A Vimágua contratualizou a recolha destes contentores e receptores à empresa Eco Ave – Cooperativa

MODELO DE GESTÃO DE RESÍDUOS
A gestão de resíduos sólidos urbanos

de Interesse Público e Responsabilidade Limitada, da qual a Câmara Municipal é a principal accionista
(51%).
A reciclagem orgânica, a reciclagem multimaterial e confinamento final dos resíduos sólidos urbanos é

Os resíduos sólidos urbanos (RSU), são definidos de acordo com o Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de

gerido pelo Sistema Intermunicipal de Resíduos do Vale do Ave (SIRVA), criado em Março de 1995.

Maio como “resíduos provenientes das habitações bem como outros resíduos que, pela sua natureza ou

Este sistema integra os concelhos de Guimarães, Fafe, Trofa, Santo Tirso, Vizela e Vila Nova de

composição, sejam semelhantes aos resíduos provenientes das habitações” .

Famalicão, servindo uma população de 472 475 habitantes (em 2001) distribuídos por uma área de 899

Um sistema de gestão de resíduos sólidos urbanos é o conjunto de obras de construção civil,

km2.

equipamentos mecânicos e ou eléctricos, viaturas, recipientes e acessórios, recursos humanos,

O SIRVA integra-se na Associação de Municípios do Vale do Ave (AMAVE), constituída em Fevereiro

institucionais e financeiros, e de estruturas de gestão, destinados a assegurar, em condições de

de 1991 como uma associação de municípios de direito público e rege-se pelo Decreto-Lei n.º 172/99,

eficiência, segurança e inocuidade, a deposição, recolha, transportes, armazenagem, tratamento,

de 21 de Setembro e pelos seus estatutos. Actualmente, a AMAVE integra dez Municípios: Fafe,

valorização e eliminação dos resíduos sob quaisquer das formas enunciadas no Decreto-Lei n.º 239/97,

Guimarães, Póvoa de Lanhoso, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Trofa, Vieira do Minho, Vila de Conde,

de 09 de Setembro.

Vila Nova de Famalicão e Vizela (mapa 1). Em 2001, a população destes municípios era de cerca de

Entende-se por gestão do sistema de resíduos sólidos o conjunto de actividades de carácter técnico,

650 mil habitantes (Censos 2001), repartidos por uma área total de 1280 km2.

administrativo e financeiro necessário à deposição, recolha, transporte, tratamento, valorização e

A exploração e gestão da estação de compostagem encontra-se concessionada à empresa SERURB,

eliminação dos resíduos, incluindo o planeamento e a fiscalização dessas operações, bem como a

Serviços Urbanos, Lda.

monitorização dos locais de destino final, depois de se proceder ao seu encerramento, de modo a não
constituírem ou causarem prejuízo para a saúde humana ou para o ambiente.

INSTRUMENTOS DE GESTÃO
Instrumentos organizativos
1

O departamento de Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Guimarães garante a gestão de resíduos
sólidos urbanos e a limpeza da cidade. É da sua responsabilidade a recolha de RSU, a limpeza dos
espaço público, assim como a gestão dos ecopontos.
A Câmara Municipal de Guimarães delegou competências na Vimágua, EIM, para os serviços de
recolha de materiais nos ecopontos e de resíduos orgânicos nos contentores subterrâneos, bem como
da limpeza e desinfecção daqueles contentores e receptores e áreas adjacentes desde 1 de Janeiro de
2005, e tem a duração de um ano, sendo renovável por iguais períodos.
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Instituto dos Resíduos

MAPA 1 – MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O SIRVA E PRINCIPAIS INFRAESTRUTURAS

Instrumentos normativos

Depois do PERSU, foi aprovado em 2000 o Plano de Acção para os Resíduos Sólidos Urbanos

A nível municipal a gestão de RSU é definida pelo Regulamento de Resíduos Sólidos, Higiene e

e definir os objectivos a que Portugal está obrigado, ou a que se propõe durante o período de 2000 a

Limpeza Pública do município de Guimarães.

2006. Teve ainda como objectivo identificar as acções necessárias para que se atinjam esses objectivos

A nível nacional existem vários diplomas legislativos, parte resultantes de transposição de directivas da
União Europeia. No que se refere a gestão de RSU, destacam-se os seguintes diplomas:
-

Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro, estabelece as regras a que fica sujeita a gestão de

resíduos. Revoga o Decreto-Lei nº 310/95, de 20 de Novembro;
-

Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio, estabelece as regras do transporte de resíduos dentro do

(PARSU) 2000-2006 pelo Instituto dos Resíduos com o objectivo de fazer a avaliação da situação actual

e racionalizar os investimentos a realizar nesse período.
Em Julho de 2003 foi apresentada a “Estratégia Nacional para a Redução dos Resíduos Urbanos
Biodegradáveis destinados aos Aterros” pelo secretário de Estado do Ambiente, definida para dar
cumprimento aos objectivos estabelecidos na Directiva do Conselho n.º 1999/31/CE de 26 de Abril de
1999 (relativa à deposição de resíduos em aterros e transposta para direito nacional pelo Decreto-Lei
n.º 152/2002), de 23 de Maio.

território nacional;
-

Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 162/2000, de 27 de Julho e

Directiva 2004/12/CE, relativos à gestão de embalagens e resíduos de embalagens (estabelecem metas
de reciclagem e de valorização);
-

Portaria n.º 961/98, de 10 de Novembro, estabelece os requisitos a que deve obedecer o processo

INSTRUMENTOS TÉCNICOS
Os instrumentos de gestão disponíveis no concelho de Guimarães para a recolha, tratamento e
deposição final dos RSU são distribuídos pelo departamento de Serviços Urbanos da Câmara Municipal
de Guimarães, e pelo Sistema Intermunicipal de Resíduos do Vale do Ave (SIRVA).

de autorização prévia das operações de armazenagem, tratamento, valorização e eliminação de
resíduos industriais, resíduos sólidos urbanos ou outros tipos de resíduos;

Recolha indiferenciada

-

Decreto-Lei n.º 62/2001, de 19 de Fevereiro, relativo à gestão de pilhas e acumuladores usados;

A maior parte da recolha de RSU é efectuada de forma indiferenciada, ou seja, os resíduos são

-

Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de Maio, estabelece o regime jurídico a que fica sujeito o

colocados em contentores ou sacos de plástico misturados, sendo recolhidos pelas viaturas de

procedimento para a emissão de licença, instalação, exploração, encerramento e manutenção pósencerramento de aterros destinados à deposição de resíduos e procede à transposição para a ordem
jurídica nacional da Directiva n.º 1999/31/CE, do Conselho, de 26 de Abril, relativa à deposição de
resíduos em aterros, estabelecendo metas de desvio de resíduos biodegradáveis de aterro;
-

Decreto-Lei n.º 230/2004, de 10 de Dezembro, relativo à gestão de resíduos de equipamentos

transporte que os transferem para o local de tratamento.
A recolha de RSU indiferenciados no concelho de Guimarães é garantida pelo departamento de
Serviços Urbanos e Ambiente da Câmara Municipal, dispondo para o efeito de 50 cantoneiros de
limpeza, 3 encarregados, 25 motoristas e 3 fiscais de higiene e limpeza, para além dos quadros
técnicos.

eléctricos e electrónicos. Transpõe as Directivas n.º 2002/95/CE e 2002/96/CE, alterada pela Directiva
n.º 2003/108/CE..

A recolha de resíduos indiferenciados é efectuada num período diurno, desde as 06:00 horas até às
12:00 horas, e num período nocturno entre as 23:00 e as 05:00 horas. O município divide-se em 20

A gestão de resíduos em Portugal é ainda norteada através de um conjunto de Planos Estratégicos que
visam a integração dos requisitos das diferentes directivas comunitárias e o desenvolvimento
sustentado e planeado dos mecanismos e infra-estruturas nacionais de gestão de resíduos. A nível de
gestão de RSU destaca-se o Plano Estratégico de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU), o
qual define orientações e estabelece metas a nível de gestão de RSU.

circuitos de recolha, dos quais 13 se subdividem em circuito A e B, com frequência de recolha
trissemanal e os restantes sete circuitos correspondem a recolha diária. No mapa 2. representa-se os
circuitos de recolha de RSU indiferenciados e frequência de recolha, efectuados desde o ano de 2000
no concelho de Guimarães. Semanalmente são percorridos sensivelmente 9000 de km nos circuitos de
recolha de resíduos sólidos urbanos indiferenciados, geridos pela Câmara Municipal.
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No centro histórico da cidade são colocados ao final do dia contentores, nos quais os moradores
colocam os resíduos indiferenciados. Os contentores são recolhidos diariamente pelos serviços
camarários entre as 23:00 e as 06:00 horas, resultando numa maior salubridade da cidade, sem
condicionar a atractividade turística.
A Vimágua, EIM, procede à recolha de RSU indiferenciados, depositados em contentores subterrâneos
“Moloks”, entre as 06:00 e as 20:00 horas, dispondo de uma viatura de 26 ton. com contentor de 30m3,
aberto. A recolha é efectuada por duas equipas, constituída, cada uma, por um motorista e um ajudante,
sendo recolhidos em média cerca de 45 ton. de RSU por dia.
Desde o ano de 2001 a Câmara Municipal implementou um sistema de gestão de frotas, utilizando o
software “Xtran”, que permite controlar e analisar os processos de recolha, favorece a gestão
operacional e automática da frota e a monitorização do sistema. Desde a aplicação deste programa o
acesso e consulta da informação tornou-se mais fácil e acessível, verificando-se uma redução dos
custos com combustível, manutenção e recursos humanos e permitindo uma melhor definição dos
tempos efectivos de recolha assim como da configuração de circuitos.
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Recolha porta-a-porta

sólidos (mapa 3). Destinam-se à recolha de resíduos de pequenas dimensões e aparecem normalmente

Os resíduos indiferenciados são recolhidos pelo sistema porta-a-porta em cerca de 80% do concelho,

verde para deposição de vidro e contentor azul para deposição de papel e cartão) frequentemente

onde os resíduos são colocados, em sacos, à porta das casas, em dia e hora determinada. Este

acompanhados de um quarto contentor para recolha de pilhas.

associados em três contentores (contentor amarelo, destinado à deposição de embalagens, contentor

processo proporciona uma menor higienização dos arruamentos e requer maior civismo dos residentes.
No centro histórico da cidade de Guimarães a recolha selectiva de RSU é efectuada através de

Recolha por sistema de pontos de reagrupamento
Ao longo do município de Guimarães existem vários pontos de reagrupamento, em que a recolha de
resíduos é efectuada através de contentores de aproximação com a capacidade de 800 e 1100 litros.
Este tipo de sistema é utilizado em locais onde não seja possível efectuar a recolha porta-a-porta.
Em locais com elevada densidade populacional, onde há predominância de habitações verticais
colectivas, para evitar a acumulação de resíduos na rua, foram implementados contentores
i

subterrâneos com 5000 L de capacidade , vulgarmente designados por “Moloks”.
Para além destes contentores existem ainda 20 contentores de recolha de RSU indiferenciados com
capacidade de 240 a 360 litros, colocados no Centro Histórico de Guimarães.

Recolha selectiva

contentores de 240 litros, recolhidos diariamente por viaturas de reduzidas dimensões. Ao longo do
concelho foram distribuídos ecopontos com capacidade de 2500 litros. Os contentores de maior
capacidade, 3000 litros, enterrados foram colocados junto de grandes áreas desportivas e habitacionais.
No caso de freguesias pequenas, com poucos habitantes, o ecoponto foi colocado no centro da
freguesia, junto à igreja, à escola EB1, etc. Existem ecopontos em todas as freguesias sendo
distribuídos de acordo com o número de habitantes por freguesia, com o mínimo de um por cada 500
habitantes, nas freguesias mais pequenas.
A Câmara Municipal dispõe de um serviço de recolha de RSU volumosos, que pelo seu volume, forma
ou dimensão não possam ser removidos através dos circuitos normais. Na cidade este serviço é
efectuado diariamente e na restante área do concelho a frequência e dias de recolha é estipulada com
as respectivas juntas de freguesia, no início de cada ano.

Desde 1997 que a Eco-Ave procede à recolha selectiva de papel, cartão e plástico extensível em áreas

A recolha de resíduos verdes urbanos também é efectuada pela Câmara Municipal mediante solicitação

comerciais e industriais do concelho. Actualmente é efectuada uma recolha diária na cidade e artérias

por parte dos munícipes.

principais, a partir das 19:00 horas e em locais de feiras.
A Vimágua, EIM, através da Eco-Ave efectua ainda a recolha de resíduos nos ecopontos, dispondo de
duas viaturas, uma equipada com grua e contentor compactador, para recolha de papel/cartão e
embalagens e uma segunda, de menores dimensões, para recolha de vidro.
A recolha selectiva é efectuada por três equipas constituídas, cada uma, por um motorista e um
ajudante. A recolha de papel/cartão e embalagens ocorre em dois turnos ao longo de todo o dia, sendo
percorridos diariamente cerca de 250 km. A recolha de vidro é efectuada apenas durante a manhã, com
uma média 120 km percorridos diariamente.
Os ecopontos foram instalados ao longo da via pública e em estabelecimentos de ensino, onde
acumulam a função de sensibilização da população escolar, face aos problemas de gestão de resíduos
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FIGURA 1 - ECOPONTO

FIGURA 3 – MOLOKS DE RECOLHA SELECTIVA
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FIGURA 2 – ECOPONTOS ENTERRADOS
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Ecocentros
Os Ecocentros são parques amplos com contentores de elevadas dimensões onde são recolhidos
resíduos separadamente que, pelas suas dimensões ou características não são passíveis de serem
colocados nos Ecopontos nem podem ser recolhidos pelos meios normais de remoção de lixo. Podem
ser depositados nos ecocentros têxteis, pequenos entulhos, resíduos verdes, madeira, sucata,
electrodomésticos velhos, pilhas, óleos e lâmpadas.
O SIRVA dispõe de 4 Ecocentros na sua área de intervenção, um dos quais se localiza no concelho de
Guimarães, freguesia de Aldão. A deposição dos resíduos é acompanhada por um funcionário que
garante, a quem aí se dirige, todas as explicações necessárias para o correcto armazenamento dos
resíduos para uma posterior valorização. O ecocentro funciona de Segunda a Sábado, com horário
entre as 08:00 e as 19:00 horas.

FIGURA 4 - ECOCENTRO
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Fonte: C.M. Guimarães

MAPA 2 – TRAJECTO AO ECOCENTRO DE GUIMARÃES

FIGURA 5 - ECOCENTRO

Viaturas de recolha de RSU
A Câmara Municipal de Guimarães (CMG) possui uma frota de 18 viaturas de recolha, duas de caixa

Deste modo, os resíduos anteriormente encaminhados para esta infraestrutura estão a ser conduzidos
para Aterros Sanitários licenciados para o efeito.

aberta mas apenas uma equipada com grua, 16 de recolha hermética, em que 15 estão equipadas com

Das principais instalações e equipamentos do SIRVA destacam-se 910 ecopontos, quatro ecocentros,

compactador, sendo a viatura sem compactador a de menores dimensões, com capacidade de 2,5

uma estação de triagem, uma estação de compostagem e dois aterros sanitários. A exploração e

toneladas, que é utilizada juntamente com duas viaturas com capacidades de 4,5 e 5,5 toneladas, na

gestão da estação de compostagem e a recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) em Fafe,

recolha dos RSU em ruas estreitas e centro histórico.

encontra-se concessionada à empresa SERURB, Serviços Urbanos, Lda.. A recolha de RSU no

Este município possui três viaturas com três eixos com capacidade de 13 toneladas, normalmente
utilizadas nos circuitos com maiores densidades populacionais e, consequentemente, uma maior
quantidade de RSU. As restantes viaturas são de dois eixos, com capacidades compreendidas entre as

Município de Guimarães é efectuada directamente pela própria Câmara de Guimarães e a recolha
selectiva foi delegada na Vimágua, EIM.

Estação de triagem

5 e as 10 toneladas.

Tratamento de Resíduos

A estação de triagem é o local onde os resíduos são separados, mediante processos manuais ou
mecânicos, em materiais constituintes destinados aos processos de gestão seguintes. Os materiais

Os RSU produzidos no concelho de Guimarães são tratados na central de compostagem, sendo obtido

recolhidos selectivamente nos ecopontos são direccionados para o Centro de Triagem, onde se

um composto.

procede à sua preparação e acondicionamento para posterior envio às indústrias recicladoras, excepto

O sistema de tratamento de RSU implementado nos municípios do SIRVA, apresenta como principal
problema a elevada concentração de resíduos têxteis presentes nos RSU, os quais podem provocar a
paragem do reactor biológico condicionando o processo de tratamento de resíduos.

o vidro que não sofre qualquer triagem.
A estação de triagem do SIRVA, para onde são transportados os materiais recolhidos selectivamente
nos seis municípios que integram o sistema, localiza-se no concelho de Vila Nova de Famalicão,

A tradição têxtil da região, aliada há existência de pequenas fábricas, sem processo adequados de

freguesia de Riba d’Ave, numa área adjacente à estação de compostagem. A estação encontra-se em

gestão de resíduos, dificulta a gestão do sistema de tratamento de RSU. Os resíduos resultantes da

funcionamento desde Março de 2001 e possui capacidade para processamento de cerca de 4

limpeza municipal da cidade são tratados da mesma forma que os RSU recolhidos em circuitos de

toneladas de RSU por hora .

recolha indiferenciada.
O sistema de gestão de RSU da Amave - CITRUS é então constituído pelas seguintes infra-estruturas:
• Estação de tratamento de resíduos sólidos urbanos (ETRSU), cujo produto final, designado de
composto, é comercializado e aplicado em solos agrícolas;
• Estação de triagem;
• Dois aterros sanitários, um localizado em Santo Tirso e outro em Guimarães. O Aterro Sanitário de
Guimarães localizado na freguesia de Gonça, atingiu a sua capacidade máxima de deposição de
resíduos em Abril de 2005.
Esta infraestrutura recepcionava o refugo proveniente do CITRUS, os resíduos industriais banais
(RIB´s) do Concelho bem como alguns resíduos provenientes de circuitos de recolha indiferenciada,
que pela sua composição não eram passíveis de tratamento por compostagem.

1

A estação de triagem é constituída por uma linha de triagem manual, onde os materiais são
seleccionados, por triagem deslizante. Os produtos triados são comprimidos numa prensa e
armazenados sobre a forma de fardos para posterior valorização por operador licenciado.
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O processo de compostagem acelerada é realizado por três bio-reactores rotativos, (BRS), cada um
com 4,25 m de diâmetro e 48 m de comprimento. Nos reactores os RSU são dilacerados, sem que
ocorra a pulverização do vidro , sendo a fracção orgânica oxidada por processos biológicos aeróbios.
Os cilindros de compostagem são revestidos por uma camada de composto que serve como meio de
cultura dos microorganismos e que permite o isolamento térmico dos reactores. O aumento da
temperatura, verificado durante a fase exotérmica da compostagem, permite em simultâneo desidratar
o produto e higienizá-lo através da eliminação das bactérias patogénicas. O processo de compostagem
acelerada demora cerca de três dias.
O produto resultante dos reactores é submetido a uma fase de afinação que consiste num tratamento
físico e mecânico realizado sobre o composto produzido e que tem como objectivo efectuar a
separação entre o composto e os refugos (matéria inorgânica constituída por plásticos, vidros, metais,
papel, entre outros). Após a afinação os refugos separados são enfardados e depositados nos aterros
FIGURA 6 - ESTAÇÃO DE TRIAGEM

sanitários do SIRVA.
O composto após a afinação, é depositado numa área de maturação, durante um período de

ETRSU, Estação de tratamento de resíduos sólidos
A estação de compostagem é uma instalação industrial destinada ao tratamento dos resíduos
orgânicos por compostagem, processo no qual os resíduos são estabilizados por degradação biológica,
resultando num composto húmico que pode ser integrado no solo, como fertilizante orgânico.
O SIRVA possui uma central de compostagem situada no concelho de Vila Nova de Famalicão,

sensivelmente seis semanas. Nesta fase ocorre o processo de humificação do composto por processos
aeróbios, do que resulta um produto que pode ser utilizado como correctivo de solos. Após a
maturação, o composto é submetido a um novo processo de afinação, ao fim da qual é armazenado ou
ensacado e vendido.
A estação possui um sistema de tratamento de odores, no qual os gases são tratados em duas torres
de lavagem, com tratamento posterior em biofiltros e libertação para a atmosfera.

freguesia de Riba d’Ave, numa área adjacente à estação de triagem.
Esta estação trata os resíduos recolhidos nos concelhos de Guimarães, Fafe, Santo Tirso, Vizela, Trofa
e Vila Nova de Famalicão. A sua capacidade instalada é de 360 tonelada por dia, possuindo três
reactores com capacidade unitária de 120 tonelada por dia.

