total 23,26 28,7% 
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4.2.4.3. Dados do mês de Julho 

 

Relativamente ao mês de Julho, apresentam-se nas Tabelas 11, 12 e 13 os dados 

referentes aos materiais recebidos, materiais triados e refugo, respectivamente.  

 

Tabela 11 – Materiais recebidos no mês de Julho 
Entradas (ton) 

Total 
Recolha Selectiva Ecocentros 

Comércio e 
Serviços Ecopontos E.T. Viseu E.T. Seia 

Caixa de 
Plásticos 

Caixa de 
Plásticos Mistos 

26,12 26,06 5,52 9,46 0 0,52 67,68 
 
Tabela 12 – Materiais triados no mês de Julho 

Saídas 
Tipo de 
Material 

Nº de fardos 
produzidos 

Massa (ton) 
Saída/material 

(%) 
Saída/entrada 

(%) 

PET 60 12,27 27,1% 18,1% 
Filme 30 10,65 23,6% 15,7% 
PEAD 25 6,02 13,3% 8,9% 

Plásticos mistos 1 0,23 0,5% 0,3% 
TetraPack 4 1,78 3,9% 2,6% 
PET Óleos 3 0,64 1,4% 0,9% 
PVC/O.E. 18 4,18 9,3% 6,2% 

Vidro   1,82 4,0% 2,7% 
Ferrosos 350 6,22 13,8% 9,2% 

Alumínios 55 0,44 1,0% 0,7% 
Outros Metais   0,94 2,1% 1,4% 

 Total 45,18 100,0% 66,8% 
 
Tabela 13 – Refugo produzido no mês de Julho 

 
Nota: Com o evoluir do estudo, no mês de Julho verificou-se que não foram 

contabilizados 3,92ton do total de materiais que entraram no CT. 

 

Refugo 
Origem Massa (ton) Refugo/entrada (%) 

Refugo (linha + rejeitados finos) 14,72 21,7% 
Refugo de ecocentro 3,86 5,7% 

Total 18,58 27,4% 
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4.2.4.4. Dados do mês de Agosto 

 
Relativamente ao mês de Agosto, apresentam-se nas Tabelas 14, 15 e 16 os 

dados referentes aos materiais recebidos, materiais triados e refugo, respectivamente. 

 

Tabela 14 – Materiais recebidos no mês de Agosto 

 
 
Tabela 15 – Materiais triados no mês de Agosto 

Saídas 

Tipo de Material 
Nº de fardos 
produzidos 

Massa (ton) Saída/material (%) Saída/entrada (%) 

PET 79 14,77 23,2% 16,0% 
Filme 43 15,87 25,0% 17,2% 
PEAD 22 4,99 7,9% 5,4% 
Plásticos mistos 10 1,97 3,1% 2,1% 
TetraPack 6 2,21 3,5% 2,4% 
PET Óleos 3 0,63 1,0% 0,7% 
PVC/O.E. 20 4,82 7,6% 5,2% 
Vidro   2,86 4,5% 3,1% 
Mat.Valorizável   5,70 9,0% 6,2% 
Ferrosos 420 7,14 11,2% 7,7% 
Alumínios 70 0,56 0,9% 0,6% 
Outros Metais   2,04 3,2% 2,2% 

 Total 63,57 100,0% 68,8% 
 

Tabela 16 – Refugo produzido no mês de Agosto 

Entradas (ton) 

Total 
Recolha Selectiva Ecocentros 

Comércio e 
Serviços Ecopontos E.T. Viseu E.T. Seia 

Caixa de 
Plásticos 

Caixa de  
Plásticos Mistos 

25,98 37,26 6,66 12,82 8,04 1,66 92,42 

Refugo 

Origem Massa (ton) Refugo/entrada (%) 

Refugo (linha + rejeitados finos) 19,24 20,8% 

Refugo de ecocentro 5,14 5,6% 

Total 24,38 26,4% 
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Nota: Relativamente ao mês de Agosto, o valor de materiais não contabilizados foi de 

4,47ton. 

 
4.2.4.5. Dados do mês de Setembro 

 

Relativamente ao mês de Setembro, apresentam-se nas Tabelas 17, 18 e 19 os 

dados referentes aos materiais recebidos, materiais triados e refugo, respectivamente.  

 

Tabela 17 – Materiais recebidos no mês de Setembro 

Entradas (ton) 

Total Recolha Selectiva Ecocentros 
Comércio e 

Serviços Ecopontos E.T. Viseu E.T. Seia 
Caixa de 
Plásticos 

Caixa de  
Plásticos Mistos 

26,86 29,14 6,4 11,34 3,22 1,60 78,56 

 

Tabela 18 – Materiais triados no mês de Setembro 

Saídas 

Tipo de Material 
Nº de fardos 
produzidos 

Massa (ton) 
Saída/material 

(%) 
Saída/entrada 

(%) 

PET 72 13,46 24,7% 17,1% 

Filme 39 14,39 26,4% 18,3% 

PEAD 22 4,99 9,2% 6,4% 

Plásticos mistos 6 1,18 2,2% 1,5% 

TetraPack 7 2,58 4,7% 3,3% 

PET Óleos 3 0,63 1,2% 0,8% 

PVC/O.E. 22 5,30 9,7% 6,7% 

Vidro   2,42 4,4% 3,1% 

Mat.Valorizável   1,70 3,1% 2,2% 

Ferrosos 363 6,17 11,3% 7,9% 

Alumínios 55 0,44 0,8% 0,6% 

Outros Metais   1,30 2,4% 1,7% 

 Total 54,58 100,0% 69,5% 
 

 