Um dos objectivos principais da estação de compostagem é a minimização da quantidade de resíduos
putrescíveis depositados em aterro. Durante o ano de 2003 foram tratados 126.519 toneladas de RSU,
do que resultou 11.712 toneladas de composto (cerca de 10% do peso de resíduos à entrada) e
106.223 toneladas de refugo, depositado em aterro (85% do peso de resíduos à entrada). Os

A Central de Compostagem compreende três operações básicas: a compostagem acelerada, a

objectivos iniciais da estação previam uma produção de 40% de composto por cada tonelada de RSU

afinação e a maturação.

tratados. Verifica-se assim que os objectivos do projecto estão longe de ser atingidos pela central de

Os resíduos RSU transportados para a estação são descarregados na fossa de recepção. Dada a

compostagem, no que se refere à eficiência de transformação.

elevada quantidade de têxteis no RSU é frequentemente efectuada uma triagem manual antes de
serem descarregados na fossa. A recolha dos resíduos a partir da fossa é efectuada por uma ponte
rolante equipada com uma garra hidráulica, transportando-os para as tremonhas de carga dos cilindros
de compostagem.
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Aterro sanitário
O aterro sanitário é “uma instalação de eliminação para deposição de resíduos acima ou abaixo da
2

superfície natural” . O SIRVA dispõe de dois aterros sanitários, um localizado no concelho de
Guimarães, freguesia de Gonça, e outro localizado no concelho de Santo Tirso, freguesia de Santa
Cristina do Couto, e que resultaram da reconversão de duas lixeiras.
Até Abril de 2005 o aterro sanitário de Guimarães foi gerido pela empresa Eco-Ave. A sua exploração
teve início em Março de 1999, e ocupa uma área total de cerca de 3 hectares, englobando a antiga
lixeira. A área da célula do aterro é de 4500 m2. No aterro de Guimarães são depositados refugos da
ETRSU, alguns RSU em “bruto”, provenientes de dois circuitos de recolha indiferenciada e ainda
Resíduos Industriais Banais (RIB’s).
Os resíduos são cobertos diariamente com terras, o que requer a utilização mensal de 2500m3 de
3

terras de cobertura. Os lixiviados gerados no aterro são tratados no SIDVA . O biogás produzido é
encaminhado para o respectivo queimador.

FIGURA 7 - ATERRO SANITÁRIO

O Aterro Sanitário de Guimarães, atingiu a sua capacidade máxima de deposição de resíduos em Abril
de 2005.
Deste modo, os resíduos anteriormente encaminhados para esta infraestrutura estão a ser conduzidos
para Aterros Sanitários licenciados para o efeito.
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EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS

Contentores de
recolha
indiferenciada
575 de 800
litros

Papeleiras

Contentores de
recolha
selectiva de
matéria
orgânica ao
serviço da
população
Não se aplica

Contentores de
recolha
selectiva de
matéria
orgânica ao
serviço dos
serviços
Não se aplica

Contentor de
recolha selectiva
de vidro
13 de 1.500 llitros
470 de 2.500 litros
10 de 3.000 litros

Contentor de
recolha selectiva
de papel/cartão
13 de 1.500 litros
367 de 2.500 litros
10 de 3.000 litros

Contentor de
recolha selectiva
de embalagens de
plástico/metal
13 de 1.500 litros
321 de 2.500 litros
10 de 3.000 litros

Restos vegetais
de podas
municipais

Recolha
porta-a-porta
de resíduos
volumosos e
monstros

Recolha
porta-a-porta
de resíduos
volumosos e
monstros

Ecocentros
1

RECOLHA

Contentores tipo
MOLOK
10 de 3.000
litros
125 de 5.000
litros

1 Veículo de caixa aberta com grua

TRANSPORTE

1 Veículo de recolha hermética com capacidade de 2,5 toneledas
1 Veículo de recolha hermética com capacidade de 4,5 toneledas
1 Veículo de recolha hermética com capacidade de 5 toneledas
1 Veículo de recolha hermética com capacidade de 13 toneledas
10 Veículo de recolha hermética com capacidade de 10 toneledas

Reciclagem

Empresas de
reciclagem

Empresas de
reciclagem

Aterro Sanitário

Vidro reciclado

Papel e cartão
reciclado

Produtos
reciclados

Composto

Aterro Sanitário

Materiais reciclados
Composto

PRODUTOS

Composto

Triagem envio de determinados materiais
para empresas de reciclagem

Reciclagem

Biogás Æ energia eléctrica
Não se aplica

Estação de
compostagem

DESTINO
FINAL

Aterro Sanitário

Empresas de
reciclagem

TRATAMENTO

Estação de Compostagem

Triagem e
desmantelam
ento por
operador
licenciado
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INSTRUMENTOS ECONÓMICOS

As despesas com a gestão de RSU foram da ordem dos 3064 339, 48 milhares de euro, sendo que
55,6% dos gastos reportam à recolha indiferenciada de RSU (tabela 2).

Receitas
As receitas municipais de gestão de RSU provêm da aplicação de tarifas pela prestação de serviços de
recolha, transporte, tratamento e valorização de RSU. A tarifa mensal de Resíduos Sólidos Urbanos é
variável de acordo com o tipo de utilizador.
No caso de consumidores domésticos a tarifa é indexada ao consumo da água e determinada de acordo
com o escalão de consumo (primeiro escalão relativo a consumos mensais até 20 m3 e segundo escalão
para consumos superiores). No que se refere a produtores domésticos com tarifa fixa mensal (aplicável
quando o produtor não possui abastecimento público de água) é definida uma taxa mensal, com base
nos custos de tratamento, incluindo custos fixos de prestação do serviço e custos mensais de
4

tratamento de RSU (tabela 1).
As instalações do Estado, Autarquias, Empresas Públicas e Associações sem fim lucrativo, quando
situados em locais com rede de distribuição de água, pagam a tarifa mensal de RSU de acordo com o
escalão de consumo de água (tabela 1).
No caso de escritórios, gabinetes, consultórios e actividades correlativas é aplicada uma tarifa única.
Relativamente a instalações comerciais, indústria e grandes estabelecimentos de serviços e organismos
tutelados pelo Estado é aplicada uma tarifa, de acordo com a área, que cada estrutura ocupa (tabela 1).
No ano de 2005 foi criado um novo grupo de utilizadores, ou seja “Grandes Produtores de Resíduos”,
de acordo com o Regulamento de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública, cuja a tarifa é calculada de
acordo com área que ocupa mais uma acréscimo relativo ao consumo de água, de acordo com os
valores abaixo descritos. Quando existentes em locais onde não há distribuição de água a tarifa é fixa.

Despesas
As despesas municipais de gestão de RSU devem-se à gestão de recursos humanos, à manutenção e
aquisição de equipamentos, aos gastos com a limpeza urbana e recolha de RSU, ao pagamento da
empresa contratada para recolha de contentores enterrados e recolha selectiva de RSU, assim como
ao pagamento do tratamento e confinamento dos RSU.

14

TABELA 1- TARIFA DE RSU APLICADA NO CONCELHO DE GUIMARÃES (2005)
TIPOLOGIA DO PRODUTOR

Domésticos, Estado, Autarquias, Empresas Públicas e Associações sem fim lucrativo

Domésticos, sem abastecimento de água
Escritórios, gabinetes, consultórios e actividades correlativas

Instalações comerciais, indústria e grandes estabelecimentos de serviços e organismos tutelados
pelo Estado

Grandes Produtores de Resíduos - Hotelaria

Grandes Produtores de Resíduos - Restaurantes, bares, pastelarias e similares

CONSUMOS

TARIFA DE RSU (EUROS)€

1º escalão

1,61

2º escalão

3,24

Tarifa fixa mensal

1,61

Tarifa única

4,34

Inferior a 100 m2

5,23

101 a 200 m2

10,37

201 a 400 m2

17,28

401 a 600 m2

25,94

Superior a 600 m2

43,18

Até 100 m2

5,23

+0,13/m3

101 a 200 m2

10,37

+0,13/m3

201 a 400 m2

17,28

+0,13/m3

401 a 600 m2

25,94

+0,13/m3

Superior a 600 m2

43,18

+0,13/m3

Até 100 m2

5,23

+0,26/m3

101 a 200 m2

10,37

+0,26/m3

201 a 400 m2

17,28

+0,26/m3

401 a 600 m2

25,94

+0,26/m3

Superior a 600 m2

43,18

+0,26/m3
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TIPOLOGIA DO PRODUTOR

CONSUMOS

Grandes Produtores de Resíduos - Supermercados

Grandes Produtores de Resíduos - Unidadades Hospitalares, Centros de Saúde, Policlínicas,
Estabelecimentos de ensino com refeitório e Clínicas Veterinárias

Locais onde não há distribuição de água

TARIFA DE RSU (EUROS)€

Até 100 m2

5,23

+0,26/m3

101 a 200 m2

10,37

+0,26/m3

201 a 400 m2

17,28

+0,26/m3

401 a 600 m2

25,94

+0,26/m3

Superior a 600 m2

43,18

+0,26/m3

Até 100 m2

5,23

+0,13/m3

101 a 200 m2

10,37

+0,13/m3

201 a 400 m2

17,28

+0,13/m3

401 a 600 m2

25,94

+0,13/m3

Superior a 600 m2

43,18

+0,13/m

Até 100 m2

7,84

101 a 200 m2

15,56

201 a 400 m2

25,92

401 a 600 m2

38,90

Superior a 600 m2

64,76

Fonte: elaboração própria a partir de dados da CM Guimarães
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TABELA 2- DESPESAS MUNICIPAIS COM A GESTÃO DE RSU, DURANTE O ANO DE 2004
RECOLHA DE RESÍDUOS

EURO (€)
Recolha de Resíduos Indiferenciados (Câmara Municipal)

1.604.975,00 €

Contratação de serviços da recolha selectiva

108.000,00 €

Recolha de Contentores Subterrrâneos

89.783,62 €

Sub Total

1.802.783,62 €

CUSTOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS

EURO (€)
Tratamento de Resíduos na ETRSU)

778.960,00 €

Refugo da ETRSU

367.680,00 €

Sub Total

1.146.640,00 €

TOTAL

2.949.398,62 €
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Câmara Municipal de Guimarães
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Evolução das despesas e receitas

4.000.000

Na tabela 3 e na gráfico 1 apresentam-se as receitas e despesas do município de Guimarães na área

3.250.000

de gestão de resíduos, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística. Apesar do aumento

2.500.000

de receitas verificado entre os anos de 1996 e 2002, verifica-se que estas receitas foram em todos os
anos muito inferiores aos custos do processo de gestão de resíduos, aspecto que se afasta da

1.750.000

aplicação do princípio do poluidor-pagador, defendido pela União Europeia, e segundo o qual o

1.000.000

poluidor deve suportar todos os custos de atenuação da poluição, de investimentos, manutenção,

250.000

exploração e substituição das infraestruturas afectas à actividade. Assim deve a Câmara Municipal de

-500.000

Guimarães continuar com um processo de aumento sustentado das tarifas de modo a equilibrar os
custos e dando cumprimento às recomendações da União Europeia nesta matéria.

Despesas (€)
Receitas (€)
Saldo
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

-1.250.000
-2.000.000
-2.750.000
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INE

GRÁFICO 1- RECEITAS E DESPESAS NA GESTÃO DE RESÍDUOS NO
CONCELHO DE GUIMARÃES
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TABELA 3- DESPESAS MUNICIPAIS COM A GESTÃO DE RSU, DESDE O ANO DE 1996 A 2002
ANO

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Despesas (€)

2.589.275

3.097.271

3.192.396

3.666.030

3.299.837

3.272.000

3.278.524

Receitas (€)

658.583

1.145.280

1.200.572

1.195.075

967.094

1.026.000

882.533

Saldo (€)

-1.930.692

-1.951.991

-1.991.825

-2.470.955

-2.332.743

-2.246.000

-2.395.991

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INE
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• Visitas de estudo ao ecocentro de Guimarães;

INVESTIMENTOS
Os principais investimentos efectuados no Sistema Intermunicipal de Resíduos do Vale do Ave, que
envolvem o concelho de Guimarães, ascendem a 44,35 milhões de euros. Da totalidade de

• Visitas de estudo à estação de compostagem, triagem e à ETAR;
• Programa eco-escolas;

5

investimentos efectuados 81% foram aplicados na Estação de Tratamento de RSU (tabela 4).

TABELA 4 - PRINCIPAIS INVESTIMENTOS EFECTUADOS PELO SIRVA, QUE ENVOLVEM
O CONCELHO DE GUIMARÃES.
INVESTIMENTOS

MILHÕES DE EURO

• Eco Código - trabalhos vencedores;
• Acção de Formação Planeamento e Ambiente;
• Acção de formação Agenda 21 Escolar;
• Distribuição de ecopontos nas escolas.

Aterro de Guimarães

5,71

Estação de tratamento de RSU (repartido por 3 fases)

35,13

distribuído por todas as habitações do concelho (Recolha de Resíduos em Guimarães) e a entrega a

Outras intervenções na compostagem (refugos)

0,768

todas as escolas do concelho dos materiais didácticos da Agenda 21 Local.

Estação de Triagem

0,825

Para 2005 estão previstas um conjunto de iniciativas que visam continuar e reforçar o trabalho de

Ecopontos (total SIRVA)

0,471

sensibilização e informação realizado:

Ecocentros (total SIRVA)

1,35

Campanhã de sensibilização (total SIRVA)

0,098

Para além disso, têm sido realizadas várias campanhas de sensibilização, podendo citar-se o infomail

• Entrega de compostores caseiros às EB1 do concelho;
• Colocação de pilhómetros em todas as EB 1 do Concelho;

Fonte: AMAVE, 2000

Instrumentos educativos / informativos
No que se refere a acções de sensibilização e gestão ambiental a AMAVE já promoveu a distribuição
de alguns panfletos, “outdoors”, acções de sensibilização escolares, “spots” publicitários de rádios,
anúncios de jornal e boletim informativo da reciclagem. A AMAVE possui um número verde, à
disposição da população, para esclarecimento de questões relacionadas com a gestão de resíduos
sólidos.
A Câmara Municipal de Guimarães tem promovido um conjunto diversificado de iniciativas nesta área,
sendo de realçar as seguintes actividades promovidas no ano lectivo 2003-2004:
• Semanas temáticas (exemplo: Exposição Guimarães e o Ambiente);
• Acções de formação nas escolas EB1 e EB2,3;

• Colocação de mini ecopontos nos átrios das Escolas aderentes à Agenda 21 Escolar;
• Colocação de autocolantes nos contentores de resíduos com as boas práticas de utilização;
• Campanha "Ao sábado não há recolha de lixo" nos transportes públicos;
• Campanha "Como utilizar os ecopontos" - infomail para todas as habitações do Concelho.
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FIGURA 8 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL
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MODELO DE GESTÃO DE RESÍDUOS
BALANÇO DE MASSA

Balanço do Sistema-Meio (Ton/dia)
178,142
94,3%

Concelho
178,142

13,5%

5,7%

145,370
86,5%

Recolha selectiva
10,148
0,8%
84,9%

ETRSU - SIRVA
76,7%

Aterro Sanitário
167,145

111,556

reciclagem
8,551

reutilização
0,003

145,451

0,03%

Actividades
valorização
10,068

9,5%

0,957

pl. de tratamento
2,2%

0,222

99,2%

Composto
15,402

22

10,6%

Extracção
de
matérias
primas

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AMAVE e da Câmara Municipal de Guimarães

DIAGRAMA 1- BALANÇO DE MASSA

Indústria de producção de bens de consumo

22,623

Recolha
indiferenciada
167,994

E squ em a do pro ces so d e G es tã o de R esíd uo s
(T on/dia )
P ro d u çã o

P o lític as d e
m in im iza çã o

P ro d u çã o e stim ad a
re síd u o s re co lhid o s

1 78 ,1 42

0 ,0 0 %

1 7 8 ,1 4 2

C on celho d e G uim arães
5 ,7 0 %

R ec o lh a s e le c tiva
1 0 ,1 4 8
9 9 ,2 1 %
0 ,7 9 %

9 4,3 0%
Re co lh a in d ife ren cia da

1 6 7 ,9 9 4

2 2,6 2 3

1 4 5 ,3 7 0

1 3 ,47 %

F ra c ç ã o o rg â n ic a
re co lh id a

F rac ç ã o in o rg â n ica
rec o lh id a

0 ,0 81

1 0 ,0 6 8

R e síd u o s ve rde s

8 6 ,5 3 %
8 5 ,3 5 %

9 9 ,9 4 %

#R EF !

R e c ic lag e m /T rata m e n to

8,592

0,7 65

#R EF !

8 ,59 2

E s ta ç ã o d e c o m p o s ta g e m
1 4 5 ,4 5 1

R e c ic lag e m

C o m p o sta g em e m cilin d ro s

0 ,06 %

0 ,4 2 4
T ra ta m en to d e R C D

8 ,34 6

0 ,0 9 4
T ra ta m e n to de m o n stro s
0 ,9 5 7
R e je ita d os d a e sta çã o de tria g e m

14 ,65 %

In dú stria re cicla ge m de pa p e l

2 ,0 4 4

In dú stria re cicla ge m de vid ro

5 ,8 0 6

In dú stria re cicla ge m de plá stic os

0 ,3 7 6

In dú stria re cicla ge m de m e ta is

0 ,1 1 7

R e u tiliza çã o /re cicla ge m d e ro u p a s

0 ,0 0 3

1 ,4 7 5
R e je ita d o s
T rata m e n to
0 ,2 4 6

0 ,00 0 M a te ria is re cu p e ra d o s
15 ,40 2 C o m p o sto

1 ,3 1 %

R e cicla ge m de m a d eira

0 ,1 4 5

R e cicla ge m de p ilh a s

0 ,0 0 4

T ra ta m e nto d e e le ctro d .

0 ,0 9 7

1 11 ,55 6 R e fu go
7 6 ,7 0 %
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9 8,6 9%
R eje ita d o s to ta is
1 1 3 ,0 3 1

#RE F!

A te rro s a n itá rio

2 2,6 23

13 5 ,6 5 5
1 1 3 ,0 3 1

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AMAVE e da Câmara Municipal de Guimarães

DIAGRAMA 2 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO SISTEMA DE GESTÃO DE RSU NO CONCELHO DE GUIMARÃES

Produção de resíduos

Dos vários materiais passíveis de serem recolhidos selectivamente aquele que representa um maior
peso em termos de produção é o vidro, com cerca de 53% do peso total.

Os padrões de consumo e estilos de vida da população, a predominância de cada sector de actividade,
a situação sócio-ecónomica local e o grau de urbanização da região reflectem-se na evolução da
produção de resíduos sólidos. Numa perspectiva evolutiva, assistiu-se em Guimarães a um incremento
da produção de resíduos superior à taxa de crescimento da população.

Estima-se que diariamente sejam recolhidos selectivamente, por cada habitante do concelho de
Guimarães, 0,036 kg de vidro e 0,016 kg de papel-cartão. Apesar da melhoria que se tem verificado
nos últimos anos relativamente à adesão à reciclagem de embalagens (plásticas e metálicas), é nestes
materiais que a fracção de materiais depositados em ecopontos é menor, estimando-se que apenas

Estima-se que cada habitante do concelho de Guimarães tenha produzido diariamente em 2004 cerca
6

de 1,102 kg de RSU (recolhidos em circuitos de recolha indiferenciada e selectiva) . A produção média

0,005 kg de embalagens sejam depositadas diariamente, por habitante, em circuitos de recolha
selectiva (tabela 5).

de RSU por habitante no concelho de Guimarães é ligeiramente inferior à média de Portugal

0,4%

7,2%

1,2%

7

continental (1,21 kg/hab.dia ).
INDICADOR 1 – PRODUÇÃO DE RESÍDUOS

Vidro

Quantidade produzida
Produção de resíduos

Papel-cartão
Emb. metais ferrosos

(65.021.935 kg)

Resíduos produzidos por habitante por
dia

=

=

1.102 kg/hab.dia

52,7% Emb. metais não ferrosos
Emb. plásticas
38,6%

Número de habitantes
(161.652 habitantes)

Por sua vez, a produção de resíduos recolhidos em circuitos de recolha selectiva em 2004 (0,063
kg/habitante.dia) é bastante inferior ao da recolha indiferenciada (1,039 kg/habitante.dia) (tabela 5).
Fonte: elaboração própria a partir de dados da AMAVE e da Câmara Municipal de Guimarães

TABELA 5- ESTIMATIVA DA PRODUÇÃO MÉDIA DIÁRIA DE RESÍDUOS, POR HABITANTE
E TIPOLOGIA DE RESÍDUO.
TIPO DE
RECOLHA

INDIFERENCIADA

SELECTIVA
(TOTAL)

SELECTIVA
(VIDRÃO)

SELECTIVA
(PAPELÃO)

SELECTIVA
(EMBALÃO)

kg/habitante.dia

1,039

0,063

0,036

0,016

0,005

Fonte: elaboração própria a partir de dados da AMAVE e da Câmara Municipal de Guimarães

GRÁFICO 2- FRACÇÃO DE MATERIAIS RECOLHIDOS NOS ECOPONTOS DE GUIMARÃES, EM
2004
Da análise anterior realça-se a elevada fracção de materiais com elevado potencial de valorização (por
exemplo por reciclagem) que estão a ser geridos como resíduos indiferenciados e depositados em
aterro sanitário, contrariando uma gestão sustentável dos recursos naturais.
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Caracterização dos resíduos

RECOLHA

TOTAL (INCLUINDO RECOLHA

INDIFERENCIADA
% EM PESO

SELECTIVA)
% EM PESO

Vidro

3,43%

6,49%

Metais

1,64%

1,63%

0,38%

0,60%

0,56%

0,59%

3,42%

3,23%

100,00%

100,00%

COMPONENTES
A fracção de resíduos provenientes da recolha indiferenciada é constituída maioritariamente por
resíduos putrescíveis (35,26%), ou seja “resíduos que podem ser sujeitos a decomposição anaeróbia
8

ou aeróbia, como por exemplo os resíduos alimentares e de jardim” , seguida de têxteis (16,19%),
plásticos (11,55%) e papéis (10,24%), tal como se pode observar na tabela 6 e no gráfico 3.
Tal como referido anteriormente, a tradição têxtil da região, aliada à existência de pequenas fábricas,
sem processo adequados de gestão de resíduos, leva a que muitos destes resíduos acabem por ser

Incombustíveis não

depositados nos contentores de recolha de RSU, daí esta fracção representar 16,19%, valor bastante

especificados

acima dos valores de referência em Portugal.
Resíduos Domésticos
TABELA 6- COMPOSIÇÃO MÉDIA DESAGREGADA, 2004
RECOLHA

TOTAL (INCLUINDO RECOLHA

INDIFERENCIADA
% EM PESO

SELECTIVA)
% EM PESO

Resíduos Putrescíveis

35,26%

33,29%

Papéis

10,24%

10,38%

COMPONENTES

Especiais
Elementos finos (<20mm)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AMAVE e da Câmara Municipal de Guimarães

Se à composição dos resíduos sólidos recolhidos em circuitos de recolha indiferenciada se acrescentar
os resíduos recolhidos em circuitos de recolha selectiva, a composição dos RSU recolhidos no

Cartões

7,84%

8,05%

concelho adquire a proporção representada no gráfico 4 (tabela 6).
Da caracterização corrigida dos RSU produzidos no concelho de Guimarães destaca-se a elevada

Compósitos

2,36%

2,31%

Têxteis

16,19%

15,27%

Têxteis Sanitários

5,83%

5,49%

Plásticos

11,55%

11,31%

1,30%

1,37%

Combustíveis não
especificados

fracção de materiais fermentáveis (33,3%) seguida pelos têxteis (15,3%), plástico (11,3%) e papel
(10,4%).
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0,6%
0,4%
1,6%

0,6% 3,4%

0,6%
1,6%

Resíduos Putrescíveis

3,4%

Cartões
35,3%

Cartões
33,3%

Têxteis
Têxteis Sanitários

5,8%

Papéis

1,4%

Compósitos

11,5%

Compósitos
Têxteis
Têxteis Sanitários

11,3%

Plásticos

Plásticos

Combustivéis não especificados

Combustivéis não especificados

Vidro

Vidro

Metais
Incombustíveis não especificados

Metais

5,5%

Incombustíveis não especificados

Resíduos Domésticos Especiais

Resíduos Domésticos Especiais

Elementos finos (<20mm)

Elementos finos (<20mm)

16,2%
10,2%
2,4%

Resíduos Putrescíveis

6,5%

Papéis

1,3%

3,2%

7,8%

10,4%

15,3%
2,3%

8,0%

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AMAVE e da Câmara Municipal de Guimarães

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AMAVE e da Câmara Municipal de Guimarães

GRÁFICO 3- COMPOSIÇÃO MÉDIA DOS RESÍDUOS, RECOLHA INDIFERENCIADA.

GRÁFICO 4- COMPOSIÇÃO MÉDIA DOS RESÍDUOS, TOTAL (INCLUINDO RECOLHA
SELECTIVA).

De acordo com a caracterização de resíduos, corrigida com a introdução das quantidades de resíduos
recolhidas selectivamente, podem estimar-se as quantidades anuais produzidas de cada tipo de
material (tabela 7).
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Da análise efectuada depreende-se que existe uma elevada fracção de materiais, muitos dos quais

TABELA 7 - PRODUÇÃO DE RESÍDUOS.

actualmente depositados em aterro, que podiam ser valorizados. Considerando que a fracção
COMPONENTES

KG/ANO

TON/DIA

“incombustíveis não especificados” e metade da fracção “elementos finos” não podem ser submetidas
9

Resíduos Putrescíveis

21.647.435

59,308

Papéis

6.746.972

18,485

Cartões

5.232.173

14,335

Compósitos

1.502.719

4,117

a qualquer tipo de valorização, tal como reciclagem, compostagem ou valorização energética , estimase que cerca de 97,80% dos RSU possam ser alvo de valorização.

INDICADOR 2 – POTENCIAL DE VALORIZAÇÃO
Quantidade de material
potencialmente valorizável

Potencial de valorização
Quantidade de resíduos susceptíveis

Têxteis

9.926.288

27,195

compostagem e/ou incineração)
Têxteis Sanitários

3.572.204

9,787

Plásticos

7.354.837

20,150

Combustíveis não especificados

890.083

2,439

Vidro

4.220.304

11,562

(63.591.452 kg)

de serem valorizados (reciclagem,
relativamente ao total de resíduos
produzidos

=

=

97,80 %

Quantidade total produzida
(65.021.935 kg)

Nota: o potencial de recuperação inclui todas as fracções que podem ser alvo de recuperação.

Distribuição por contentores
Metais

1.060.328

2,905

Incombustíveis não especificados

387.642

1,062

Resíduos Domésticos Especiais

382.698

1,048

Elementos finos (<20mm)

2.098.254

5,749

Total

65.021.935

178,142

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AMAVE e da Câmara Municipal de Guimarães

Nas tabelas 8 e 9 é mostrada como se distribuem as fracções consideradas nos diferentes contentores
do modelo de recolha de resíduos. É assim possível observar que somente o vidro apresenta taxas de
desvio de aterro significativas através de uma recolha selectiva (50,21%), seguindo-se as fracções de
papéis-cartões, com 18,46% a ser alvo de recolha selectiva. Das restantes fracções, destaque para o
facto de serem recolhidos selectivamente 39,96% da fracção incombustíveis não especificados
(recolha de entulho no ecocentro).
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14259,27

6281,31

4810,21

1450,15

465,66

356,60

52,57

9925,11

3572,20

7081,33

1007,24

794,25

Vidro
Pilhas

Ecocentro

Cartão

232,74

248,68

345,76

Elementos
finos
2098,25

20,14
1,48

65,36

Filmes

17,84

Madeira

52,92

Electrodomésticos

35,46

Monstros não metálicos

34,36

Vidro

39,06

Plásticos duros

14,90

Construção e demolição
Resíduos verdes

Resíduos
domésticos
especiais

Incombustívei
s
não
especificados
2101,20
2080,04

Embalagens
Pilhões

Vidro

Combustíveis
não
especificados

Metais

Plásticos

Têxteis
sanitários

Têxteis

Compósitos

Papel-cartão

Cartões

Ecoponto

7358,75

Papéis

Indiferenciada

Matéria
orgânica

Fracção

Contentor e sacos

Resíduos
jardins

Contentor

de

TABELA 8 - DISTRIBUIÇÃO POR CONTENTORES, TONELADAS/ANO

154,90
29,42

Sucata

33,59

Roupa

1,18
7388,17

14259,27

6746,97

5232,17

1502,72

9926,29

3572,20

7362,75

1060,97

881,53

4220,30

387,64

382,70

2098,25

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AMAVE e da Câmara Municipal de Guimarães
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100,00%

93,10%

91,94%

96,50%

6,90%

6,82%

3,50%

99,99%

100,00%

96,18%

94,94%

90,10%

Ecocentro

Cartão

3,38%

90,35%

1262,52%
49,29%

1,90%

5,28%
0,39%

1,25%

1,25%
0,24%

0,24%

Madeira

6,00%

6,00%

Electrodomésticos

9,27%

Monstros não metálicos

9,27%

3,90%

Vidro

3,90%
0,93%

Plásticos duros

0,93%

0,20%

0,20%

Construção e demolição

39,96%

39,96%

0,40%

0,40%

Sucata

3,17%

Roupa

3,17%

0,01%
100,00%

Total

Elementos
finos
100,00%

0,39%

Filmes

Resíduos verdes

Resíduos
domésticos
especiais

Incombustívei
s
não
especificados
60,04%

49,29%

Embalagens
Pilhas

49,79%

17,22%

Vidro
Pilhões

Vidro

Combustíveis
não
especificados

Metais

Plásticos

Têxteis
sanitários

Têxteis

Compósitos

Papel-cartão

Cartões

Ecoponto

99,60%

Papéis

Indiferenciada

Matéria
orgânica

Fracção

Contentor e sacos

Resíduos
jardins

Contentor

de

TABELA 9- DISTRIBUIÇÃO POR CONTENTORES, PERCENTAGEM

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,01%
100,00%

100,00% 100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

1400,00%

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AMAVE e da Câmara Municipal de Guimarães
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Recolha selectiva

TABELA 10 - PROPORÇÃO ENTRE OS VÁRIOS SERVIÇOS DE RECOLHA, PERCENTAGEM

A recolha selectiva consiste na recolha de determinados materiais que constituem os RSU,

TIPO DE RECOLHA

previamente separados na origem, de modo a que possam ser reutilizados, reciclados ou valorizados
adequadamente.
No concelho de Guimarães, durante o ano de 2004, foram recolhidos cerca de 65.022 toneladas de

TON/ANO

PERCENTAGEM (%)

ETRSU

53.060,220

81,6

Aterro GMR

8.257,570

12,7

61.317,790

94,3

Ecopontos

3.225,165

5,0

Ecocentro

478,980

0,7

3.704.145

5,7

65.021.935

178,14

Recolha indiferenciada

RSU, do total de resíduos, 94,3% foram recolhidos em circuitos de recolha indiferenciada e apenas
10

5,70% em circuitos de recolha selectiva (Gráfico 5, Tabela 10) .

Recolha indiferenciada total

Recolha selectiva
5,0%

0,7%

Recolha Indiferenciada
ETRSU

12,7%

Recolha Indiferenciada
Aterro GMR

Recolha selectiva total
Total Recolha Indiferenciada + Recolha Selectiva

Recolha Selectiva
Ecopontos

81,6%

Recolha Selectiva
Ecocentro

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AMAVE e da Câmara Municipal de Guimarães

INDICADOR 3 – RECOLHA SELECTIVA TOTAL EM 2004
Total recolhido selectivamente
(3.704.145 kg)

Recolha selectiva total
GRÁFICO 5- PROPORÇÃO ENTRE OS VÁRIOS SERVIÇOS DE RECOLHA, PERCENTAGEM

Quantidade

de

resíduos

30

recolhidos

selectivamente relativamente ao total de
resíduos produzidos

=

=
Quantidade total produzida
(65.021.935 kg)

5.70 %

Os materiais recolhidos selectivamente nos ecopontos são então encaminhados para a estação de
triagem, localizada no concelho de Guimarães, sendo separados, mediante processos manuais ou
mecânicos, preparados e acondicionados para posterior entrega à Sociedade Ponto Verde e/ou para
envio às indústrias recicladoras.
Nesta estação são separados os materiais que não reúnem as condições para serem enviados para
reciclagem, designados de rejeitados, sendo devidamente acondiconados e enviados para um aterro
sanitário da AMAVE. Dos materiais recolhidos selectivamente 9,43% são rejeitados na estação de
triagem. Para calcular a recolha selectiva efectiva (líquida), para cada material tem-se de descontar o
valor dos rejeitados do valor da recolha selectiva total, considerando-se para tal as taxas de rejeitados
da estação de triagem para papel-cartão (20,66%) e para as embalagens (54,08%).
A recolha selectiva líquida do concelho de Guimarães representa então 5,16% do total de resíduos
recolhidos, sendo os materiais mais representativos, o vidro (63,16% do total da recolha selectiva) e o
papel-cartão (22,23%), tal como se pode observar na tabela 11.
Dos materiais alvo de recolha selectiva (tabela 11, gráfico 6) as fracções ‘vidro’ e ‘papel-cartão’
representam 83,71% do total da recolha selectiva líquida.
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TABELA 11- RECOLHA SELECTIVA EM 2004

POTENCIAL DE
COMPONENTES

RECOLHA SELECTIVA
(KG/ANO )

RECOLHA SELECTIVA
BRUTA (KG/ANO)

% SOBRE
FRACÇÃO
TOTAL

REJEITADOS
(KG/ANO)

RECOLHA SELECTIVA
LÍQUIDA (KG/ANO)

% SOBRE
FRACÇÃO
TOTAL

% SOBRE TOTAL
RECOLHA SELECTIVA

Resíduos de jardins

7.388.170

29.420

0,40

-

29,420

0,40

0,88

Papel-cartão (inclui compósitos)

12.740.814

940.190

7,38

194.243

745.947

5,85

22,23

Embalagens de vidro

4.188.105

2.119.100

50,60

-

2.119.100

50,60

63,16

Plásticos

7.362.751

281.417

3,82

144.132

137.285

1,86

4,09

Metais

1.096.429

53.728

5,06

10.893

42.835

4,04

1,28

881.528

87.280

9,90

-

87.280

9,90

2,60

9.926.288

1.175

0,01

-

1.175

0,01

0,04

Incombustíveis não especificados

387.642

154.900

39,96

-

154.900

39,96

4,62

Pilhas

347.238

1.475

6,77

-

1.475

6,77

0,04

Perigosos (excluindo pilhas)

360.899

35.460

9,83

-

35.460

9,83

1,06

44.318.964

3.704.145

8,36%

349.269

3.354.876

7,57

100,00

Combustíveis não especificados
Têxteis

Total

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AMAVE e da Câmara Municipal de Guimarães, BPI, 2000
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100%

INDICADOR 4 – RECOLHA SELECTIVA LÍQUIDA EM 2004
90%

Recolha selectiva líquida
Quantidade

de

selectivamente

resíduos

Incombustíveis não especificados

Total recolhido selectivamente
recolhidos

(excluindo

os

80%

(3.354.876 kg)
=

rejeitados) relativamente ao total de
resíduos produzidos

=

5,16 %

Combustíveis não especificados
Perigosos (excluindo pilhas)

70%

Quantidade total produzida

Têxtil não sanitário

60%

(65.021.935 kg)

Pilhas

50%

Metais
Plástico

40%

Embalagens de vidro

30%
Papel e cartão

INDICADOR 5 – TAXA DE REJEITADOS DA RECOLHA SELECTIVA EM 2004

20%

Resíduos de jardins

Quantidade de rejeitados
Rejeitados
Quantidade

10%

(349.269 kg)
de

resíduos

rejeitados

relativamente ao total de resíduos
recolhidos selectivamente

=

=
Total recolhido selectivamente
(3.704.145 kg)

9,43 %

0%

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AMAVE e da Câmara Municipal de Guimarães

GRÁFICO 6- CONTRIBUTO DE CADA FRACÇÃO PARA A RECOLHA SELECTIVA TOTAL
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Por outro lado, se se comparar a quantidade efectivamente recolhida selectivamente com a quantidade
total recolhida de cada fracção (gráfico 7), pode constatar-se que se recolhe selectivamente mais de
metade do vidro produzido no concelho (50,60%), seguindo-se o papel-cartão com apenas 5,95%. Os
restantes materiais têm taxas de desvio de aterro extremamente reduzidas, na ordem dos 1,8%
(embalagens de plástico) e 0,40% (embalagens de metais ferrosos e não ferrosos).
Outra análise que tem interesse em termos da gestão operacional da recolha selectiva é a distância
percorrida para recolha de uma tonelada de material, quer seja em termos do total da recolha selectiva
ou em termos de cada material recolhido selectivamente.

análise é particularmente relevante se se está a planificar a frequência de recolha de cada tipo de
contentor, permitindo avaliar o respectivo grau de enchimento.
60

TABELA 12– ANÁLISE DA EFICÁCIA E DO GRAU DE ENCHIMENTO DOS CONTENTORES
50,60

50
40

RECOLHA

RECOLHA

N.º DE
CONTENTORES

SELECTIVA

SELECTIVA

Vidro

482

2.080.040

4.315

6.500

13,486

CONTENTOR

% 30

BRUTA
(KG/ANO)

KG/CONTENTOR.ANO

BRUTA
(M3/ANO)11

M3/
CONTENTOR.
ANO

20

1,82

0,40

0,40

Papel/cartão

367

874.830

2.384

10.292

28,044

Emb. metais
ferrosos

Emb. metais
não ferrosos

5,85

Emb. plástico

10

Embalagens

321

268.820

837

6.325

19,705

Papel-cartão

Emb. vidro

0

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AMAVE e da Câmara Municipal de Guimarães

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AMAVE e da Câmara Municipal de Guimarães

GRÁFICO 7- RECOLHA SELECTIVA LÍQUIDA DE CADA FRACÇÃO RELATIVAMENTE AO TOTAL
PRODUZIDO

Comparação com as metas estabelecidas pela legislação
Para além das análises anteriores, revela-se necessário analisar a eficácia da recolha selectiva de

Analisando os dados constantes da tabela 12, pode concluir-se que a recolha selectiva bruta de vidro é
aquela que apresenta um maior valor em termos de quilogramas por ano (2.080.040 kg/ano) sendo a
que

apresenta

maior

eficácia

de

quilogramas

recolhidos

por

contentor

por

ano

(4.315

vários materiais em relação aos quais a legislação nacional e comunitária estabelece metas,
nomeadamente:

kg/contentor.ano).