                                                                                                                                                      
                                                                                 

Relatório de Estágio - Eng.ª do Ambiente 

 

66 

                                Escola Superior de Tecnologia e Gestão da Guarda   

PET 12,2%

Filme 15,8%

PEAD 5,6%

Plásticos mistos 
2,7%

TetraPack 1,5%

PET óleos 0,5%

PVC 0,3%

Vidro 1,8%
Alumínios 0,5%

Outros Metais 
1,7%

Ferrosos 7,3%

Outros 9,5%

Tabela 19 – Refugo produzido no mês de Setembro 

Refugo 

Origem Massa (ton) Refugo/entrada (%) 

Refugo (linha + rejeitados finos) 15,86 20,2% 

Refugo de ecocentro 7,74 9,9% 

Total 23,6 30,1% 

 
Nota: O valor em falha de materiais não contabilizados para o mês de Setembro foi de 

4,76ton. 

 
4.2.4.6. Apresentação dos gráficos mensais referentes às saídas 

de materiais recicláveis  

 
As Figuras 59, 60, 61, 62 e 63 representam as saídas de recicláveis referentes 

aos meses de Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro, respectivamente. Os valores 

percentuais utilizados para a elaboração dos gráficos resultaram da razão entre a 

quantidade triada de cada material e a massa total de entrada (Saída/Entrada), isto 

significa que no mês de Maio, como se apresenta na Figura 59, para um total de entrada 

de 78,02ton, 15,8% corresponde à saída de filme, 12,2% corresponde à saída de PET, 

5,6% à saída de PEAD e assim sucessivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 59 – Balanço de saídas recicláveis - Maio 
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PET 15,4%

Filme 20,4%

PEAD 6,6%

Plásticos mistos 
1,8%

TetraPack 1,4%

PET Óleos 0,5%

PVC/O.E. 4,7%

Vidro 2,0%

Alumínios 0,4%

Outros Metais 
1,3%

Outros 9,5%

Ferrosos 7,7%

Da análise da Figura 59 constata-se que as fracções com maior expressão são as 

de Filme, PET, ferrosos e PEAD, enquanto materiais como o PET óleos, alumínio e 

PVC representam as saídas com menor valor 0,5%, 0,5% e 0,3%, respectivamente. 

Embora esta linha seja destinada a embalagens e metal, o vidro apresenta uma 

percentagem de 1,8% do total de materiais que entram nesta linha. 

A Figura 60, referente ao mês de Junho, distingue-se da anterior pela presença 

da nova fileira (PVC/OE) que começou a ser triada a partir do início do mês em análise, 

sendo que à excepção do PVC, o restante material (OE) considerado nesta fileira era até 

então encaminhado para o refugo. Neste primeiro mês de experiência, 3,78ton de 

resíduos que até então eram considerados refugo, seguiram para valorização, ou seja, 

4,7% da entrada de materiais no CT. Neste mês registou-se um aumento na entrada, 

relativamente ao mês de Maio, verificando-se um aumento na saída de filme, PET e 

PEAD. As saídas de TetraPack e PET óleos mantiveram-se aproximadamente 

constantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 – Balanço de saídas recicláveis: Junho 

 

No mês de Julho verificou-se uma diminuição na entrada, comparativamente aos 

meses anteriores e mais uma vez as saídas com maior relevo são as de filme, PET e 

PEAD. Analisando a Figura 61 e comparando com a Figura 60, pode-se afirmar que se 

registou um aumento de PET, PEAD e ferrosos e uma diminuição na percentagem de 

filme. Também o novo material triado (PVC/OE) registou um aumento de 1,5% em 

relação ao mês anterior. Este aumento pode justificar-se pelo facto da triagem deste 
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PET 18,1%

Filme 15,7%

PEAD 8,9%

Plásticos mistos 
0,3%

TetraPack 2,6%

PET Óleos 0,9%

PVC/O.E. 6,2%

Vidro 2,7%

Alumínios 0,7%

Outros Metais 
1,4%

Ferrosos 9,2%

Outros 11,2%

PET 16,0%

Filme 17,2%

PEAD 5,4%

Plásticos mistos 
2,1%

TetraPack 2,4%

PET Óleos 0,7%

PVC/O.E. 5,2%

Vidro 3,1%

Alumínios 0,6%

Outros Metais 
2,2%Outros 10,5%

Mat.Valorizável 
6,2%

Ferrosos 7,7%

novo material constituir uma novidade para as operadoras pois passaram por uma fase 

de adaptação e assimilação dos novos materiais a triar. Neste mês notou-se que a 

percentagem de PET foi maior que a de filme ao contrário do que aconteceu nos meses 

de Maio e Junho em que a percentagem de filme era maior. Este facto deve-se ao início 

do Verão e que devido ao calor há um maior consumo de embalagens de refrigerantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 – Balanço de saídas recicláveis: Julho 

 

Analisando a Figura 62 e a Figura 63 e tendo em conta o estudo dos meses 

anteriores, apesar da entrada de material em Agosto ser maior do que a de Setembro, as 

saídas de recicláveis são bastante semelhantes. No mês de Agosto iniciou-se a 

contabilização de material valorizável, proveniente da caixa de plásticos mistos dos 

ecocentros. Esta caixa é transportada para o CT apenas quando está cheia, daí que haja 

uma diferença tão acentuada na saída deste material nos meses de Agosto e Setembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 – Balanço de saídas recicláveis: Agosto 
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Filme 18,3%