• Resíduos de embalagem: meta de reciclar, em finais de 2005, 25% do total de embalagens e 15% de
11
cada material de embalagens

Contudo, se transformarmos os valores da recolha selectiva bruta em metros cúbicos (unidade de

• Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE): meta de recolher em 2006, pelo menos,
12
4 kg de REEE por habitante por ano

volume), o material que apresenta o maior volume recolhido em termos absolutos passa a ser o papelcartão (10.292 m3/ano), assim como em termos de volume recolhido por ecoponto (28,044
m3/contentor.ano) sendo o vidro o material com menor volume recolhido (6.325 m3/ano e 19,705
m3/contentor.ano, respectivamente).
Isto significa que a análise exclusivamente da quantidade recolhida pelos ecopontos (em kg) de cada
material pode revelar-se insuficiente, sendo essencial uma análise do volume correspondente. Esta

• Resíduos biodegradáveis (inclui a fracção ‘resíduos putrescíveis’ e ‘papel-cartão’): meta de desviar de
13
aterro em 2006, 25% dos resíduos biodegradáveis produzidos .
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Da análise da tabela 13 pode concluir-se que os materiais que apresentam pior desempenho em
termos da distância da recolha selectiva por tonelada recolhida são as embalagens (339,446 km/ton),
sendo o vidro aquele que apresenta o melhor desempenho (43,869 km/ton). Se a análise for feita em
termos da distância percorrida por m3 recolhido selectivamente a situação altera-se substancialmente,
sendo as embalagens e o vidro os materiais com pior desempenho (14,427 km/m3 e 14,038 km/m3,
respectivamente) enquanto que o papel-cartão passa a ser o de melhor desempenho (8,866 km/m3).

TABELA 13 – DISTÂNCIA UNITÁRIA DA RECOLHA SELECTIVA, TOTAL E POR MATERIAL, EM
2004
RECOLHA SELECTIVA

VIDRO

PAPEL-CARTÃO

EMBALAGENS

TOTAL

km/ton

43,869

104,306

339,446

24,365

Km/m3

14,038

8,866

14,427

3,947

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AMAVE e da Câmara Municipal de Guimarães.

Nota: assumiu-se que a distância percorrida diariamente pela recolha selectiva é idêntica para todos os
materiais.
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TABELA 14 - RECOLHA SELECTIVA DE RESÍDUOS DE EMBALAGENS, PER CAPITA

COMPONENTES

POTENCIAL DE RECOLHA
KG/HABITANTE.ANO

RECOLHA SELECTIVA TOTAL
(KG/HABITANTE.ANO)

RECOLHA SELECTIVA LÍQUIDA
(KG/HABITANTE.ANO)

META DA DIRECTIVA EMBALAGENS 2005
(KG/HABITANTE.ANO)

Embalagens de vidro

25,908

13,109

13,109

3,886

Embalagens de papel e cartão

23,408

1,822

1,446

3,511

Embalagens (metálicas e plásticas)

43,610

2,210

1,270

6,54

- Embalagens metálicas

3,367

0,029

0,022

0,505

- Embalagens plásticas

41,681

1,649

1,237

6,252

Total de embalagens

94,364

16,609

15,814

23,591

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AMAVE e da Câmara Municipal de Guimarães

TABELA 15 - RECOLHA SELECTIVA DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO

ANO

QUANTIDADE RECOLHIDA SELECTIVAMENTE (KG/ANO)

QUANTIDADE RECOLHIDA SELECTIVAMENTE (KG/HABITANTE.ANO)

META DA DIRECTIVA REEE (KG/HABITANTE.ANO)
36

2004

35.460

0,219
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AMAVE e da Câmara Municipal de Guimarães

4

TABELA 16 - DESVIO DE RESÍDUOS URBANOS BIODEGRADÁVEIS DO ENVIO PARA ATERRO

ANO

QUANTIDADE TOTAL PRODUZIDA (KG/HAB.ANO)

QUANTIDADE TOTAL DESVIADA (KG/ HAB.ANO)

Resíduos putrescíveis

133,914

115,724

Papel –cartão

78,816

5,816

Total

212,730

121,54

META DA DIRECTIVA ATERROS (KG/ HAB.ANO)

53,183 (2006)

106,365 (2009)

138,275 (2016)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AMAVE e da Câmara Municipal de Guimarães

Nota: A directiva aterros estipula metas para o desvio de resíduos urbanos biodegradáveis (RUB) nos anos de 2006, 2009 e 2016, face à quantidade destes resíduos produzida em 1995 e depositada em aterro.
Face à indisponibilidade de dados de 1995, desagregados a nível concelhio, optou-se por fazer a comparação dos actuais valores desviados de aterro com os valores das metas da directiva Aterros aplicando-as à
actual quantidade produzida de RUB. Como foram enviadas, em 2004, 53060, 2 toneladas de resíduos urbanos para a ETRSU, para serem alvo de tratamento, no âmbito da Directiva esse valor é considerado como
desvio do envio directo para aterro.

INDICADOR 6 – DISTÂNCIA UNITÁRIA DA RECOLHA SELECTIVA 2004
Distância
selectiva

unitária

da

recolha

Número de quilómetros percorridos =
para a recolha selectiva de uma
tonelada de resíduos

INDICADOR 7 – DISTÂNCIA UNITÁRIA DA RECOLHA INDIFERENCIADA 2004

Número de quilómetros percorridos

Distância unitária
indiferenciada

(250 km/dia)

=
Total recolhido selectivamente
(10,148 ton/dia)

24,635
km/ton

da

recolha

Número
de
quilómetros
percorridos para a recolha =
indiferenciada de uma tonelada
de resíduos

N Número de quilómetros percorridos
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(9.000 km/semana)

=
Total recolhido selectivamente
(61.317,790 ton/ano)

7,632 km/ton

Pode então tecer-se as seguintes considerações:

INDICADOR 8 – RECICLAGEM LÍQUIDA DE EMBALAGENS EM 2004

Quantidade

total

de

resíduos

• Resíduos de embalagem: só no caso do vidro é que se está actualmente a cumprir a meta de
reciclagem estabelecida para cada material;

Reciclagem líquida de embalagens

Reciclagem líquida de embalagens
de

embalagem reciclados (excluindo os

(15,814 kg/habitante.ano)
=

=

rejeitados) relativamente ao total de
resíduos de embalagens

16,76 %

Quantidade total produzida

• Resíduos biodegradáveis (inclui a fracção ‘resíduos putrescíveis’ e ‘papel-cartão’): desviaram-se de

(94,364 kg/habitante.ano)

aterro um total de 121,54 kg/hab.ano, valor acima das metas para 2006, 2009 e 2016, o que é
extremamente positivo.

INDICADOR 9 – DESVIO DE RESÍDUOS URBANOS BIODEGRADÁVEIS EM 2004

Quantidade de RUB desviados do
envio directo para aterro relativamente
ao total de RUB produzidos

Indicadores de serviço

Desvio de RUB de aterro

Desvio
de
resíduos
urbanos
biodegradáveis (RUB) de aterro

No concelho de Guimarães existem 482 contentores para recolha selectiva de vidro, 367 de

(121,54 kg/habitante.ano))
=

• Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE): recolha insuficiente deste tipo de
resíduos, estando praticamente limitada ao ecocentro existente;

papel/cartão e 321 de embalagens plásticas e metálicas e 170 de pilhas (tabela 16 e 17). Verifica-se
=

57,13 %

que para o vidro e o papel-cartão a dotação de contentores no concelho vai para além do valor

Quantidade de RUB produzida

recomendado pela União Europeia (500 habitantes por ecoponto), enquanto que no caso do contentor

(212,730 kg/habitante.ano)

das embalagens plásticas e metálicas o valor ultrapassa ligeiramente o valor de referência. No caso da
recolha indiferenciada, com um total de 700 contentores, existem cerca de 230 habitantes por cada
contentor disponibilizado na via pública.
TABELA 17 - DOTAÇÃO DE CONTENTORES / INDICADOR DE HABITANTES POR CONTENTOR.

INDICADOR 10 – TAXA DE REJEITADOS DA ETRSU EM 2004
Rejeitados
Quantidade de refugo da ETRSU
relativamente ao total de resíduos =
indiferenciados entrados

Refugo ETRSU

DOTAÇÃO DE CONTENTORES

N.º DE CONTENTORES

HABITANTES POR CONTENTOR

(40.717,83 ton)
Total resíduos indiferenciados enviados para
a ETRSU
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=

76,74 %

Contentor vidro

482

335,38

Contentor papel/cartão

367

440,47

Contentor embalagens

321

503,59

Recollha indiferenciada

700

279,59

(53.060,22 kg)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AMAVE e da Câmara Municipal de Guimarães

Indicadores de destino final

Da totalidade de resíduos recolhidos no concelho de Guimarães com potencial para reciclagem, ou

Os RSU produzidos no concelho de Guimarães e recolhidos em sistemas de recolha selectiva são

outro tipo de valorização, apenas são enviados para reciclagem por operador licenciado 24,39%.

separados na estação de triagem, localizada no concelho de Vila Nova de Famalicão, e tratados por
operadores licenciados. Por sua vez, os RSU indiferenciados são confinados e encaminhados para a
etação de compostagem sendo o refugo confinado em aterro.
Como já foi referido, cerca de 5,7% dos RSU recolhidos no concelho de Guimarães são realizados por
sistemas selectivos, prevendo-se a sua reciclagem e respectiva valorização por operador licenciado. O
papel-cartão e as embalagens (plásticos e metais) são triados e enviados para a Sociedade Ponto
Verde15, assim como o vidro em relação ao qual não é efectuada triagem sendo enviado directamente

INDICADOR 12 – INDICADOR DE RECICLAGEM LÍQUIDA SOBRE O POTENCIAL RECUPERÁVEL
Quantidade reciclada

Indicador de reciclagem líquida sobre o
potencial recuperável
Relação entre a quantidade efectivamente
reciclada (orgânica e inorgânica) e o total
de resíduos potencialmente recuperáveis

(15 508 006 k )
=

Total de resíduos potencialmente
valorizáveis

para reciclagem.

=

24,39 %

(63 591 452 kg)

No total, e descontando os rejeitados produzidos na estação de triagem, são enviados para reciclagem
23,85% dos resíduos produzidos no concelho de Guimarães, valor que inclui também os materiais
recolhidos nos ecocentro e enviados para reciclagem.

TABELA 18 - TIPOLOGIA DE CONTENTORES E FREQUÊNCIA DE RECOLHA.
DOTAÇÃO DE
CONTENTORES

INDICADOR 11 – INDICADOR DE RECICLAGEM LÍQUIDA
Indicador de reciclagem líquida
Relação

entre

a

quantidade

Quantidade reciclada

N.º DE CONTENTORES

VOLUME
TOTAL (L)

FREQUÊNCIA DE
RECOLHA

Contentor vidro

2 500

482

1.205.000

-

Contentor papel/cartão

2 500

367

920 000

-

Contentor embalagens

2 500

321

805 000

-

(15.508.006 kg)

efectivamente reciclada (orgânica =
e inorgânica) e o total de resíduos
recolhidos

VOLUME
(L)

=

23,85 %

Total de resíduos recolhidos
(65.021.935 kg)
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Nota: O valor da quantidade efectivamente reciclada inclui os materiais enviados para reciclar pela estação de triagem
e pelo ecocentro, assim como o material que é compostado na ETRSU.

800

575

460 000

Diária

5000

125

625 000

Diária

Recolha indiferenciada

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AMAVE e da Câmara Municipal de Guimarães

No concelho de Guimarães cerca de 76,15% dos resíduos recolhidos são então depositados em aterro
sanitário, incluindo elementos de refugo do processo de preparação dos materiais para
reciclagem/valorização.

INDICADOR 14 – INDICADOR DE DEPOSIÇÃO CONTROLADA
Quantidade total enviada para
aterro sanitário

Indicador de deposição controlada
Relação entre a quantidade efectivamente
depositada em aterro sanitário
quantidade total recolhida

e

a

(49.513.929 kg)*
=

=

76,15%

Total de resíduos recolhidos
(65.021.935 kg)

* inclui a estimativa dos rejeitados dos materiais recolhidos nos ecoponto e enviados para a estação de
triagem, os materiais recolhidos selectivamente no ecocentro mas enviados para aterro, o refugo da
ETRSU e os resíduos enviados directamente para aterro.

FIGURA 9 - CONTENTORES

INDICADOR 13 – RESÍDUOS ENVIADOS PARA UNIDADES DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
PERIGOSOS
Resíduos perigosos enviados para
tratamento
Resíduos enviados para unidades de
tratamento de resíduos perigosos

=
Total de resíduos recolhidos
(65.021.935 kg)

biodegradáveis que limitem a deposição deste tipo de materiais em aterro, de acordo com o as
estratégias estabelecidas a nível europeu e nacional.
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(36.935 kg)
=

No concelho de Guimarães não foram identificadas políticas de recolha selectiva de resíduos

0.001 %

BALANÇO DE ENERGIA

TABELA 20- CONSUMO-PRODUÇÃO DE ENERGIA EM CADA ETAPA DE GESTÃO DE RESÍDUOS
(MJ)

Um dos aspectos chave para avaliar um modelo de gestão de resíduos consiste em analisar a despesa
energética de todas as etapas do processo, desde a gestão da recolha selectiva nos ecopontos até à

CONSUMO

PRODUÇÃO

• Despesa energética associada à estação de triagem;
• Poupança energética devido à reciclagem multimaterial;
TABELA 19- TABELA DE CONSUMO-PRODUÇÃO DE ENERGIA EM CADA ETAPA DE GESTÃO
DE RESÍDUOS
CONSUMO
GASOLINA

GASÓLEO

GÁS
NATURAL

MJ

MJ

MJ

MJ

Recolha indiferenciada

0

9.017.009

0

0

Ecocentro

0

0

0

Estação de triagem

0

0

ETRSU

0

TOTAL

0

O TOTAL

PRODUÇÃ

DADE

ELECTRICI

TOTAL

CONSUMO

DADE

MJ

• Despesa energética associada à recepção e confinamento de RSU's em aterro;
• Despesa energética associada à ETRSU;

ELECTRICI

• Despesa energética associada à recolha selectiva nos ecopontos;

GÁS

etapas (os resultados são observados nas tabelas 18 a 21 e gráfico 8):

GASÓLEO

GASOLINA

ecocentro. Assim, o balanço energético para o caso de Guimarães encontra-se dividido nas seguintes

NATURAL

recepção e confinamento em aterro, passando pela operação de uma estação de triagem ou um

MJ

MJ

9.017.009

0

0

154.375

154.375

0

0

0

111.992

111.992

0

0

0

0

16.402.729

16.402.729

0

0

9.017.009

0

16.669.097

25.686.106

0

0

PRODUÇÃO
ELECTRICIDADE

ELECTRICIDADE

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AMAVE e da Câmara Municipal de Guimarães

L

L

NM3

KWH

KWH

Recolha indiferenciada

0

253.372

0

0

0

Ecocentro

0

0

0

42.882

0

Estação de triagem

0

0

0

31.109

0

ETRSU

0

0

0

4.556.314

0

TOTAL

0

253.372

0

4.630.305

0

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AMAVE e da Câmara Municipal de Guimarães
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TABELA 22- POUPANÇA DE ENERGIA DA RECICLAGEM MULTIMATERIAL

TABELA 21- BALANÇO ENERGÉTICO EM CADA ETAPA DE GESTÃO DE RESÍDUOS /
INDICADOR DE CONSUMO-PRODUÇÃO DE ENERGIA POR TONELADA DE RESÍDUOS GERIDA
BALANÇO ENERGÉTICO
LÍQUIDO

RESÍDUOS GERIDOS

INDICADOR

MJ

MJ

MJ

MJ

TON/DIA

MJ/TON

Recolha indiferenciada

0

9.017.009

0

0

24.704

167,99

147

Ecocentro

0

0

0

154.375

423

1,31

322

Estação de triagem

0

0

0

111.992

307

9,21

33

ETRSU

0

0

0

16.402.729

44.939

145,37

309

GASÓLEO

MJ

GASOLINA

ELECTRICIDADE

POUPANÇA DE ENERGIA PELA RECICLAGEM MULTIMATERIAL (MJ)

GÁS NATURAL

BALANÇO ENERGÉTICO POR CADA
FONTE DE ENERGIA

MATERIAL

TON/DIA

MJ/TON

POUPANÇA (MJ)

Papel

2,576

5.591

14.402

Vidro

5,806

3.460

20.088

Filme plástico

0,541

15.419

8.336

Plásticos rígidos

0,230

25.628

5.904

Metais não ferrosos

0,117

174.560

20.508

Metais ferrosos

0,030

18.590

552

Têxtil

0,003

52.000

167

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AMAVE e da Câmara Municipal de Guimarães

TOTAL

0

9.017.009

0

16.669.097

70.373

323,88

812

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AMAVE e da Câmara Municipal de Guimarães

INDICADOR 15 – BALANÇO ENERGÉTICO DA RECOLHA INDIFERENCIADA 2004
Balanço energético da recolha
indiferenciada

(24.704 MJ)

Balanço energético líquido por =
tonelada
recolhida
indiferenciadamente por dia
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Balanço energético líquido

=
Total de resíduos recolhidos selectivamente
(167,99 ton/dia)

147 MJ/ton

100%
90%

Comparando o balanço energético líquido de cada operação de gestão , e tendo em consideração

80%

que há operações que não estão aqui incluídas como a recolha indiferenciada, pode constatar-se
que a poupança energética diária decorrente da reciclagem multimaterial (- 69.957 MJ/dia)

70%

Têxtil

60%

Metais ferrosos

50%

Plásticos rígidos

Metais não ferrosos
Filme plástico

40%
30%

compensa largamente os custos energéticos resultantes das várias operações de gestão
consideradas (+ 812 MJ/dia).

Vidro

Isto não significa que se deve manter o actual modelo de gestão, mas sim que se deve incrementar a

Papel

quantidade de materiais reciclados, de forma a que o balanço energético líquido seja ainda mais
favorável.