PEAD 6,4%

Plásticos mistos 1,5%

TetraPack 3,3% PET Óleos 0,8%

PVC/O.E. 6,7%

Alumínios 0,6%

Outros 10,1%

Ferrosos 7,9%

Mat.Valorizável 2,2%

Outros Metais 1,7%

Vidro 3,1%

PET 17,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63 – Balanço de saídas recicláveis: Setembro 

 

4.2.5. Análise comparativa dos resultados obtidos – materiais 

recebidos, balanço de entradas/saídas e produtividade  

 

Neste ponto a estagiária apresenta os dados recolhidos e os resultados obtidos 

durante o período de estágio. Nesta conformidade, apresenta-se uma análise da 

quantidade de materiais recebidos no CT relacionando-os com os meses de trabalho; 

elaborou-se um estudo relativo ao balanço da saída de recicláveis comparativamente 

com o valor da entrada demonstrando as evoluções que ocorreram em termos de 

materiais triados, eficiência na triagem e ainda realçar a evolução em termos de 

materiais não contabilizados e de falhas no CT. Apresenta-se ainda o tratamento e as 

evoluções associadas aos valores de produtividade referentes aos meses de Junho, Julho, 

Agosto e Setembro. 

 

Na Tabela 20 apresentam-se os dados da entrada relativos à recolha selectiva, 

aos ecocentros e a outros serviços realizados pela Cespa Portugal, SA. 
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Tabela 20 – Materiais recebidos no Centro de Triagem durante o período de estágio 

Mês  

Entradas (ton) 

Total 
Recolha Selectiva Ecocentros 

Comércio 
e 

Serviços 
Ecopontos  

E.T. 
Viseu 

E.T. 
Seia 

Total 
Caixa 

de 
plásticos 

Caixa de 
Plásticos 
Mistos 

Total 

Maio 24,20 20,92 3,84 48,96 10,44 7,86 18,30 10,76 78,02 

Junho 24,22 20,94 6,88 52,04 13,42 4,66 18,08 10,84 80,96 

Julho 26,12 26,06 5,52 57,70 9,46 0 9,46 0,52 67,68 

Agosto 25,98 37,26 6,66 69,90 12,82 8,04 20,86 1,66 92,42 

Setembro 26,86 29,14 6,40 62,40 11,34 3,22 14,56 1,60 78,56 

 

Da análise feita aos dados de recolha selectiva proveniente dos ecopontos, pode-

se verificar que se registou um aumento na entrada, desde o mês de Maio ao mês de 

Setembro, com excepção do mês de Agosto em que se verificou um ligeiro decréscimo. 

Relativamente aos registos verificados nas ET constata-se que a ET de Viseu apresenta 

valores mais elevados comparativamente com a ET de Seia, o que é perfeitamente 

justificado devido a diferente dimensão dos aglomerados populacionais. Observando os 

totais de cada mês da recolha selectiva, constata-se que existe uma tendência de 

crescimento desde o mês de Maio até ao mês de Agosto, atingindo durante este mês o 

valor máximo. Este aumento deve-se ao facto de nestes meses, por ser a época de 

Verão, se registar um aumento da população devido ao fenómeno da emigração o que 

como consequência conduz a um aumento da produção de resíduos. No mês de 

Setembro verifica-se que há uma diminuição nos valores de entrada pois coincide com o 

fim do período de férias e consequentemente com o regresso dos emigrantes aos países 

de acolhimento.  

No que diz respeito aos dados recolhidos dos ecocentros, estes não são 

representativos de um mês porque ao contrário dos dados da recolha selectiva, as caixas 

de plásticos e plásticos mistos são levantadas e transportadas para o CT à medida que 

atingem a capacidade máxima de armazenamento. Ainda que os dados relativos à caixa 

de plásticos demonstrem um aumento no mês de Agosto, não se pode afirmar que este 

aumento está associado a um maior consumo e à maior adesão dos cidadãos à 
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reciclagem. Em relação aos valores das caixas de plásticos mistos, estes não são 

definitivamente representativos pois estas caixas são levantadas apenas quando estão 

cheias, daí que o valor do mês de Julho seja zero enquanto que o valor do mês de 

Agosto resulta da acumulação de dois meses. É por esta razão que estes valores 

apresentam algumas oscilações. 

 Em relação aos totais de entrada de materiais no CT, por mês, pode-se constatar 

que o mês que registou uma maior entrada foi o de Agosto e o que registou uma entrada 

mais baixa foi o de Julho influenciado pelas entradas dos ecocentros. 

 

� Balanço de Entradas/ Saídas 

 

A Tabela 21 apresenta valores que resultam da razão entre os dados de materiais 

triados no CT e o valor de entrada registado em cada mês. O refugo e a categoria de não 

contabilizado seguem a mesma linha de cálculo.  

A categoria designada não contabilizado diz respeito a todas as falhas e à falta 

de controlo de materiais detectados pela estagiária no CT desde o início do estágio. Este 

valor foi obtido através da diferença entre o valor de entrada e o total de saídas (saída de 

recicláveis e refugo). 

 
Tabela 21 – Balanço, em percentagem, de saídas em função da entrada 

Mai-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Set-07 

Saída Recicláveis 49,8% 62,2% 66,8% 68,8% 69,5% 

Refugo 27,8% 28,7% 27,5% 26,4% 24,5% 

Não contabilizado 22,4% 10,4% 5,8% 4,8% 6,1% 
 

Tendo como base a Tabela 21 foi elaborado a gráfico da Figura 64 que mostra o 

balanço percentual de saídas de recicláveis, refugo e não contabilizado em função do 

valor de entrada.  
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Figura 64 – Balanço de saída de recicláveis, refugo e não contabilizado em função da 

entrada 

 
Da análise da Figura 64 destaca-se uma tendência de crescimento nas saídas de 

recicláveis verificando-se um aumento desde Maio até ao mês de Setembro. Por sua 

vez, os valores de refugo apresentam algumas oscilações, verificando-se um ligeiro 

decréscimo a partir do mês de Julho. 

Constata-se ainda um progresso evidente na categoria de não contabilizado que 

diminuiu ao longo dos meses, com excepção do mês de Setembro em que houve um 

ligeiro aumento, comprovando assim que houve evoluções no controlo das falhas 

existentes no CT. Os valores de não contabilizado mantiveram-se aproximadamente 

constantes nos meses de Agosto e Setembro muito provavelmente devido ao facto de se 

ter feito uma estimativa quanto ao peso dos fardos, influenciando assim os resultados.  

 

Na Tabela 22 apresenta-se uma síntese dos dados reunidos durante os meses do 

estudo.  

 
 Tabela 22 – Dados globais do Centro de Triagem 

 
                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Mai-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Set-07 

Entrada (Ton) 78,02 80,96 67,68 92,42 78,56 

Saída Recicláveis (Ton) 38,89 50,32 45,18 63,57 54,58 

Refugo (Ton) 21,68 23,26 18,58 24,38 19,22 

Não contabilizado (Ton) 17,45 8,46 3,92 4,47 4,76 

Eficiência da triagem (%) 49,8% 62,2% 66,8% 68,8% 69,5% 
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A Figura 65 representa o resumo, em cada mês, em termos de entradas, saídas 

de recicláveis, refugo e ainda o não contabilizado. A linha que acompanha o gráfico 

designada como eficiência da triagem, obteve-se a partir da razão entre a saída de 

recicláveis e a entrada total em cada mês e representa a eficiência em termos de 

reciclagem, tendo em conta a entrada e a saída de material triado. A partir da análise 

desta linha pode-se concluir que houve um crescimento desde o início de Maio até 

Setembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 – Evolução de entradas, saídas, refugo, não contabilizado e eficiência da 

triagem 

 
O mês de Maio marcou o início do estudo, havendo uma entrada de 

aproximadamente 80ton, no entanto quando se analisa a saída de recicláveis (material 

que vai para reciclagem) relativamente à entrada, constata-se que essa saída rondou as 

40ton, ou seja, metade do que entrou no CT seguiu para reciclagem. Quanto ao refugo, 

este atingiu um valor de aproximadamente 21ton mas, como este estudo foi sofrendo 

evoluções ao longo dos meses de trabalho, surge a categoria do não contabilizado, que 

abrange todos os pontos que não são contabilizados. Nesta categoria incluem-se 

aproximadamente 20ton de materiais que deram entrada no CT não sofrendo qualquer 

controlo. O valor da eficiência (razão entre a saída de recicláveis e o valor de entrada) 

rondou os 50%. 
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Relativamente ao mês de Junho, verificou-se um ligeiro aumento no valor da 

entrada, ultrapassando as 80ton, e consequentemente a saída de recicláveis também 

aumentou. Como já foi referido anteriormente, no mês de Junho iniciou-se a triagem do 

novo material (PVC/OE) que até então era considerado refugo. Aqui seria de esperar 

que o refugo diminuísse, no entanto verificou-se um ligeiro aumento. Isto deve-se ao 

facto de, no mês de Maio, existirem quantidades significativas de material que não era 

controlado e não se conhecendo a sua origem incluía-se na categoria de não 

contabilizado. Assim sendo, no mês de Junho esse material não controlado, “transitou” 

do não contabilizado passando a entrar no refugo, pois a proveniência de uma parte 

deste material era refugo de ecocentro (iniciou-se o seu controlo a meio do mês de 

Maio, efectivando-se o seu controlo em Junho). O não contabilizado diminuiu para 

cerca de metade em relação ao mês de Maio. Também se verificou um acréscimo na 

eficiência comparativamente a Maio, aumentando de 50% para 62%. 

 

Durante o mês de Julho houve uma descida no valor de entrada, no entanto a 

saída de recicláveis registou um valor bastante satisfatório pois a diferença entre a 

entrada de materiais e a saída de recicláveis de Julho foi muito pequena 

comparativamente ao valor de entrada e saída de recicláveis de Junho. Significa que 

durante este mês houve uma evolução positiva na quantidade de materiais triados e uma 

diminuição na quantidade de refugo para aterro. À medida que o estudo avança, também 

se vão evidenciando pontos positivos, como é o caso do não contabilizado que em 

relação aos meses anteriores foi diminuindo gradualmente. Apesar destas evidências nos 

resultados, ainda se notam algumas falhas no controlo de saídas de material. Quanto à 

eficiência verificou-se um aumento de 5%, em relação ao mês anterior. 

 

No mês de Agosto registou-se um valor considerável na entrada e 

consequentemente a saída de recicláveis também aumentou. Iniciou-se a contabilização 

do material valorizável (estores, pára-choques não pintados, tubos e cadeiras em PVC, 

etc). À medida que vão sendo contabilizadas todas as saídas, o não contabilizado tende 

a diminuir no entanto, dado neste mês ter sido utilizada a média do peso dos fardos, o 

valor considerado como saída de recicláveis poderá não ter sido bem o real, por esta 

razão é que possivelmente esta categoria se manteve constante em Agosto e Setembro. 
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Os valores da eficiência, em Agosto e Setembro, rondaram os 70%, o que é bastante 

positivo tendo em conta o valor inicial. 