20%
10%
0%
Ton/dia

MJ estalviats

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AMAVE e da Câmara Municipal de Guimarães

GRÁFICO 8- DISTRIBUIÇÃO DA POUPANÇA DE ENERGIA POR MATERIAL RECICLADO

TABELA 23 - BALANÇO ENERGÉTICO LÍQUIDO DAS VÁRIAS OPERAÇÕES DE GESTÃO.
OPERAÇÃO DE GESTÃO

BALANÇO ENERGÉTICO LÍQUIDO (MJ/DIA)

Recolha indiferenciada

+ 147 MJ/dia

Ecocentro

+ 322 MJ/dia

Estação de triagem

+ 33 MJ/dia

ETRSU

+ 309 MJ/dia

Reciclagem multimaterial

- 69.957 MJ/dia

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AMAVE e da Câmara Municipal de Guimarães
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CONCLUSÕES
Resumo dos principais indicadores
TABELA 24 - RESUMO DOS PRINCIPAIS INDICADORES

INDICADOR

VALOR
ACTUAL

VALOR MÉDIO DOS
CONCELHOS
PORTUGUESES DO
EIXO

VALOR DE
REFERÊNCIA

TENDÊNCIA
ACTUAL

VALOR DESEJADO

Os valores de capitação deverão tender a reduzir-se ou, pelo menos, estabilizar, sendo necessárias
1 - Produção de resíduos

1,102 kg/hab.dia

1,29 kg/hab.dia

mudanças nos hábitos de consumo e a implementação de campanhas de sensibilização para a

1,21 kg/hab.dia

redução dirigidas, não só para a população em geral, como para sectores específicos, como o
comércio e a restauração

2 - Potencial de valorização

97,80%

93,01%

n.d.

n.d.

Este indicador deverá ser tão alto quanto possível
Para que se consigam atingir as metas de reciclagem, o forte aumento da recolha selectiva é o

3 - Recolha selectiva total

5,70%

5,20%

primeiro passo. Para tal, há que ter em conta que os melhores rácios se encontram na recolha

n.d.

selectiva do vidro e a recolha de embalagens ainda é bastante reduzida, sendo necessária a sua
potencialização.

4 - Recolha selectiva líquida

5,16%

4,81%

24,33%2

5 - Taxa de rejeitados

9,43%

10,53%

n.d.

É desejável que este indicador seja o mais próximo possível do anterior, de forma a reduzir ao
mínimo a taxa de rejeitados na triagem.
n.d.

Este indicador deve progressivamente reduzir-se até ter uma expressão mínima.
Os circuitos de recolha devem ser programados e optimizados de forma a que as distâncias

6 - Distância unitária da recolha selectiva

26,635 km/ton

-

n.d.

n.d.

percorridas sejam as menores possíveis e por outro lado que se recolha o máximo material possível,
tendo em conta a contentorização disponível.
Os circuitos de recolha devem ser programados e optimizados de forma a que as distâncias

7 - Distância unitária da recolha indiferenciada

7,632 km/ton

-

n.d.

n.d.

percorridas sejam as menores possíveis e por outro lado que se recolha o máximo material possível,
tendo em conta a contentorização disponível.

8 - Reciclagem líquida de embalagens

16,76%

10,28%

25%3

Este valor deverá ser tão alto quanto possível
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INDICADOR

9 - Desvio de resíduos urbanos biodegradáveis
(RUB) de aterro

10 - Taxa de Refugo de ETRSU

11 - Indicador de reciclagem líquida

12 - Indicador de reciclagem líquida sobre o
potencial recuperávell

13 - Resíduos urbanos enviados para unidades
de tratamento de resíduos perigosos

14 - Indicador de deposição controlada

15 - Balanço energético da recolha
indiferenciada

VALOR
ACTUAL

VALOR MÉDIO DOS
CONCELHOS
PORTUGUESES DO
EIXO

2 - Média da Área Metropolitana de Barcelona, Espanha
3 - Directiva Envases (meta para 2005)
4 - directiva Aterros 8meta para 2006)

TENDÊNCIA
ACTUAL

VALOR DESEJADO

Este valor deve atingir, pelo menos, os valores previstos na Directiva Aterros, o que implica
57,13%

17.70%

25%4

n.d.

necessariamente, a curto prazo, a implementação de soluções para os RUB, tanto ao nível da
recolha selectiva destes materiais, como de destino final.

76,74

-

-

23,85 %

6,75 %

24,33 % 2

24,39 %

7,13 %

n.d.

-

Este indicador deve progressivamente reduzir-se até ter uma expressão minima, pelo que se impõe
a implementação progressiva de circuitos de recolha selectiva de resíduos orgânicos.

Este indicador deverá ser tão alto quanto possível.

Este indicador dá-nos uma ideia da eficácia de recolha e envio para reciclagem dos resíduos
valorizáveis, o que se traduz na necessidade de desviar a maior quantidade de resíduos de aterro.

Sendo este um dos aspectos importantes da prevenção qualitativa, em termos de
0,001%

-

0,25 %

2

redução de

perigosidade, é necessário aumentar a recolha de resíduos urbanos considerados perigosos
(frigorificos, pilhas, etc.)

76,15%

86,68%

A fim de evitar o risco do aterro se esgotar rápidamente, a curto prazo devem implementar-se

n.d.

politicas que possibilitem novos destinos para os RSU.

A redução deste indicador é essencial de forma a que os impactes da gestão de resíduos sejam
147 MJ/ton

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AMAVE e da Câmara Municipal de Guimarães
1 - Média nacional

VALOR DE
REFERÊNCIA

-

n.d.

n.d.

inferiores, nomeadamente os que derivam do consumo de combustíveis e aumentam o Potencial de
Aquecimento Global do concelho.
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REFLEXÕES

A actual taxa de crescimento da produção de resíduos aliada à baixa taxa de recolha selectiva de
resíduos, encaminha a gestão praticada actualmente para a insustentabilidade. No que se refere à

Pela análise dos principais indicadores realça-se a não concordância plena entre a actual gestão de

valorização dos materiais, apenas 5,7% dos RSU produzidos no concelho são recolhidos

RSU adoptada no concelho e a hierarquia de gestão preconizada pela legislação nacional e

selectivamente e apenas 5,16% são efectivamente enviados para empresas recicladoras, descontando

comunitária assim como pelo PERSU . Pelos quantitativos apresentados para o concelho de

os rejeitados da estação de triagem.

Guimarães é perceptível o aumento gradual da produção de resíduos o que reflecte a inexistência de
uma política de redução, um pouco à semelhança do que sucede em todo o país mas que não deixa
por isso de merecer uma referência. Actualmente, são produzidas no concelho de Guimarães 1,102
kg/hab.dia (gráfico 9).
2,00

12,00

10,00

9,71

9,64

8,00

1,86

1,80
% 6,00

1,60

Kg/hab.dia

1,40

1,29

1,26

1,26

1,30

1,13

1,12

1,20

1,25

1,29

4,85

4,00

4,81

4,85
3,30
2,49

1,21
1,10

1,00
0,80

5,16

1,70

1,56

2,00

0,00

GRÁFICO 9 - CAPITAÇÃO NOS CONCELHOS DO EIXO ATLÂNTICO, EM 2004

Guimarães

Fonte: elaboração própria

Peso da Régua

Média dos concelhos Eixo Atlântico

Bragança

Guimarães
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Fonte: elaboração própria

GRAFICO 10 - RECOLHA SELECTIVA LÍQUIDA NOS CONCELHOS DO EIXO ATLÂNTICO, EM

2004
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Pela análise dos equipamentos de deposição e restantes infra-estruturas verificou-se uma distribuição

ausência de uma recolha selectiva de resíduos orgânicos (em 2004 cerca de 76,7% dos resíduos

insuficiente das mesmas, podendo justificar-se a insuficiente aderência à recolha selectiva,

enviados para a ETRSU acabaram em aterro, sob a forma de refugo). Assim, a aplicação de medidas

nomeadamente de resíduos de embalagens, pela falta de meios de deposição. Para além disso, deve

preventivas de produção de RSU e a criação de novos métodos de recolha selectiva de RSU são

realçar-se a inexistência de serviços de recolha selectiva porta-a-porta que facilitem a adesão de um

fundamentais para uma maior sustentabilidade do modelo actual de gestão.

número crescente de habitantes, devido à maior comodidade associada a este tipo de recolha. A baixa
taxa de sucesso do actual modelo de gestão poderá dever-se, em parte, ao papel de cada núcleo

Devido ao facto de a grande maioria dos resíduos recolhidos indiferenciadamente no concelho de

familiar, onde a produção de resíduos tem aumentado gradualmente mas a fracção de materiais

Guimarães serem enviados para a estação de compostagem, em 2004 foi possível enviar para

depositados de forma selectiva é ainda muito incipiente. Esta situação evidencia a necessidade

reciclagem cerca de 23,85% dos resíduos produzidos (cerca de 15.508 toneladas, incluindo cerca de

premente de se continuar, ou mesmo reforçar, a sensibilização populacional de forma a garantir o

12.342 toneladas que foram alvo de compostagem). Guimarães aproxima-se assim bastante das

cumprimento das metas estabelecidas pelo Plano Estratégico e pelas próprias Directivas Europeias.

metas impostas pelo PERSU de reciclagem de 25% dos RSU até ao ano de 2005, o que é um
resultado bastante positivo que merece ser salientado. Assim, foi possível enviar para reciclagem
24,39% dos resíduos potencialmente valoriáveis (Grafico 12).
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Fonte: elaboração própria

GRAFICO 11 - TAXA DE RECICLAGEM DE EMBALAGENS EM 2004

Fonte: elaboração própria

GRÁFICO 12 - RECICLAGEM LÍQUIDA SOBRE O POTENCIAL DE VALORIZAÇÃO, EM 2004
A manterem-se as tendências actuais, prevê-se um esgotamento rápido das estruturas de gestão de
RSU, nomeadamente dos aterros sanitários, assim como uma crescente dificuldade em assegurar uma
gestão eficiente e a produção de um composto de qualidade na ETRSU, em particular devido à
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O envio de RSU para a estação de compostagem permite igualmente que o concelho de Guimarães

Contudo, não se pode deixar de salientar que de futuro, devido à provável aprovação de normas

consiga cumprir facilmente as metas estabelecidas pela directiva Aterros, no que diz respeito à redução

exigentes quanto à qualidade do composto, será necessário proceder a uma recolha selectiva de

do envio directo de resíduos não tratados para aterro, tendo em 2004 sido desviados de aterro

grande parte dos resíduos orgânicos actualmente recolhidos de forma indiferenciada. Só assim será

57,133% dos RUB (Grafico 13).

possível compatibilizar plenamente a gestão de RSU com as estratégias Europeias e Nacionais,
assegurando o cumprimento das metas estabelecidas pela União Europeia e uma gestão equilibrada
dos recursos naturais. Convém relembrar que actualmente ainda se depositam em aterro 76,15% dos

100,00
90,00

resíduos produzidos no concelho (Grafico 14).
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GRÁFICO 13 - RESÍDUOS URBANOS BIODEGRADÁVEIS DESVIADOS DE ATERRO, EM 2004

Bragança

Chaves

Braga

Viana do
Castelo

Vila Real

Vila Nova de
Gaia

Porto

Peso da Régua

Bragança

Chaves

Braga

Viana do
Castelo

Vila Real

Vila Nova de
Gaia

Porto

Média Concelhos PT Eixo Atlântico

30,56

30,00

Média Concelhos PT Eixo Atlântico

Fonte: elaboração própria

GRÁFICO 14 - TAXA DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO, EM 2004
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Notas
1- Câmara Municipal de Guimarães, Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente
2 - SIRVA, 2000
3 - Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de Maio, D.R. n.º 119, de 23 de Maio de 2002
4- SIDVA - Sistema Integrado de Despoluição do Vale do Ave6- AMAVE, 2000
5- CM Guimarães, 2004, Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública
6- AMAVE, 2000
7- Estimando a população residentes em 2004 com base nos dados dos censos de 1991 e de 2001 (INE)
8 - INR, 2003, Sistemas de Gestão de RSU
9- Decreto-lei n.º 152/2002, de 23 de Maio.
10 - Assumindo que se recorrem às melhores tecnologias actualmente disponíveis
11 - Dados cedidos pela Câmara Municipal de Guimarães
12 - Directiva 94/62/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro de 1994
13- Directiva 2000/96/CE, de 27 de Janeiro
.14- Directiva 1999/31/CE, do Conselho, de 26 de Abril de 1999.
15 - Sociedade Ponto Verde - entidade privada, sem fins lucrativos, constituída em Dezembro de 1996, com a missão de
promover a recolha selectiva, a retoma e a reciclagem de resíduos de embalagens, a nível nacional
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ANEXO I - LOCALIZAÇÃO DOS ECOPONTOS