Comparando o mês de Maio com o mês de Setembro (comparação fase inicial -

fase final), pode-se afirmar que houve evoluções positivas nomeadamente no valor de 

saída de recicláveis que aumentou e, tanto o refugo como o não contabilizado 

diminuíram. O mesmo se pode afirmar em termos de eficiência que registou um 

aumento de cerca de 20%.  

 

4.2.6. Análise de produtividade mensal   

 

4.2.6.1. Produtividade relativa ao mês de Junho 

 

Iniciou-se no dia 12 de Junho o preenchimento das fichas de controlo “Registo 

Diário do Funcionamento das Cabines de Triagem”. A estagiária obteve, a partir desse 

registo, o tempo gasto na triagem e o número médio de operadoras na operação de 

triagem: 

 - Tempo total mês = 59h 54min (ou 59,90h) num total de 14dias  

  

Fez-se também o registo para o número de operadoras, registando-se o número 

máximo e mínimo na linha. Calculou-se a média: 

 - Nº médio de operadoras na linha: 8,60 

 

 - Total triado: 50,32ton, incluindo o vidro e outros metais que também são 

triados na linha, no entanto no que diz respeito aos plásticos mistos (grades, bidões, 

etc.) estes não são triados na linha, portanto o triado real é: 

  50,32ton - 1,42ton = 48,90ton 

 

 20 dias -------48,90ton 

 14 dias-------- x               x = 34,23ton 

 

 Quantidade triada por hora = hton
ton

/57,0
90,59

23,34 =  
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 Quantidade triada por hora por operadora = operadorahton
ton

./066,0
60,8

57,0 =
 

 

Valor da Produtividade (Junho): 66kg/h.operadora 

 

4.2.6.2. Produtividade relativa ao mês de Julho 

 

 Controlou-se o mês de Julho e os resultados obtidos foram: 

 Tempo total gasto na linha: 117h 14min (ou 117,23h) 

 Número médio de operadoras: 7,43 

 Total triado na linha: 45,18 – 0,23 = 44,95ton 

 

 Quantidade triada por hora: hton
ton

/38,0
23,117

95,44 =  

 

 Quantidade triada por hora por operadora = operadorahton
hton

./052,0
43,7

/38,0 =
 

 
Valor da Produtividade (Julho): 52Kg/h.operadora 

 
 

4.2.6.3. Produtividade relativa ao mês de Agosto 

 

 Controlou-se o mês de Agosto e os resultados obtidos foram: 

 Tempo total gasto na linha: 111h 17min (ou 111,28h) 

 Número médio de operadoras: 8,15  

 Total triado na linha: 63,57 - 1,97 - 5,70 = 55,90ton 

 

 Quantidade triada por hora: hton
ton

/50,0
28,111

90,55 =  

 

 Quantidade triada por hora por operadora = operadorahton
hton

./062,0
15,8

/50,0 =
 

 
Valor da Produtividade (Agosto): 62Kg/h.operadora 
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4.2.6.4. Produtividade relativa ao mês de Setembro 

 

 Tempo total gasto na linha: 116h 23min (ou 116,38h) 

 Número médio de operadoras: 8,30 

 Total triado na linha: 54,58 – 1,18 – 1,70 = 51,70ton 

 

 Quantidade triada por hora: hton
ton

/44,0
38,116

70,51 =  

 

 Quantidade triada por hora por operadora = operadorahton
hton

./054,0
30,8

/44,0 =  

 
Valor da Produtividade (Setembro): 54 Kg/h.operadora 

 
 

4.2.6.5. Evolução da produtividade relativa aos meses em 

estudo 

 

Para a análise de produtividade, teve-se em conta vários factores, 

nomeadamente: 

  

� O total triado na linha: neste caso, apenas conta o que foi realmente triado na 

linha, portanto neste total inclui-se o peso dos fardos (PET, filme, PEAD, 

TetraPack, PVC/OE, PET Óleos, ferrosos e alumínio), o vidro e o denominado 

outros metais (triados na linha), excluindo-se o material valorizável e os fardos 

de plásticos mistos (grades e bidões) pois estes não são triados na linha.  

 

� Tempo total despendido na linha: no mês de Junho introduziram-se as folhas de 

controlo de tempo “Registo diário do funcionamento das cabines de triagem”, 

iniciando-se a 12 de Junho, daí que só se vai avaliar a produtividade de 14 dias 

úteis. Nos restantes meses contabilizou-se o tempo gasto através do 

preenchimento das folhas por parte das operadoras. 

 

� Número médio de operadoras na linha: nas referidas fichas de “Registo diário do 

funcionamento das cabines de triagem” regista-se também o número de 
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operadoras presentes na linha de triagem ao longo dos dias, obtendo-se o valor 

mensal através da média ponderada dos valores verificados durante o mês. 

 

Na Tabela 23 encontram-se os valores considerados para o estudo de 

produtividade. Para se obter a produção (quantidade de materiais triados (toneladas) por 

unidade de tempo (hora)), a estagiária calculou a razão entre o total triado na mesa de 

triagem e o número de horas gastas. Com os valores da produção e com o número 

médio de operadoras obtido através das fichas de controlo de tempo obteve-se o valor 

de produtividade por operadora. 

  

Tabela 23 – Resumo relativo à produtividade 

Mês  
Nº dias 
trabalho 

Total 
triado 
(ton) 

Horas 
gastas 

(h) 

Produção 
(ton/h) 

Nº médio 
operadoras 

Produtividade 
(ton/h.operadora) 

Produtividade 
(kg/h.operadora) 

Jun-07 14 34,23 59,90 0,57 8,60 0,066 66 

Jul-07 22 44,95 117,23 0,38 7,43 0,052 52 

Ago-07 22 55,90 111,28 0,50 8,15 0,062 62 

Set-07 20 51,70 116,38 0,44 8,30 0,054 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 – Evolução de produtividade 

 

A partir dos valores de produtividade obtidos na Tabela 23, elaborou-se o 

gráfico da Figura 66 que representa a evolução, em termos de produtividade, dos meses 

de Junho, Julho, Agosto e Setembro. Estes valores são directamente influenciados pelo 
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total triado, pelo tempo total gasto na linha e pelo número médio de operadoras. 

Analisando os dados, constata-se que os meses de Junho e Agosto atingiram o maior 

valor de produtividade, enquanto que o mês com o valor mais baixo foi o de Julho. 

Apesar de em Junho se terem considerado 14 dias de trabalho, devido ao facto de se 

terem introduzido as folhas de registo já a meio do mês, a realidade é que a produção 

deste, comparativamente aos outros meses, foi a mais alta, seguida do mês de Agosto 

em que, para um maior total triado foi gasto um menor número de horas.  

Para se aumentar a produção e consequentemente a produtividade, o objectivo é 

diminuir o número de horas gastas e se possível utilizando um menor número de 

operadoras. 

No que respeita aos valores da produtividade, devido às evoluções e 

condicionantes que ocorreram durante o período analisado, não é viável fazer uma 

comparação directa entre os valores verificados.  

Por outro lado, existem vários factores que condicionam a triagem e influenciam 

a produtividade, nomeadamente a qualidade dos resíduos já que características como a 

percentagem de humidade, grau de sujidade e nível de compactação são muito 

importantes na eficiência da triagem manual. Outro dos factores que influenciou a 

rapidez de triagem foi a introdução da rotatividade das operadoras no posto de trabalho, 

pois contribuiu não só para a eliminação de posições fixas por parte das operadoras 

como também para que o trabalho não se tornasse tão monótono, diversificando os 

materiais triados durante um dia de trabalho.  

 

4.2.7. Discussão de resultados 

 

Como já foi referido, um dos objectivos do estágio era fazer uma avaliação de 

produtividade no Centro de Triagem, no qual a estagiária procedeu a um levantamento 

das entradas e saídas de material. Aquando do início do estágio, não se fazia qualquer 

registo ou controlo, ou seja, obtinha-se mensalmente o registo das quantidades de 

resíduos que entravam (através dos relatórios de pesagens das viaturas fornecidos pela 

báscula) e das saídas de materiais recicláveis (obtidas a partir das pesagens dos 

transportadores para as indústrias de reciclagem). No que diz respeito à quantidade de 

fardos e de refugo não havia qualquer controlo, daí que este trabalho tenha passado por 
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algumas fases de reajustamentos, ao longo dos meses de estágio, que se fizeram notar na 

evolução dos resultados apresentados. As situações que influenciaram de uma forma 

directa os resultados foi o facto de se ter optado por desprezar o peso do EPS, devido ao 

seu baixo peso volúmico; o não controlo de determinadas situações e falhas que 

ocorriam no CT que determinou o aparecimento da categoria não contabilizado no 

tratamento de resultados e ainda o facto de se ter realizado uma média do peso dos 

fardos nos meses de Agosto e Setembro. 

Por outro lado, após a análise realizada aos dados obtidos verificou-se que as 

maiores percentagens de materiais triados correspondem a PET, filme, PEAD e ferrosos 

enquanto a menor percentagem corresponde a alumínio e PET Óleos, detectando-se 

ainda que é depositado uma quantidade razoável de vidro no ecoponto amarelo. Durante 

o período de estágio ocorreu ainda uma modificação na linha de volumosos, ou seja, a 

triagem de um novo material (PVC/OE) o que demonstra que estão a ocorrer evoluções 

importantes no tipo de materiais que podem ser reaproveitados. Outro dos factores 

detectados com este estudo foi a variação na quantidade de resíduos produzidos já que 

nos meses de Julho, Agosto e Setembro devido ao aumento da temperatura e ao 

fenómeno da emigração se traduziu num aumento da produção de resíduos de 

embalagens. 

Devido ao trabalho desenvolvido pela estagiária no Centro de Triagem, 

ocorreram modificações tanto nos métodos de trabalho das operadoras como no 

controlo de falhas nas pesagens. Os novos posicionamentos na linha de triagem 

obrigaram a que houvesse mais organização não só na cabine de triagem como também 

no desempenho das operadoras. A implementação de novos procedimentos contribuiu 

para um maior controlo, não só da saída de material como também para controlar o 

tempo que as operadoras gastam na triagem de material e consequentemente a 

produtividade.  

Apesar do rigor dos resultados obtidos não ser ainda o ideal, a realidade é que 

este estudo contribuiu com o primeiro passo para que no futuro seja realizada uma 

análise mais aprofundada e exaustiva, tendo em consideração o know-how já adquirido 

com este trabalho. 
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5. Recepção e Aceitação de Resíduos no Centro de Triagem 

 

 Outro dos objectivos deste estágio foi a implementação de procedimentos para a 

recepção e aceitação de resíduos no Centro de Triagem. É importante, que logo no 

início do processo de triagem dos resíduos, se faça uma avaliação preliminar de cada 

carga, para posteriormente, se corrigirem as eventuais anomalias detectadas. 