NÚMERO

FREGUESIA

LOCALIZAÇÃO

NÚMERO

FREGUESIA

LOCALIZAÇÃO

2057

Azurém

Urb. N. Sr.ª da Conceição

108

Abação

Rua S. Cristovão

2058

Azurém

Urb. N. Sr.ª da Conceição

111

Abação

Rua S. Cristovão

2022

Azurém

Rua Dr. João Afonso de Almeida

47

Abação

Rua S. Tomé

2021

Azurém

Rua Dr. João Afonso de Almeida

20

Airão S. João

Rua Arcebispo António X. Monteiro

2003

Azurém

Rua Teixeira Pascoais

15

Airão S. João

Rua Casas Novas

2002

Azurém

Rua Alexandre Herculano

156

Airão St.ª Maria

Rua Carreiros

2007

Azurém

Rua Alexandre Herculano

155

Airão St.ª Maria

Rua Ponte

2001

Azurém

Rua Dr. Mário Dias

41

Airão St.ª Maria

Rua Boucinhas

2061

Azurém

Rua da Pousada de Dentro

112

Aldão

Rua Monte Aldão

2060

Azurém

Rua da Pedreira

110

Aldão

Rua Dr. Alfredo Pimenta

2062

Azurém

Rua 24 de Junho

132

Arosa

EN 207

2072

Azurém

Rua da Arcela

21

Atães

Rua 1º de Maio

2066

Azurém

Travessa de S. Mamede

30

Atães

Rua St.ª Maria

2045

Azurém

Rua dos Mártires

31

Atães

EM 604

EE6

Azurém

Rua Dr. Ferreira da Cunha

6

Azurém

Praceta Rotary Club de Guimarães

EE10

Azurém

Rua da Pegada

5

Azurém

Rua Comendador Alberto Pimenta

16

Balazar

Travessa Carreira

70

Azurém

Rua 24 de Junho

140

Barco

Rua da Liberdade

7

Azurém

Rua S. Torcato

167

Barco

Rua S. Cláudio

75

Azurém

Rua S. Torcato

195

Briteiros S. Salvador

Rua Francisco M. Sarmento

78

Azurém

Rua Pero Esteves

2089

Briteiros S. Salvador

Rua S. Romão

69

Azurém

Rua Madredeus

193

Briteiros St. Estevão

Rua St.ª Maria

2053

Azurém

Urb. N. Sr.ª da Conceição

2092

Briteiros St. Estevão

Rua Boavista

2056

Azurém

Urb. N. Sr.ª da Conceição

50

NÚMERO

FREGUESIA

LOCALIZAÇÃO

FREGUESIA

LOCALIZAÇÃO

FREGUESIA

152

Briteiros St.ª Leocádia

Rua St.ª Leocádia

129

Candoso S. Tiago

Rua Vista Alegre

153

Briteiros St.ª Leocádia

Rua St.ª Leocádia

2114

Candoso S. Tiago

Rua S. Tiago

61

Brito

Rua Rio Ave

EE9

Candoso S. Tiago

Piscinas Municipais

2098

Brito

Av. Parque Desportivo

131

Castelões

Largo da Igreja

2097

Brito

Av. Igreja

133

Conde

Rua Vila Meã

60

Brito

Rua Moinho

127

Conde

Rua St.ª Luzia

74

Brito

Rua S. Francisco

2109

Conde

Av. Jacinto Monteiro

63

Brito

Rua S. João Baptista

2068

Corvite

Rua St.ª Maria

2099

Brito

Av. Indústria

2063

Costa

EN 101

2100

Caldelas

Rua N. Sr.ª Remédios

2064

Costa

EN 101

114

Caldelas

Rua Um

23

Costa

Rua Antero Quental

115

Caldelas

Rua Três

124

Costa

Rua S. Gualter

117

Caldelas

Rua Bento Ribeiro Salgado

22

Costa

Rua Bento Santos Costas

11

Caldelas

Rua da Taipa

2129

Costa

Penha

16

Caldelas

Rua da Faísca

2042

Costa

Rua Dr. Francisco Sá Carneiro

2101

Caldelas

Av. República

2043

Costa

Rua Dr. Francisco Sá Carneiro

2093

Caldelas

Rua Prof. Manuel José Pereira

2065

Costa

Rua N. Sr.ª da Penha

2091

Caldelas

Av. Bombeiros Voluntários

2035

Costa

Rua Calouste Gulbenkian

107

Calvos

Largo do Cruzeiro

2011

Costa

Rua Dr. Carlos Saraiva

145

Calvos

Rua Souto da Bouça

2047

Costa

Rua Antero Henriques da Silva

84

Candoso S. Martinho

Rua S. Bartolomeu

2050

Costa

Rua da Unidade Vimaranense

2081

Candoso S. Martinho

Rua da Veiga

2049

Costa

Rua Eça de Queirós

102

Candoso S. Martinho

Rua da Vinha

2052

Costa

Rua João Oliveira Salgado

130

Candoso S. Tiago

Rua S. Tiago

EE3

Costa

Praça da Igualada

51

FREGUESIA

LOCALIZAÇÃO

FREGUESIA

FREGUESIA

LOCALIZAÇÃO

FREGUESIA

51

Creixomil

Rua Amadeu Carvalho

EE8

Creixomil

Pavilhão Multiusos

50

Creixomil

Praceta Fernão Mendes Pinto

194

Donim

Largo do Eirado

55

Creixomil

Rua da Saudade

2090

Donim

Largo do Igreja

175

Creixomil

Av. Londres

54

Fermentões

Rua Fernando Pessoa

190

Creixomil

Av. S. Gonçalo

59

Fermentões

Rua Padre António Vieira

2015

Creixomil

Rua Cães de Pedra

58

Fermentões

Rua Coradeiras de Baixo

2020

Creixomil

Rua Arqueólogo Mário Cardoso

57

Fermentões

Rua Cidade Brasília

2025

Creixomil

Rua S. Gonçalo

123

Fermentões

Rua de Trandes

2026

Creixomil

Rua Arqueólogo Mário Cardoso

2073

Fermentões

EN 101

2028

Creixomil

Bairro da Atouguia

2078

Fermentões

Av. Padre João Machado

2044

Creixomil

Rua Cruz de Pedra

2079

Fermentões

Cooperativa Nortecoope

2024

Creixomil

Rua Oneca Mendes

2069

Fermentões

Rua Arqueólogo Mário Cardoso

2023

Creixomil

Rua Oneca Mendes

2054

Fermentões

Bairro da Atouguia

2075

Creixomil

Rua do Alto da Bandeira

2055

Fermentões

Bairro da Atouguia

2080

Creixomil

Travessa do Paço

2029

Fermentões

Pátio Desportivo da Atouguia

2040

Creixomil

Travessa da Igreja

76

Figueiredo

EM 584

2016

Creixomil

Alameda Mariano Felgueiras

37

Gandarela

Rua da Aldeia Nova

177

Creixomil

Rua António Lino

36

Gandarela

Rua da Igreja Nova

2036

Creixomil

Rua Mousinho Albuquerque

143

Gémeos

Largo Venda da Costa

2008

Creixomil

Rua Miguel Torga

160

Gominhães

Rua do Largo

2037

Creixomil

Rua da Guiné

150

Gonça

Rua 10 de Junho

176

Creixomil

Rua da Liberdade

2087

Gondar

Rua do Calvário

EE1

Creixomil

Av. de Londres

2084

Gondar

Travessa do Prédio Verde

EE7

Creixomil

Rua Miguel Torga

138

Gondar

Urbanização do Calvário

52

FREGUESIA

LOCALIZAÇÃO

FREGUESIA

FREGUESIA

LOCALIZAÇÃO

FREGUESIA

137

Gondar

Rua Principal

29

Mesão Frio

Rua Alberto Fernandes

138

Gondar

Rua do Soeiro

35

Mesão Frio

EN 101

150

Gondomar

Av. D. Afonso Henriques

2067

Mesão Frio

EN 101

2123

Guardizela

Rua do Corgo

2070

Mesão Frio

EN 101

35

Guardizela

Rua do Corgo

2059

Mesão Frio

Av. Rio de Janeiro

125

Guardizela

Rua do Monte de Cima

EE5

Mesão Frio

Cooperativa Che Vimaranes

126

Guardizela

EM 512

EE4

Mesão Frio

Praça Francisco Sá Carneiro

71

Infantas

Rua Principal

2119

Moreira Cónegos

Rua D. Laurinda F. Magalhães

72

Infantas

Largo das Infantas

87

Moreira Cónegos

Rua D. Laurinda F. Magalhães

77

Infantas

Rua 1º Maio

89

Moreira Cónegos

Largo das Pereiras

81

Leitões

Rua S. Martinho

88

Moreira Cónegos

Rua das Condessas

17

Longos

EM 585

91

Moreira Cónegos

Rua S. Paio Padroeiro

2094

Longos

Rua da Murteira

96

Moreira Cónegos

Av. de Silvares

2117

Lordelo

EN 105

92

Moreira Cónegos

R. Com. Joaquim A. Freitas

2116

Lordelo

Av. Prof. Luís Machado

46

Moreira Cónegos

Rua St.ª Tecla

64

Lordelo

Rua Condessa Juncal

142

Nespereira

Travessa da Cachada

66

Lordelo

Rua do Souto

147

Nespereira

EN 105

67

Lordelo

Rua de S. Nicolau

65

Nespereira

Rua do Covelo

86

Lordelo

Rua do Alto

2115

Nespereira

Av. da Igreja

85

Lordelo

Rua da Alegria

2113

Nespereira

EN 105

90

Lordelo

EN105

83

Oleiros

Largo da Igreja

2111

Mascotelos

Rua da Liberdade

24

Oliveira

Câmara Municipal

178

Mascotelos

Largo João O. G. Guimarães

196

Oliveira

Rua Raul Brandão

100

Mascotelos

Rua da Boucinha

191

Oliveira

Rua S. Dâmaso

2102

Mesão Frio

Rua do Mirasol

2031

Oliveira

Rua Rei Pegú

53

FREGUESIA

LOCALIZAÇÃO

FREGUESIA

FREGUESIA

LOCALIZAÇÃO

FREGUESIA

2030

Oliveira

Alameda S. Dâmaso

2122

Ronfe

EN 206

2071

Oliveira

Rua Padre António Caldas

2120

Ronfe

Rua S. Romão

2012

Oliveira

Av. Cónego Gaspar Estaço

2125

S. Cristovão Selho

Rua S. João

2013

Oliveira

Rua Joaquim S. Oliveira

2126

S. Cristovão Selho

Rua S. Cristovão

2034

Oliveira

Alameda Eng. Arantes Oliveira

120

S. Cristovão Selho

Rua da Muda

2103

Penselo

Rua Eng. Duarte Amaral

121

S. Cristovão Selho

Rua do Barridinho

136

Penselo

Rua N. Sr.ª Fátima

122

S. Cristovão Selho

Largo do Pontido

135

Penselo

Rua Fernando dos Anjos

149

S. Faustino

Rua N. Sr.ª das Candeias

85

Pinheiro

Rua 4 Outubro

151

S. Faustino

Rua 25 de Abril

2131

Pinheiro

Rua Bairro do Sol

146

S. João Ponte

Rua do Rio

3

Polvoreira

Rua Ribeiro Ponte

144

S. João Ponte

Rua Nova Boavista

1

Polvoreira

EN 105

2076

S. João Ponte

Travessa Boavista

2

Polvoreira

Rua N. Sr.ª Rosário

141

S. João Ponte

Rua Nova Fonte Cova

2110

Polvoreira

Carvalhos

159

S. João Ponte

Rua Fonte

2112

Polvoreira

EN 105

168

S. João Ponte

Rua Monte Carreira

25

Polvoreira

Rua Portela dos Remédios

2077

S. João Ponte

Rua do Estremadouro

134

Prazins S. Tirso

Av. St. Tirso

42

S. João Ponte

EM 583

44

Prazins St.ª Eufémia

Rua Rio Ave

181

S. Paio

Rua João de Meira

148

Rendufe

Rua Padre João Soares

52

S. Paio

Av. S. Gonçalo

33

Ronfe

Rua do Monte

2014

S. Paio

Rua S. Gonçalo

19

Ronfe

Rua do Covelo

2074

S. Paio

Rua dos Bombeiros Voluntários

18

Ronfe

Rua D. Afonso Henriques

EE2

S. Paio

Av. S. Gonçalo

2121

Ronfe

Av. Monsenhor Horácio de Araújo

56

S. Sebastião

Av. D. Afonso Henriques

54

FREGUESIA

LOCALIZAÇÃO

FREGUESIA

FREGUESIA

LOCALIZAÇÃO

FREGUESIA

53

S. Sebastião

Rua Camilo Castelo Branco

2085

Selho S. Jorge

Rua Albano M. C. Lima

192

S. Sebastião

Rua Bento Cardoso

2086

Selho S. Jorge

Rua Fonte da Venda

2033

S. Sebastião

Alameda S. Dâmaso

118

Selho S. Jorge

Travessa da Pontigela

2032

S. Sebastião

Rua D. Domingos da Silva Gonçalves

12

Selho S. Jorge

Largo da Igreja

2009

S. Sebastião

Largo 25 de Abril

119

Selho S. Jorge

Rua da Cabreira

105

S. Torcato

Largo da Costa

13

Selho S. Jorge

Largo do Cruzeiro

104

S. Torcato

Urb. Colina Verde

34

Selho S. Jorge

Rua D. Guilherme Augusto

2108

S. Torcato

Rua dos Bons Ares

179

Selho S. Jorge

Rua do Burgo

171

S. Torcato

Rua Padre Arieira

14

Selho S. Jorge

Rua do Peixoto

172

S. Torcato

Rua Dr. Francisco Fernandes

80

Selho S. Lourenço

R. P. Fernandes V. Gonçalves

103

S. Torcato

Rua Pedro Homem de Melo

79

Selho S. Lourenço

Rua António Gomes Marinho

38

Sande S. Clemente

Rua Boavista

2104

Selho S. Lourenço

Rua António Gomes Marinho

39

Sande S. Clemente

Rua Arquinho

173

Selho S. Lourenço

EN 270

40

Sande S. Clemente

Rua Com. Carvalho Crato

2127

Serzedelo

Rua do Grupo Desportivo

113

Sande S. Lourenço

Rua Anguzanda

2128

Serzedelo

Rua 25 de Abril

180

Sande S. Lourenço

Rua da Liberdade

93

Serzedelo

Rua do Calvário

9

Sande S. Martinho

Rua P. António F. Ribeiro

109

Serzedelo

Rua Eça Queirós

10

Sande S. Martinho

Rua S. Martinho

98

Serzedelo

Rua da Tapada

8

Sande S. Martinho

Praceta das Lamelas

95

Serzedelo

Rua S. Pedro

43

Sande Vila Nova

Rua 25 de Abril

94

Serzedelo

Rua da Eirinha

2096

Sande Vila Nova

Bairro de S. José

82

Serzedo

Rua S. Miguel

62

Sande Vila Nova

Rua Fonte Lantide

73

Serzedo

Rua S. Sebastião

2082

Selho S. Jorge

Rua da Circunvalação

68

Silvares

Rua da Agrela

2083

Selho S. Jorge

Rua do Souto

48

Silvares

Rua St.ª Apolónia

55

FREGUESIA

LOCALIZAÇÃO

FREGUESIA

101

Silvares

Rua Ponte Nova

99

Silvares

Loteamento da Cerca

106

Souto S. Salvador

Loteamento Talhós

97

Souto St.ª Maria

R. D. Elvira C. Gonçalves

2088

Souto St.ª Maria

-

4

Tabuadelo

Rua de S. José

154

Tabuadelo

Rua de S. Cipriano

182

Urgezes

Hotel de Guimarães

26

Urgezes

Rua Comandante M. Pereira Bastos

28

Urgezes

Rua Francisco Santos Guimarães

27

Urgezes

Rua Francisco Silva Areias

49

Urgezes

Av. D. João IV

ANEXO II - LOCALIZAÇÃO DOS CONTENTORES SUBTERRÂNEOS EXISTENTES NO CONCELHO
NÚMERO

FREGUESIA

LOCALIZAÇÃO

1

Azurém

Rua Pousada de Dentro

2

Azurém

Rua Pousada de Dentro

3

Azurém

Rua Moura Machado

4

Azurém

Rua Moura Machado

5

Azurém

Rua da Pedreira

6

Azurém

Rua 24 de Junho

7

Azurém

Residência Universitária

8

Azurém

Rua Dr. Augusto Ferreira Cunha

9

Azurém

Rua Dr. Augusto Ferreira Cunha

10

Azurém

Rua Cónego Dr. Manuel Faria

2095

Urgezes

Rua da Maina

174

Urgezes

Rua José Cardoso Pires

2018

Urgezes

Rua Comandante José Luís Pina

11

Azurém

Rua Dr. Mário Dias

2019

Urgezes

Rua Paulo VI

12

Azurém

Rua Dr. João Afonso de Almeida

2017

Urgezes

Face à Rua de Alvim

13

Azurém

Rua Dr. João Afonso de Almeida

2038

Urgezes

Rua de Moçambique

2039

Urgezes

Rua Bernardino Jordão

14

Azurém

Rua Francisco Ribeiro de Castro

157

Vermil

Rua Rodrigo Ribeiro

15

Azurém

Urbanização Nossa Sr.ª da Conceição

161

Vermil

Rua Conde Belmir

16

Azurém

Urbanização Nossa Sr.ª da Conceição

158

Vermil

Rua D. Afonso Henriques

17

Azurém

Urbanização Nossa Sr.ª da Conceição

18

Azurém

Urbanização Nossa Sr.ª da Conceição

19

Azurém

Rua Sá de Miranda

Fonte: Câmara Municipal de Guimarães

56

NÚMERO

FREGUESIA

LOCALIZAÇÃO

NÚMERO

FREGUESIA

LOCALIZAÇÃO

116

Azurém

Por trás da Rua Teixeira Pascoais

75

Costa

Rua Padre António Caldas

117

Azurém

Por trás da Rua Teixeira Pascoais

76

Costa

Travessa Padre António Caldas

92

Candoso S. Tiago

Rua de S. Tiago

121

Costa

Travessa Padre António Caldas

92

Candoso S. Tiago

Rua de S. Tiago

69

Costa

Rua Eça de Queirós

94

Candoso S. Tiago

Cidade Desportiva

74

Costa

Rua Padre António Caldas

95

Candoso S. Tiago

Cidade Desportiva

33

Creixomil

Rua Arqueólogo Mário Cardoso

59

Costa

Rua Antero Henriques da Silva

34

Creixomil

Rua Arqueólogo Mário Cardoso

61

Costa

Rua João A. M. P. Faria

35

Creixomil

Rua Arqueólogo Mário Cardoso

62

Costa

Rua Dr. Carlos Saraiva

36

Creixomil

Rua Arqueólogo Mário Cardoso

63

Costa

Rua Dr. Carlos Saraiva

41

Creixomil

Bairro da Atougia

64

Costa

Rua Antero Henriques da Silva

42

Creixomil

Rua da Associação Artística Vimaranense

65

Costa

Rua Unidade Vimaranense

43

Creixomil

Rua da Associação Artística Vimaranense

66

Costa

Rua Unidade Vimaranense

44

Creixomil

Travessa Oneca Mendes

80

Costa

Rua Dr. João Oliveira Salgado

45

Creixomil

Travessa Oneca Mendes

46

Creixomil

Rua António Lino

47

Creixomil

Travessa do Paço

48

Creixomil

Travessa da Igreja

49

Creixomil

Rua Cruz de Pedra

50

Creixomil

Rua Mousinho de Albuquerque

51

Creixomil

Rua Miguel Torga

81

Costa

Rua Bernardino Jordão

67

Costa

Rua Nossa Sr.ª da Penha

68

Costa

Rua Eça de Queirós

70

Costa

Rua Dr. Francisco Sá Carneiro

71

Costa

Rua Dr. Francisco Sá Carneiro

57

NÚMERO

FREGUESIA

LOCALIZAÇÃO

NÚMERO

FREGUESIA

LOCALIZAÇÃO

52

Creixomil

Rua Miguel Torga

123

Fermentões

Rua Cidade Brasília

53

Creixomil

Pavilhão Multiusos

22

Fermentões

Rua Francisco Manuel Melo

83

Creixomil

Av. Londres

106

Gondar

Travessa da Liberdade

20

Fermentões

Rua Jorge Amado

107

Gondar

Bairro da Emboladoura

21

Fermentões

Rua Fernando Pessoa

108

Gondar

Bairro da Emboladoura

23

Fermentões

Rua Guerra Junqueiro

109

Gondar

Bairro da Emboladoura

24

Fermentões

Rua José Ribeiro de Freitas

110

Gondar

Bairro da Emboladoura

25

Fermentões

Rua Cidade da Praia

111

Gondar

Rua do Soeiro

26

Fermentões

Rua Padre João Machado

90

Mascotelos

Largo João Gomes Oliveira

27

Fermentões

Rua Colina do Sol

91

Mascotelos

Largo João Gomes Oliveira

28

Fermentões

EN 101

72

Mesão Frio

Av. Rio de Janeiro

29

Fermentões

Rua Arqueólogo Mário Cardoso

73

Mesão Frio

Av. Rio de Janeiro

30

Fermentões

Rua Arqueólogo Mário Cardoso

77

Mesão Frio

Rua Virgínia Moura

31

Fermentões

Rua Arqueólogo Mário Cardoso

78

Mesão Frio

Rua Virgínia Moura

79

Mesão Frio

Rua Mirasol

112

Moreira de Cónegos

Avenida 1º de Agosto

113

Moreira de Cónegos

Pereirinhas

55

Oliveira

Parque das Hortas

56

Oliveira

Rua D. Cristovão Boaventura

57

Oliveira

Rua D. Cristovão Boaventura

32

Fermentões

Rua Arqueólogo Mário Cardoso

37

Fermentões

Bairro da Atougia

38

Fermentões

Bairro da Atougia

39

Fermentões

Bairro da Atougia

40

Fermentões

Bairro da Atougia
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NÚMERO

FREGUESIA

LOCALIZAÇÃO

NÚMERO

FREGUESIA

LOCALIZAÇÃO

58

Oliveira

Rua Monsenhor António Araújo Costa

102

Selho S. Jorge

Travessa Monte do Santo B

122

Oliveira

Rua João A. M. P. de Faria

115

Selho S. Lourenço

E.N. 207-4

120

Oliveira

Rua Padre António Caldas

84

Urgezes

Rua do Centro

119

Oliveira

Rua Raul Brandão

89

Urgezes

Rua José Cardoso Pires

118

Oliveira

Rua Raul Brandão

85

Urgezes

Loteamento do Castanheiro

104

Ponte

E.M. 835

86

Urgezes

Loteamento do Castanheiro

105

Ponte

Rua da Sub Devesa

87

Urgezes

Loteamento do Castanheiro

124

Ponte

Travessa do Rio

88

Urgezes

Loteamento do Castanheiro

125

Ponte

Rua do Rio

103

Ronfe

Empresa Amtrol Alfa

82

S. Paio

Av. Londres

54

S. Sebastião

Parque das Hortas

114

Sande S. Martinho

Praceta de Lamelas

96

Selho S. Jorge

Rua do Belmenso

97

Selho S. Jorge

Rua do Peixoto

98

Selho S. Jorge

Rua do Peixoto

99

Selho S. Jorge

Rua Padre José Gonçalves

100

Selho S. Jorge

Rua Central

101

Selho S. Jorge

Rua da Cabreira

Fonte: Câmara Municipal de Guimarães
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ANEXO III - FREQUÊNCIA DE RECOLHA NAS DIFERENTES FREGUESIAS
CIRCUITO

FREGUESIA

FREQUÊNCIA

1A

Aldão, Atães e Mesão Frio

Segundas, Quartas e Sextas

1B

S. Torcato, Gonça e Rendufe

Terças, Quintas e Sábados

2A

Pinheiro e Urgeses

Segundas, Quartas e Sextas

2B

Polvoreira e Nespereira

Terças, Quintas e Sábados

3A

Lordelo

Segundas, Quartas e Sextas

3B

Moreira de Cónegos

Terças, Quintas e Sábados

4A

Sande S. Lourenço, Balazar, Longos e Briteiros Sta. Leocádia

Segundas, Quartas e Sextas

4B

5A

Souto S. Salvador, Souto Sta. Maria, Gondomar, Arosa e
Castelõe
Figueiredo, Oleiros, Airão Sta. Maria, Airão S. João, Leitões e
Vermil

Terças, Quintas e Sábados

CIRCUITO

FREGUESIA

FREQUÊNCIA

Tarde A

Ruas estreitas

Quartas

Tarde B

Ruas estreitas

Sextas

Tarde C

Ruas estreitas

Terças, Quintas e Sábados

11

Cidade - EN 105 até ao cruzamento com Vizela

Diária

12

Cidade - R. António Costa Guimarães, Trofa e EN 105 desde o
cruzamento de Vizela até ao limite do concelho

Diária

13

Creixomil

Diária

14

Azurém

Diária

15A

Gominhães, Prazins sto. Tirso, CorvitePrazins Sta. Eufémia,
Selho S. Lourenço

Segundas, Quartas e Sextas

15B

Fermentões Penselo Selho S. Lourenço

Terças, Quintas e Domingos

16

EN 206 e EN 101 até aos limites do Concelho

Diária

17A

Tabuadelo, Abação, S. Faustino, Gémeos e Calvos

Segundas, Quartas e Sextas

17B

Costa, Infantas e Serzedo

Terças, Quintas e Domingos

18A

Caldelas, Barco e Briteiros S. Salvador

Segundas, Quartas e Sextas

18B

Caldelas, Briteiros St. Estevão e Donim

Terças, Quintas e Domingos

19A

Selho S. Jorge e EN 310 até ao limite do concelho

Segundas, Quartas e Sextas

Segundas, Quartas e Sextas

5B

Ronfe

Terças, Quintas e Sábados

6A

Mascotelos, Candoso S. Tiago e Silvares

Segundas, Quartas e Sextas

6B

Candoso S. Martinho e Selho S. Cristovão

Terças, Quintas e Sábados

7A

Sande S. Clemente e Sande Vila Nova

Segundas, Quartas e Sextas

7B

Brito

Terças, Quintas e Sábados

8A

Sande S. Martinho e EN 310 até ao limite do Concelho

Segundas, Quartas e Sextas

8B

S. João de Ponte

Terças, Quintas e Sábados

19B

Selho S. Jorge , Gondar e EN 310 até ao limite do concelho

Terças, Quintas e Domingos

9A

Gandarela, Guardizela e Conde

Segundas, Quartas e Sextas

20

Centro Histórico, Rua da Arcela

Diária

9B

Serzedelo

Terças, Quintas e Sábados

10A

Apoio à cidade

Segundas

10B

Apoio à cidade

Quartas

10C

Apoio à cidade

Sextas

10D

Apoio à cidade

Terças, Quintas e Sábados

Fonte: Câmara Municipal de Guimarães
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ANEXO VI – QUANTIDADE DE RESÍDUOS RECOLHIDOS VERSUS REFUGO NO ANO 2003 EM
GUIMARÃES
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Madeira
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0
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ANEXO IV- QUANTIDADES DE RESÍDUOS RECOLHIDOS NO ECOCENTRO DE GUIMARÃES
DESDE 2002

RSU
recolhidos
Refugo

Ano 2004
Fonte: Câmara Municipal de Guimarães

Fonte: Câmara Municipal de Guimarães

ANEXO V – QUANTIDADE DE RESÍDUOS ENCAMINHADOS PARA ETRSU ENTRE 1998 E 2004

ANEXO VII - QUANTIDADES DE RESÍDUOS RECOLHIDOS VERSUS REFUGO NO ANO 2004 EM
GUIMARÃES

(TON) NO CONCELHO DE GUIMARÃES
5000
4500
53060

Ano 2004

3500

48036
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51399
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2500
2000
1500

49124
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1000
50496
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500

Fonte: Câmara Municipal de Guimarães
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ANEXO VIII - COMPOSIÇÃO FÍSICA DOS RESÍDUOS, METODOLOGIA REMECON
COMPONENTES

KG

% EM PESO

COMPONENTES

KG

% EM PESO

Garrafas e frascos PE

26,89

1,10%

Garrafas e frascos PET

15,71

0,64%

Garrafas e frascos noutros materiais

3,02

0,12%

Outras embalagens

24,39

0,99%

Outros resíduos plásticos

24,40

0,99%

Outros

22,57

0,92%

Embalagens

9,20

0,38%

Embalagens

82,76

3,37%

Outros resíduos vidro

1,29

0,05%

Embalagens ferrosas

16,74

0,68%

Embalagens alumínio

4,23

0,17%

Outros resíduos metálicos

19,32

0,79%

9,31

0,38%

Pilhas e acumuladores

0,81

0,03%

Outros

13,02

0,53%

83,93

3,42%

3,42%

2452,80

100,00%

100,00%

% EM PESO

Resíduos Putrescíveis
Resíduos alimentares

570,39

23,25%

Resíduos jardins

294,36

12,00%

35,26%

Papéis
Embalagens papel

5,56

0,23%

Jornais, revistas e folhetos

91,66

3,74%

Papéis de escritório

47,39

1,93%

Outros

106,65

4,35%

Combustíveis não especificados

10,24%

105,66

4,31%

Outros cartões

86,76

3,54%

1,30%

Vidro

Cartões
Embalagens de cartão

% EM PESO

7,84%

3,43%

Metais

Compósitos
Embalagens compósitos de cartão

28,37

1,16%

Outras embalagens compósitos

6,72

0,27%

Outros compósitos (não embalagens)

22,93

0,93%

Têxteis

397,02

16,19%

16,19%

Têxteis sanitários

142,89

5,83%

5,83%

2,36%

Incombustíveis não especificados

Plásticos
Filmes em PE ou PP

186,85

7,62%

7,62%

Garrafas e frascos PVC

2,01

0,08%

3,93%

1,64%

0,38%

Resíduos domésticos especiais

Elementos finos (<20mm)

Fonte: AMAVE e Câmara Municipal de Guimarães
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0,56%

INTRODUÇÃO

negocial comunitário.

O acesso à água e ao saneamento, tão crucial para o bem-estar e o desenvolvimento humano, tornouse uma prioridade para todas as comunidades.

• Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto: estabelece normas, critérios e objectivos de qualidade com a
finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus
principais usos.

O aumento do consumo de água motivado pela concentração urbana, pela industrialização, pelo
crescimento populacional e pela subida do nível de vida das populações, bem como o aumento dos
volumes de efluentes lançados nos cursos de água, determinam situações tendenciais e inevitáveis de
carência de água, agravadas pela ocorrência de secas.
Sendo a água um recurso indispensável à vida, a sua gestão racional é condição necessária para
garantir as condições mínimas de qualidade de vida às populações, urbanas e rurais, e o
desenvolvimento sustentável da sociedade.
A gestão dos recursos hídricos pode ser realizada pelas entidades abastecedoras e regulamentadoras,
através de medidas como a política de preços, a medição do consumo, a educação e uma maior
consciencialização do consumidor em matéria de conservação dos recursos hídricos.
A disponibilidade pode ser aumentada através da construção de albufeiras e da transferência de água
entre as áreas com maior e menor disponibilidade. Tais medidas infra-estruturais podem, todavia, ter
efeitos adversos sobre a ecologia aquática e a qualidade das águas.

• Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro: lei dos perímetros de protecção das captações de águas
subterrêneas destinadas ao abastecimento público visa prevenir, reduzir e controlar a poluição das
águas subterrâneas por infiltração de águas pluviais lixiviantes e de águas excedentes de rega e de
lavagens; potenciar os processos naturais de diluição e de autodepuração das águas subterrâneas;
prevenir, reduzir e controlar as descargas acidentais de poluentes; proporcionar a criação de sistemas
de aviso e alerta para a protecção dos sistemas de abastecimento de água com origem nas captações
de águas subterrâneas, em situações de poluição acidental dessas águas.
• Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Água Residuais (PEAASAR):
promove a elaboração de um plano geral de distribuição de água e de drenagem de águas residuais e
providencia a elaboração dos estudos dos sistemas públicos de abastecimento de água e saneamento
básico.
• Plano de Bacia Hidrográfica do rio Ave: plano sectorial que estabelece de forma estruturada e
programática uma estratégia racional de gestão e utilização da bacia hidrográfica do Ave, em

Outras medidas de aumento da disponibilidade compreendem a reutilização das águas residuais (por
exemplo, utilização de águas residuais depuradas para fins que não exigem água de elevada
qualidade, tais como a irrigação de campos de golfe) e a utilização de recursos alternativos (por
exemplo, a dessalinização da água do mar) em determinadas áreas.

articulação com o ordenamento do território e a conservação e protecção do ambiente.

Finalmente, a diminuição das fugas nos sistemas de distribuição de água pode, obviamente, aumentar
a disponibilidade sem exigir um aumento da captação.

• Directiva do Conselho n.º 98/83/CE, de 3 de Novembro: diz respeito à qualidade da água destinada
ao consumo humano e tem por objectivo proteger a saúde humana dos efeitos nocivos resultantes de
qualquer contaminação da água destinada ao consumo humano, assegurando a sua salubridade e
limpeza.

INSTRUMENTOS

• Directiva Quadro da Água (DQA): estende o âmbito de aplicação das medidas de protecção da água
a todas as águas e define como objectivos claros que deverá alcançar-se o “bom estado” de todas as
águas europeias até 2015 e assegurar-se a utilização sustentável da água em toda a Europa; visa
evitar a poluição na origem e fixa mecanismos de controlo para garantir uma gestão sustentável de
todas as fontes de poluição e protege as águas subterrâneas e fixa objectivos ambiciosos para a sua
qualidade e quantidade; fixa ainda ambiciosos objectivos ecológicos para os ecossistemas aquáticos
dos nossos rios, lagos e águas costeiras.

• Decreto-Lei n.º 243/01, de 5 de Setembro: transposição para o direito nacional da Directiva do
Conselho n.º 98/83/CE de 3 de Novembro diz respeito à qualidade da água destinada ao consumo
humano (ver item seguinte).
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Instrumentos legais
No que se refere à gestão dos sistemas de abastecimento de água e saneamento básico existem
vários diplomas legislativos de âmbito regional, nacional e comunitário, sendo que uma parte da
legislação nacional resulta da transposição de directivas da União Europeia, dos quais se destacam:
• Plano de Desenvolvimento Regional: constitui a proposta portuguesa de enquadramento, orientação
estratégica, sistematização operacional, programação financeira e estrutura organizativa que dará
origem ao estabelecimento do Quadro Comunitário de Apoio 2000-2006, na sequência do processo

Instrumentos organizativos

os objectivos, entre outros, de melhorar significativamente o nível de atendimento em drenagem e
tratamento de águas residuais, promover a despoluição, contribuir para a requalificação ambiental da

O sistema de abastecimento de água para consumo humano do concelho de Guimarães é da

bacia hidrográfica do rio Ave e garantir que a qualidade da água dos meios hídricos seja adequada aos

responsabilidade da Empresa Intermunicipal VIMÁGUA-Empresa de Água e Saneamento de

vários usos previstos no Plano de Bacia do Ave.

Guimarães e Vizela, E.I.M., que substituiu os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de
A empresa Águas do Ave, S.A. pretende gerir a recolha, o tratamento e rejeição anual de cerca de 59,2

Guimarães.

milhões de metros cúbicos de águas residuais, urbanas, estimando-se que cerca de 24,8 milhões de
A VIMÁGUA foi criada em Fevereiro de 2002, tratando-se de uma empresa de capitais públicos, nos

metros cúbicos correspondam a águas residuais provenientes de unidades industriais, após pré-

termos do Decreto-lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, tendo como principais sócios: a Câmara Municipal de

tratamento de compatibilização.

Guimarães (89,5%) e a Câmara Municipal de Vizela (10,0%) e a Cooperativa Eco-Ave Sucatas,
1

C.I.P.R.L (0,5%) .No sector da água de abastecimento público a VIMÁGUA tem como objectivos a
distribuição da água potável à cidade, a manutenção do grau de operacionalidade de sistema de
armazenamento e a distribuição de água e a expansão do sistema de abastecimento de água de modo
a garantir uma taxa de cobertura de 95% até ao final do ano de 2006.
No sector do saneamento básico, a VIMÁGUA tem como objectivos a expansão do sistema de
drenagem de águas residuais de modo a garantir uma taxa de cobertura de 80% até ao final do ano de
2006.

A empresa VIMÁGUA dispõe de um sistema de atendimento pessoal onde, relativamente a águas para
abastecimento público, presta vários serviços. Paralelamente existe ainda um serviço de atendimento
telefónico permanente, para situações de urgência, e em horário normal de expediente para assuntos
passíveis de serem tratados por esta via.
O processo de certificação da VIMÁGUA nas áreas da qualidade e da higiene, saúde e segurança no
trabalho iniciado durante o ano de 2003, visa melhorar a qualidade de todo o serviço prestado,
designadamente ao nível do relacionamento com os clientes e da avaliação dos seus níveis de
satisfação. Prevê-se a conclusão deste processo no decorrer do ano de 2005.2

O sistema de recolha e tratamento de águas residuais do concelho de Guimarães é da
responsabilidade da VIMÁGUA que substituiu os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de
Guimarães.
A nível intermunicipal o Sistema Integrado de Despoluição de Vale do Ave (SIDVA), que actualmente
abrange os Municípios de Guimarães, Santo Tirso, Trofa, Vizela e Vila Nova de Famalicão, entrou em
funcionamento, em Setembro de 1997. A sua exploração foi concessionada em Setembro de 1998 à
empresa Tratave, Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A..
Em Maio de 2003 foi constituída a empresa Águas do Ave, S.A, numa parceria entre a empresa AdP,
Águas de Portugal SGPS, S.A., e a AMAVE, Associação de Municípios do Vale do Ave, da qual fazem
parte os oito Municípios abrangidos pelo Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de
Saneamento do Vale do Ave: Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, Fafe, Guimarães, Vizela, Santo
Tirso, Vila Nova de Famalicão e Trofa. A empresa Águas do Ave S.A. foi constituída para explorar e
gerir o sistema multimunicipal de abastecimento de água e saneamento “em alta” do Vale do Ave tendo
ficado excluidos os concelhos de Guimarães e Vizela no que diz respeito ao abastecimento de água.
O Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Vale do Ave foi criado com
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TABELA 2 -

Instrumento técnicos

QUADRO RESUMO DAS INFRA-ESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE
ÁGUA
QUANTIDADE

Sistema de abastecimento público de água

OBSERVAÇÕES
2 captações superficiais e 4 captações de água

TABELA 1 -

POPULAÇÃO
ABASTECID
A

QUADRO RESUMO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA,
2004
POP.
SISTEMA DE

RESIDENTE

DISTRIBUIÇÃO

ABASTECIDA
(HAB.)

CAUDAL
CONSUMIDO
3

ANUAL (M )

ORIGEM DA
ÁGUA

TRATAMENTO

Captação

6 unidades

subterrânea (a que acrescem duas captações
superficiais inactivas)

Rede de distribuição de

714 km

água

Construção de 44,5 km no ano de 2003
42 de elevadas dimensões

Calvos

275

9500

Subterrânea

Desinfecção

Reservatórios

52 unidades
10 de reduzidas dimensões
Fonte: VIMÁGUA

Gondomar

1598

157.838

Superficial

Desinfecção, correcção e
estabilização de pH

Sistema de saneamento básico
TABELA 3 - QUADRO RESUMO DAS INFRA-ESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO

Até 1000
habitantes

Rocha (Sande
S. Martinho)

28

7195

Subterrânea

Desinfecção,

SERZEDELO

RABADA

Caudal doméstico (habitantes equivalente)

35.000

40.000

Caudal industrial (habitantes equivalente)

100.000

200.000

Capacidade m3/h

630

1260

Desinfecção,

Capacidade de ponta (m3/h)

945

1890

Desinfecção, correcção e

Interceptores

Ave, Selho

Ave, Pele, Pelhe, Matadouro,
Sanguinhedo, Covelas e Trofa

Extensão dos interceptores (km)

20

33

Sr.ª Montes
(Candoso S.

132

28.000

Subterrânea

Desinfecção,

Martinho)
1000 a 5000
hab.
Superior a
100.000 hab.

ETAR

CAPACIDADE NOMINAL DE TRATAMENTO

Minas Penha

Taipas

5586

118.767

170.000

6.345.000

Fonte: VIMÁGUA

Subterrânea

Superficial

estabilização de pH

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AMAVE
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Instrumentos económicos

1869

2000

Receitas com a gestão do sistema de abastecimento de água
Milhares de euros

1600

As receitas da VIMÁGUA relativas a abastecimento de água, totalizaram 5 milhões de euros durante o
ano de 2004, 21% devido à aplicação da taxa de disponibilidade de ligação e os restantes 79%
correspondentes à venda de água. A variação mensal do volume de água facturada aumentou cerca de
1

5% em 2004 face ao ano anterior (gráfico 1).
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Fonte: Relatório e contas 2004, VIMÁGUA
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A VIMÁGUA tem efectuado sucessivos investimentos com o objectivo de melhorar a qualidade da água
distribuída e o sistema de distribuição. Durante o ano de 2004 foram investidos 7,9 milhões de euros,
Fonte: Relatório e contas 2004, VIMÁGUA

GRÁFICO 1 - RECEITAS COM A GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

em todas as áreas de intervenção, sendo que cerca de 5,5 milhões foram aplicados na área de
abastecimento público de água5.
Durante o ano de 2003 investiu-se na formação e aperfeiçoamento profissional dos trabalhadores e
entraram em funcionamento as redes de abastecimento de água às freguesias de Sande São

Receitas com a gestão do sistema de saneamento básico

Clemente, Sande São Lourenço, Barco, Souto São Salvador, Prazins St.ª Eufémia, Prazins Santo

As receitas da empresa relativas a saneamento básico, totalizaram cerca de 1,9 milhões de euros

Tirso, Serzedelo, Guardizela e Gandarela. Foram ainda adjudicadas várias empreitadas de redes de

durante o ano de 2004, 29% devido às taxas de utilização e de disponibilidade de ligação da rede de

abastecimento de água designadas “em baixa”.

drenagem de águas residuais e os restantes 71% correspondentes a taxas de tratamento e
disponibilidade. A variação mensal das receitas obtidas na facturação devida à drenagem de águas
residuais aumentou 7% em 2004, relativamente ao ano anterior e as receitas a nível de tratamento de
águas residuais aumentaram 6,5% no mesmo período de tempo4 (gráfico 2).
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Investimentos no saneamento básico

na construção, integração e remodelação de infra-estruturas de saneamento no concelho de
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objectivo de melhorar a drenagem de águas residuais. Durante o ano de 2003 foram investidos 2,6

Milhares de metros cúbicos

A nível do concelho de Guimarães a VIMÁGUA tem efectuado sucessivos investimentos com o

* apenas dez meses de actividade

Fonte: Elaboração própria a partir de elementos da empresa VIMÁGUA

(Serzedelo II, Serzedo e Lordelo/Aves), a integração da ETAR de Serzedelo I, construção/integração
de 105 km de interceptores (dos quais 50 km serão integrados), construção de uma estação elevatória

GRÁFICO 3 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CLIENTES

e 33 km de conduta elevatória. A solução proposta para o concelho de Guimarães foi dimensionada
para recolher, tratar e rejeitar anualmente cerca de 19 milhões de metros cúbicos de águas residuais
(das quais cerca de 10 milhões de metros cúbicos correspondem a águas residuais urbanas, sendo as

Consumo de água por habitante

restantes provenientes de unidades industriais), o que permite uma taxa de atendimento de 95% da
população residente deste concelho.

O consumo de água per capita corresponde à quantidade de água utilizada, em média, por cada
habitante, expressa em litro por habitante por dia (l/hab.dia).

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Consumo de água

Segundo o Inventário Nacional de Sistemas de Abstecimento de Água e de Águas Residuais (INAG,
2002), o consumo nacional médio diário de água por habitante no ano de 2003 foi de 161 l/hab.dia. O
valor limite mínimo para dimensionamento de redes, definido pelo Regulamento Geral dos Sistemas
Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais, é de 175 l/hab.dia7.

Caracterização dos consumidores
A estrutura dos consumidores de água, clientes da VIMÁGUA, E.M., é constituída por consumidores
domésticos e não domésticos (onde se incluem os clientes industriais e comerciais), instituições,
Administração Central, Administração Regional, juntas de freguesia e empresas públicas (gráfico 3).

Estima-se que no ano de 2003 cada habitante tenha consumido, em média, 139,7/l/dia, o que
representa uma diminuição de cerca de 4,3%, face ao ano anterior8. (gráfico 4).
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GRÁFICO 4 - CONSUMO DE ÁGUA (L/DIA/HABITANTE)

GRÁFICO 5 - CONSUMO DE ÁGUA COMPARADO (L/DIA/HABITANTE)

Apesar de não haver uma quantificação para os valores de referência desejados relativos à capitação
de água, pretende-se que este valor seja o mais baixo possível, desde que satisfeitas as necessidades

INDICADOR 1

básicas do cidadão.
Consumo de água (l), por dia, por habitante

=

139,7

No entanto, e dada a tendência de descida já observada, prevê-se que a capitação do consumo de
água venha a descer ao longo dos anos, pelo que serão de considerar medidas que mantenham os

Este valor é inferior à media nacional, que é de 161l/dia/habitante (gráfico 5).

valores em baixa.
Os consumos domésticos referem-se à utilização da água em cada habitação particular. Este tipo de
consumo é dividido em quatro escalões, dependendo do volume de água consumido. Os consumos de
comércio e indústria referem-se à utilização de água associada a actividades económicas variáveis,
geralmente inseridas na malha urbana, apresentando algumas destas actividades consumos similares
aos consumos domésticos. Os consumos referentes à Administração Pública incluem os gastos de
água associados à autarquia (nos quais se reflectem os gastos com as actividades municipais), às
instituições e ao Estado. Em geral o preço por metro cúbico de água aumenta com o aumento do
consumo.
Nos gráficos 6 e 7 pode observar-se os volumes de água facturada, por cliente, entre 2002 e 2003,
bem como a sua evolução, no mesmo período.