 Foi nesse sentido que a estagiária desenvolveu mapas de recepção de resíduos, 

tendo em conta as proveniências dos mesmos: ecocentros (“Mapa mensal de recepção 

no Centro de Triagem de resíduos provenientes de ecocentros”), recolha selectiva 

(“Mapa mensal de recepção no Centro de Triagem de resíduos provenientes de recolha 

selectiva”) e comércio e serviços (“Mapa mensal de recepção no Centro de Triagem de 

resíduos provenientes de industriais”) (vide anexo III). A finalidade foi então aplicá-los 

no CT para fazer o controlo das viaturas que efectuam as descargas, controlando as 

entradas e avaliando, de uma forma mais rigorosa, a qualidade do material. Para 

obterem uma maior visibilidade, prevenindo o esquecimento da execução deste 

procedimento, e para facilitar o preenchimento destes por parte dos motoristas e do 

responsável pelo CT, os mapas foram colocados à entrada do CT (Figuras 67 e 68).  

Figura 67 – Localização dos mapas 

 
 
 
 
 
 

Figura 68 – Pormenor da exposição dos mapas 
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Para um correcto preenchimento dos referidos mapas, a estagiária promoveu 

acções de sensibilização junto das operadoras, do responsável pelo CT e dos motoristas 

que realizam as descargas de resíduos, para que todos ficassem esclarecidos acerca dos 

procedimentos a adoptar.  

Os mapas foram concebidos com dois campos de preenchimento, um para os 

motoristas e outro para o responsável pelo CT. Assim, ao chegar uma carga, o motorista 

deverá preencher o mapa correspondente aos ecocentros ou à recolha selectiva 

(ecopontos) ou ainda ao comércio e serviços (industriais). Se a carga for de recolha 

selectiva, o motorista deverá preencher o “Mapa mensal de recepção no Centro de 

Triagem de resíduos provenientes de recolha selectiva” no qual deverá indicar o seu 

número mecanográfico, a data e hora de descarga, a origem (proveniência da carga) e 

ainda deverá indicar o tipo de material (papel/cartão ou plásticos). Ao responsável pelo 

CT cabe-lhe inspeccionar a carga e, tendo em conta os critérios de qualidade 

determinados pela estagiária, preenche o campo relativo à qualidade do material e ainda 

regista no campo destinado às observações o tipo de material não conforme, caso exista. 

Se a carga for de ecocentros, as regras de preenchimento são idênticas ao de recolha 

selectiva com excepção no tipo de material, que deverá indicar se é plásticos mistos, 

cartão ou plásticos. 

Em relação aos critérios de qualidade, a estagiária definiu três parâmetros de 

classificação - má (implica um elevado grau de humidade, um elevado grau de sujidade 

com elevado índice de mau cheiro, elevada percentagem de contaminantes como 

matéria orgânica, caixas, baldes, entre outros materiais não conformes), aceitável 

(implica um moderado grau de humidade, um moderado grau de sujidade com reduzido 

índice de mau cheiro, moderada percentagem de contaminantes) e boa (implica um 

reduzido ou quase inexistente grau de humidade, um reduzido ou quase inexistente grau 

de sujidade com reduzido índice de mau cheiro, reduzida percentagem de 

contaminantes). Associado a estes critérios de classificação existem procedimentos a 

tomar em cada caso: se uma carga for classificada como má o responsável pelo CT terá 

de alertar o seu superior hierárquico e preencher um registo de ocorrência para que 

sejam tomadas as medidas adequadas à situação; se a carga for considerada aceitável o 

procedimento a tomar será preencher apenas o registo de ocorrência e se a carga for 

considerada boa não há procedimento a registar.  
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6. Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho 

 
6.1. Equipamentos de Protecção Individual (EPI) 

 

Equipamentos de protecção individual ou EPI´s são quaisquer meios ou 

dispositivos destinados a ser utilizados por uma pessoa contra possíveis riscos 

ameaçadores da sua saúde ou segurança durante o exercício da sua actividade 

profissional. Devem ser seleccionados tendo em conta os riscos a que o trabalhador está 

exposto, as condições de trabalho, a parte do corpo a proteger e as características do 

próprio trabalhador. 

No Centro de Triagem é obrigatório o uso de luvas, botas de palmilha e biqueira 

de aço e capacete. A estagiária, durante o período de estágio, promoveu a contínua e 

correcta utilização destes EPI´s.  

 

6.1.1. Luvas 

 
Uma luva é definida como um EPI que protege a mão ou parte dela contra 

riscos, podendo em alguns casos cobrir também parte do antebraço e o braço. Os 

ferimentos nas mãos são os mais frequentes por serem as partes mais vulneráveis do 

corpo, pois são elas que manipulam os objectos, utilizam equipamentos e contactam 

com produtos agressivos. 

 Na selecção de uma luva deve-se ter em consideração o tipo de tarefa a 

desempenhar e as suas características (riscos existentes, produtos manuseados, etc….), 

as características do utilizador (tamanho da mão) e a marcação existente no 

equipamento e embalagem. 

 
6.1.2. Calçado 

 
 Define-se calçado de segurança quando a biqueira tem a capacidade de 

protecção contra 200J de energia de impacto, calçado de protecção, quando a biqueira 

tem a capacidade de protecção contra 100J de energia de impacto e calçado de trabalho 

quando não é utilizada biqueira de aço. 
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6.1.3. Capacete 

 
 Os capacetes têm como função principal resguardar o crânio de agressões 

externas durante a execução dos trabalhos. A selecção do capacete adequado a 

determinado fim deve efectuar-se em função dos riscos a que o trabalhador está exposto, 

nomeadamente os devidos a choques resultantes da queda de objectos ou do impacto da 

cabeça contra um obstáculo, ou ainda devido a factores agressivos (por exemplo, ácidos, 

eléctricos e protecções incandescentes). 

   

6.2. Sinalização de Segurança 

 

Para além da utilização dos EPI´s, a estagiária detectou alguns pontos sensíveis 

que necessitavam de intervenção, nomeadamente a sinalização de perigo e de 

advertência para todos os trabalhadores e para todas as pessoas que frequentam o CT. 

As figuras indicadas nos pontos seguintes evidenciam a situação no início do estágio e a 

solução encontrada para cada caso.  

 
6.2.1. Veículos de Movimentação de Cargas 

 Na Figura 69 está representada a sinalização de obrigação de uso de EPI´s 

existente no exterior do pavilhão de triagem.  

 

 

 

 

Figura 69 – Sinalização de EPI´s – Situação inicial 

A Figura 70 representa, para além da sinalização de obrigação de uso de EPI´s, 

a sinalização de circulação de veículos de movimentação de cargas, devendo ser 

utilizado nos locais em que este tipo de veículos operam. Este sinal aplica-se ao 
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empilhador que diariamente circula e auxilia nas operações de triagem. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 – Sinalização de EPI´s e de perigo – Situação final 

 
6.2.2. Sinais informativos  

 

Na fase inicial do estágio, a estagiária detectou que havia distribuídos pelo CT 

alguns botões de emergência que deveriam ser sinalizados. As Figuras 71 e 72 apontam 

a situação inicial e final já que a colocação de sinalização dá a informação da existência 

de um botão de emergência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 71 – Botão de emergência - Situação inicial 
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Figura 72 – Botão de emergência com sinalização - Situação final   

 
6.2.3. Sinalização de Risco Contra Choques 

 

Diariamente, as viaturas de recolha selectiva e dos ecocentros fazem descargas 

de resíduos no pavilhão de triagem. Para uma maior visibilidade e para evitar choques, 

optou-se por pintar todas as estruturas que possam constituir um risco de choque, não só 

para as viaturas como também para o empilhador. As Figuras 73 e 74 demonstram a 

situação encontrada no início do período de estágio e a situação existente actualmente. 

  

 
 

Figura 73 – Estruturas sem visibilidade – 
Situação inicial 
 
 
                                                                          Figura 74 – Estruturas sinalizadas contra choques 

– Situação após intervenção 
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6.2.4. Limitação da altura dos fardos armazenados 

 
 

No início de estágio os fardos eram armazenados sem que houvesse um número 

limite no que respeita ao seu empilhamento. Por uma questão de segurança e por se 

verificar que existia risco de queda, não só devido às características de cada material 

como também pelos defeitos na geometria dos próprios fardos, a estagiária definiu, 

tendo em conta estes factores, que o número limite de sobreposição dos fardos seria de 

quatro (Figuras 75 e 76). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 75 – Armazenamento dos fardos - Situação inicial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 76 – Armazenamento dos fardos - Situação actual 
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7. Conclusões finais 

 

Do estágio realizado na empresa Cespa Portugal, SA, a estagiária pode afirmar 

que este lhe foi muito útil, porque lhe permitiu adquirir conhecimentos sobre o 

funcionamento de um aterro sanitário, e mais especificamente do Centro de Triagem. Os 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso, mais precisamente na disciplina de 

Tratamento e Aproveitamento de Resíduos Sólidos Urbanos, serviram como base para 

melhor entender o funcionamento e o processamento dos resíduos.  

No entanto, no que diz respeito ao tratamento de dados, a estagiária sentiu 

algumas dificuldades no levantamento de todas as falhas que ocorriam no CT, já que 

não havia conhecimento do que realmente era enviado para aterro e para valorização 

(como o refugo de ecocentro e material valorizável), surgindo também a categoria de 

não contabilizado, que ao longo dos meses de estágio foi diminuindo à medida que se 

foram encontrando as falhas. 

Outra das dificuldades foi a implementação de procedimentos, nomeadamente as 

fichas de controlo, não só do tempo gasto na linha mas também no controlo de 

qualidade dos resíduos, e a rotação das operadoras no posto de trabalho. Apesar da 

desaprovação inicial das operadoras, a realidade é que estes factores não só permitiram 

a realização de um controlo mais eficiente como também contribuiu para a eliminação 

de maus hábitos. Nesse sentido, foram de especial importância os esclarecimentos e o 

apoio prestado pelos orientadores para ultrapassar as dificuldades que foram surgindo 

ao longo do trabalho. 

Este estágio contribuiu para um mais profundo conhecimento acerca do 

funcionamento do CT. Desta forma, a estagiária sugere que no futuro deve ser feito um 

estudo idêntico para a linha de planos (papel/cartão), já que este focalizou-se 

essencialmente na linha de volumosos (plásticos/metal). No decorrer do estágio, a 

estagiária notou que, por vezes, as duas linhas de triagem funcionavam em simultâneo, 

em que a linha de planos funcionava apenas com duas operadoras. Este procedimento 

não será o mais adequado, já que o rendimento não era o pretendido.  

Para rematar, a estagiária gostaria de referir, que no seu entender conseguiu 

superar as dificuldades que lhe foram aparecendo no decurso do estágio e atingir os 

objectivos propostos no plano de estágio. 
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