68

variações significativas nos consumos, houve, de facto, um aumento de 22,6% no volume total de água
5000

captada entre 2002 e 2003.
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respectivamente. No entanto, há ainda outras comparações que podem ser feitas e que se ilustram no
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gráfico seguinte.
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GRÁFICO 8 - TIPOLOGIA DE CONSUMIDORES

Rega

10
0
doméstico

comércio/indústria/serviços

administração pública

Fonte: Elaboração própria a partir de elementos da empresa VIMÁGUA, E.M.

GRÁFICO 7 - EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA
O que se conclui, dos dados acima referidos, é que, apesar de, percentualmente, não terem ocorrido

De acordo com o Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Ave existem 5252 hectares de área regada no
concelho de Guimarães, do que resulta um consumo médio anual de 14 milhões de metros cúbicos de
água da bacia hidrográfica deste rio, sendo que 34% do volume captado é restituído9. Os consumos de
água para rega ocorrem no período entre os meses de Abril a Outubro, coincidindo com a época de
menor escoamento médio mensal.
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Perdas de água do sistema de abastecimento público de água
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Entre a captação e a distribuição de água ao consumidor final poderão ocorrer inúmeras perdas por
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razões que vão desde falhas da rede, até água que é efectivamente distribuída mas não é facturada.
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Não se sabendo ao certo este valor, calcula-se a taxa de eficiência de um sistema de abastecimento
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público de água pela diferença entre o volume de água captada e o volume de água distribuída (gráfico
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De acordo com a AdP, (Águas de Portugal, SGPS), assume-se como objectivo para o ano de 2015 que
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No concelho de Guimarães assistiu-se a uma diminuição das perdas de água de 26%, em 2002, para
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GRÁFICO 11 - PERDAS DE ÁGUA
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Daqui se pode observar que as perdas de água são significativamente inferiores neste concelho (24%)
relativamente à media nacional (35%).

Taxa de cobertura da rede de abastecimento público
A rede pública de abastecimento de água no concelho de Guimarães, possui uma capacidade instalada
para cobertura de 89% da população residente no concelho, sendo que efectivamente serve cerca de

INDICADOR 2

70% da população.
100 x volume de água distribuído

Perdas de água

(6.902.732 m3/ano)

% de água perdida entre a
captação e a distribuição

=

=

24%

Volume total de água captado
(9.092.382 m3/ano)

INDICADOR 3
100 x Nº de habitantes abastecidos
pelo sistema

Cobertura da rede de abastecimento
% da população abastecida com sistemas de
abastecimento público de água

=

=

89%

Nº total de habitantes

SISTEMA DE BASTECIMENTO DE ÁGUA
Cobertura de abastecimento público

A VIMÁGUA está a trabalhar no sentido de, até ao final do ano de 2006, atingir o grau de cobertura da
rede de abastecimento estipulado na Directiva Quadro da Água que é de 95%.

Evolução do número de clientes
O número de clientes de água da VIMÁGUA aumentou cerca de 4,7% entre 2002 e 2003, (a empresa
tinha 43.644 clientes, em 2002, e passou para 45.733 clientes, em 2003), 2,5% entre 2003 e 2004
(46.872 utentes em 2004) e sensivelmente 9,6% desde a entrada em funções da empresa. O maior
crescimento verificou-se ao nível dos consumidores domésticos e autarquias.
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Fonte: Elaboração própria a partir de elementos da empresa VIMÁGUA, E.M

GRÁFICO 12 - Nº DE UTENTES DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Fonte: Elaboração própria a partir de elementos da empresa VIMÁGUA e do INAG

GRÁFICO 13 - COBERTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
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Percepção de cidadania

Equipamentos de captação e adução de água

De acordo com inquéritos de rua elaborados a residentes no concelho de Guimarães no âmbito do

Captações de água

presente relatório, 61% dos inquiridos dizem-se “muito” ou “bastante satisfeitos” com o funcionamento
do sistema de abastecimento público de água no concelho, sendo que 12,5% reponderam estar “nada

As captações de água são efectuadas a partir de mananciais naturais de água, passíveis de
aproveitamento com aquela finalidade. Os mananciais naturais de água podem ser classificados em

satisfeitos”.

subterrâneos, se constituídos por águas provenientes do subsolo, ou em mananciais superficiais, se
A fracção de indivíduos que se consideram mais satisfeitos com o funcionamento do sistema de
abastecimento de água situa-se na faixa etária entre os 45 e os 54 anos. O maior número de respostas
“nada satisfeito” foi registado por população com idades compreendidas entre os 35 e os 44 anos. A
maior fracção de inquiridos “muito satisfeitos” com o sistema de abastecimento de água corresponde
ao sexo feminino, liderando o sexo masculino a fracção de indivíduos “nada satisfeitos”.

constituídos por águas superficiais que escoam no terreno sob acção da gravidade.
De acordo com o relatório de Controlo de Qualidade da Água para Consumo Humano10 no ano de 2004
o concelho de Guimarães foi abastecido por seis subsistemas de abastecimento de água, dois com
origem superficial e quatro de origem subterrânea. Da totalidade de sistemas contabilizados quatro são
de reduzidas dimensões, abastecendo populações inferiores a 5000 habitantes e apenas 3% da

Quando inquiridos sobre os três principais problemas que afectarão o concelho dentro de 20 anos, e

população residente no concelho.

num leque de 23 repostas possíveis, 13,4% dos inquiridos, com idades compreendidas entre os 25 e
os 34, escolheram o abastecimento de água potável, sendo que, na totalidade, esta opção foi
seleccionada por 9,2% dos inquiridos, com maior incidência no sexo masculino. (gráfico 14).

A água captada no rio Ave, é tratada na estação de tratamento de água de Sta. Eufémia de Prazins Taipas. Este sistema abastece sensivelmente 97% da população residente com sistema de
abastecimento público de água11, tendo sido explorado, durante o ano de 2004 um volume de
8.841.519 metros cúbicos12, para abastecimentos dos concelhos de Guimarães e Vizela. Existe um
outro subsistema de captação em funcionamento no rio Ave, é a Estação de Tratamento de Água de

60

Gondomar que captou em 2004 perto de 158 mil metros cúbicos de água.
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água distribuída foi submetida a um tratamento de desinfecção. Nenhuma das captações de água

Pouco satisfeito

subterrânea obedece aos perímetros de protecção de captações de águas subterrâneas destinadas ao

Bastante satisfeito
20

Cada sistema com água de origem subterrânea possui uma captação própria. No ano de 2004 toda a

abastecimento público, definidos no Decreto-lei n.382/99, de 22 de Setembro. No entanto, a sua

Muito satisfeito

qualidade está assegurada tanto mais que se encontram em locais de acesso restrito.

10

As captações dos sistemas de Calvos, Minas da Penha, Sr.ª do Monte e Rochã apresentam-se

0

parcialmente protegidas.
Fonte: Elaboração própria

GRÁFICO 14 - QUAL O GRAU DE SATISFAÇÃO COM O SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Sistemas de adução de água
A adução de água é a operação pela qual este recurso é conduzido desde a captação até ao local de
abastecimento.
De acordo com os Censos de 2001 (INE, 2004) o número de alojamentos familiares sem água

72

canalizada, no concelho de Guimarães decresceu, durante a década de 90, cerca de 90%, com
destaque nas freguesias de Moreira de Cónegos, Briteiros e Ronfe.
No gráfico 15 representa-se a variação do número de alojamentos familiares, de residência habitual,
com água canalizada no interior do alojamento, ligados à rede pública. Destacam-se crescimentos
significativos verificados nas freguesias de Azurém, Creixomil, Ponte e Costa, esta última
acompanhada de um crescimento do número de alojamentos familiares em cerca de 62%.
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados dos Censos 2001, INE

GRÁFICOS 15 - NÚMERO DE ALOJAMENTOS FAMILIARES COM ÁGUA CANALIZADA NO INTERIOR
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados dos Censos 2001, INE

GRÁFICOS 16 - NÚMERO DE ALOJAMENTOS FAMILIARES COM ÁGUA CANALIZADA NO INTERIOR
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De acordo com a mesma fonte, na década de 90 o número de alojamentos familiares, de residência

Monitorização e qualidade da água de consumo humano

habitual, com água canalizada no interior do edifício aumentou 52%. A variação da utilização de água
de poços e furos particulares para abastecimento privado em alojamentos familiares, diminui cerca de

No ano de 2004 toda a água distribuída no concelho de Guimarães pela VIMÁGUA foi sujeita a um

94% no concelho de Guimarães, durante a década de 9013 (mapa 1).

tratamento por desinfecção, sendo que apenas a água distribuída nos sistemas de Gondomar e Taipas
foi submetida a tratamento complementar, para além da desinfecção15. Actualmente todo o caudal de
água distribuído no concelho de Guimarães é monitorizado regularmente.
A frequência de monitorização e normas de qualidade a que uma determinada água deve obedecer
para ser considerada apta para consumo humano estão definidas na Directiva 80/778/CE, do
Conselho, de 15 de Junho, transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de
Agosto. A referida directiva foi entretanto revogada pela Directiva 98/83/CE, do Conselho, de 3 de
Novembro e transposta para o direito nacional pelo Decreto-lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro, que
entrou em vigor a 25 de Dezembro de 2003.

A síntese do controlo analítico efectuado no ano de 2004, de acordo com os grupos de ensaio
previstos na lei (CR1 e CR2 controlos de rotina 1 e 2; CI: controlo de inspecção), encontra-se
evidenciada no quadro seguinte, o qual está organizado por zonas de abastecimento.
Tendo em conta os resultados das análises efectuadas para monitorização da qualidade da água
distribuída na rede, conclui-se que, com excepção de alguns casos pontuais e não reincidentes, a água
cumpriu as normas de qualidade definidas na legislação nacional e comunitária.
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados dos Censos 2001, INE

MAPA 1 – POÇOS E FUROS DO CONCELHO DE GUIMARÃES

TABELA 4 - CONTROLO ANALÍTICO EFECTUADO EM 2004

Identificação de situações de risco
A principal fonte de abastecimento no concelho de Guimarães é efectuada no rio Ave, sendo que no

SUBSISTEMA

ZONA DE
ABASTECIMENTO

ano de 2000 a água bruta na zona de captação das Taipas apresentava qualidade compatível com esta

CR1
CR2

CI

utilização e tratamento adequado16.
A qualidade da água no local de captação das Taipas tem apresentado qualidade “Razoável”, de

Taipas

Pégada

194

57

6

acordo com a “Classificação dos Cursos de Água Superficiais de Acordo com as Características de

Sande V. Nova

109

28

4

Qualidade para Usos Múltiplos”17, com excepção do ano de 1999, em que os parâmetros de

S. João Ponte

27
330

14
99

2
12

oxidabilidade e sólidos suspensos totais atingiram valores característicos da classe “D, má qualidade”.

totais e estreptococos fecais (gráfico 17).

Total
Gondomar

Gondomar

25

8

1

Minas da Penha

MP S. Roque
MP Cavalo

14
12

6
5

1
1

Calvos

C. ZB

3

3

1

C. Lapinha

4

3

1

Sr. Montes

Sr. Montes

4

3

1

Mina da Rochã

Mina da Rochã

4

3

1

396

130

19

Total

No ano de 2002 a água foi classificada com qualidade “razoável” devido a concentrações de coliformes

Fonte: VIMAGUA – Relatório e contas 2004

NOTA; Qualidade da água: A - Excelente; B - Boa, C - Razoável, D - Má, E - Muito má
Fonte: INAG, 2004

GRÁFICO 17 – QUALIDADE DA ÁGUA

77

ÁGUAS RESIDUAIS

100%

Águas residuais domésticas

80%

O saneamento básico envolve um conjunto de obras, equipamento e serviços que permitem a

60%

satisfação de necessidades primárias de salubridade nos domínios de: abastecimento de água,

40%

drenagem e tratamento de águas residuais, e recolha, transporte, tratamento e deposição final de
20%

resíduos sólidos. Vulgarmente o conceito de saneamento básico é aplicado apenas na componente de

No ano de 2001 apenas 47% dos alojamentos familiares de residência habitual do concelho de
Guimarães possuíam sistema de esgotos ligados à rede de drenagem de águas residuais. As
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de submetidas a tratamento.

Briteiros (Salvador)

Como efluentes entendem-se as águas residuais provenientes da utilização da água, antes ou depois

Airão (Santa Maria)

capítulo.

Airão (São João Baptista)

0%
Abação (São Tomé)

sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais, sendo esta a terminologia adaptada neste

Tem sistema de esgotos - Ligado à rede pública

Tem sistema de esgotos - Ligado a um sistema particular

Não tem sistema de esgotos

Tem sistema de esgotos - Outras situações

freguesias onde a fracção de habitações ligada à rede é superior a 75% são: Azurém; Costa; Creixomil;
Fermentões; Guimarães (Oliveira do Castelo); Guimarães (São Paio); Guimarães (São Sebastião) e
Urgezes.
Cerca de 49% dos alojamentos familiares de residência habitual do concelho de Guimarães possuem
sistema de esgoto ligado a um sistema particular, nomeadamente fossa séptica. A fracção deste tipo

100%

80%

60%

de alojamentos sem sistemas de esgotos é de 1,1% no concelho, com maior número de ocorrências

20%

Tem sistema de esgotos - Ligado à rede pública

Tem sistema de esgotos - Ligado a um sistema particular

Não tem sistema de esgotos

Tem sistema de esgotos - Outras situações
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0%
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Souto (Santa Maria) (gráficos 17 e 18).

40%

Infantas

nas freguesias de Serzedelo, São Torcato; Longos; Moreira de Cónegos; Briteiros (São Salvador) e

Fonte: Censos, 2001

GRAFICOS 18 E 19 - NÚMERO DE ALOJAMENTOS FAMILIARES COM SANEAMENTO BÁSICO
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É de salientar a elevada percentagem de alojamentos familiares ligados a sistemas de esgotos
particulares, o que pode explicar a baixa adesão que actualmente se verifica, por esta se traduzir numa
menos-valia do sistema (gráfico 18).

Cobertura de saneamento básico
O valor da cobertura da rede de saneamento básico do município é da ordem dos 63,5%, superior ao
da média nacional (54,9%), mas ainda assim, inferior aos objectivos estabelecidos para o final do ano
de 2006 em que a cobertura deverá atingir os 80% (gráfico 20).

47,37

49,12

100

com esgotos ligados à rede

90
90
80

com esgotos e sistemas particulares

80

%

70

com esgotos e outro tipo de ligações

63,5

60
sem esgotos

2,45

54,9

% 50

1,06

40
30

Fonte: Elaboração própria a partir de dados dos Censos 2001, INE
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GRÁFICO 20 - TIPOLOGIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO
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0
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Objectivo VIMAGUA
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Fonte: Elaboração própria a partir de elementos da VIMÁGUA, E.M. e do INAG

GRÁFICO 21 -

COBERTURA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO

79

INDICADOR 4
100 x Nº de habitantes abastecidos
pelo sistema

Cobertura da rede de saneamento
% da população abastecida com sistemas de
saneamento básico

=

=
Nº total de habitantes

63,5%

Estações de Tratamento de Águas Residuais

Águas residuais industriais

A ETAR Serzedelo localiza-se na freguesia com o mesmo nome, concelho de Guimarães, e trata os

As águas residuais industriais geradas pelas empresas em laboração no Vale do Ave, onde se inclui o

efluentes domésticos e industriais drenados ao longo do rio Ave e Selho. A estação tem uma

município de Guimarães, podem ser tratadas pelo SIDVA, que dispõe de uma solução integrada de

3

capacidade de tratamento de 15.000 m /dia, para um caudal de águas residuais domésticas

drenagem e tratamento conjunto das águas residuais domésticas e industriais, constituída por uma

equivalente a 35.000 habitantes e um caudal de águas residuais industriais de 100.000 habitantes

rede de colectores instalados ao longo do rio Ave e seus afluentes e três ETAR (ver ponto 5.1. Águas

equivalente.

residuais domésticas).

A ETAR de Rabada, localizada na freguesia de Burgães, concelho de Santo Tirso e trata os efluentes

O sistema possui um regulamento de descarga de águas residuais, onde estão definidos:

drenados nas bacias dos rios Ave, Vizela, Nespereira, Pousada e S. Martinho. A estação tem uma

condicionamentos/restrições relativos à descarga, processo de ligação, modelos para formalização da

capacidade de tratamento de 30.000 m3/dia, para um caudal de águas residuais doméstica equivalente

adesão e termos de autorização, valores máximos admissíveis para a descarga no sistema e tarifas,

a 40.000 habitantes e um caudal de águas residuais industriais equivalente a 200.000 habitantes.

taxas e sanções.
As taxas e tarifas são aplicadas de acordo com o caudal produzido e carga de poluentes.
Frequentemente as industrias têm que proceder a um pré-tratamento de compatibilização de modo a
cumprirem os valores máximos admissíveis para descarga no sistema.
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FIGURA 1 -

ETAR

TABELA 5 - INDICADORES DE GESTÃO DA ÁGUA
INDICADOR

Eficácia do sistema de abastecimento de água (% do
volume total de água facturado)

Perdas aparentes (% de volume total de água não
facturado)

VALOR ACTUAL

VALOR DE REFERÊNCIA

65
76

24

(PEAASAR)

35
(PEAASAR)

161
Consumo doméstico de água (l/dia/habitante)

139,7

Abastecimento de água
(% da população servida por sistemas de
abastecimento público)

(média nacional; Inventário Nacional de
Sistemas de Abstecimento de Água e de
Águas Residuais, INAG, 2002)

90,4
89

(média nacional; Rel. Estado Ambiente,
2002)

TENDÊNCIA ACTUAL

VALOR DESEJADO

Os valores da eficácia da rede de abastecimento deverão
aumentar (em 2015 pretende-se alcançar o valor de 80% - Adp e
SGPS), e os valores das perdas de água deverão ser minimizados.
A autarquia deverá fazer um esforço no sentido de aferir com a
máxima exactidão onde se encontra o volume de perdas. Valor
pretendido: 20%

As campanhas de sensibilização da população para a poupança do
recurso valioso que é a água contribuirão para que este valor
diminua

Deverá verificar-se uma subida até se atingir 100% da população.
O Terceiro Quadro Comunitário de Apoio estabelece a meta de
95%.
81

Saneamento
(% da população servida por sistemas de saneamento
básico)

63,5

54,9
(média nacional; Rel. Estado Ambiente,
2002)

Deverá verificar-se uma subida até se atingir 100% da população.
O PEAASAR estabelece a meta de 90%.

Atmosfera
Actividade
agrícola
(em toda a BH)
14 000 000 m3/ano

4 760 000 m3/ano

Precipitação
(em toda a BH)

Evaporação
(em toda a BH)

2 498 hm 3/ano

1 248 hm 3/ano

Bacia Hidrográfica do rio Ave
Águas superficiais

1 203 hm 3/ano

Infiltração
(em toda a BH)

Ciclo de utilização da água a nível urbano (VIMÁGUA)

Consumo
urbano de
água
6 902 732

Água captada para
abastecimento
público
9 092 382 m 3/ano

4 383 234,82
m 3/ano

Rede de
drenagem de
AR

m 3/ano
2 519 497, 18
2 182 171, 68
m 3/ano

3

Sistemas particulares de AR
(por exemplo, fossas)

Aquíferos

Fonte: Elaboração própria

DIAGRAMA 1 - ESTIMAÇÃO DO BALANÇO HIDROLÓGICO DE GUIMARÃES
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INDICADOR 2 - Perdas de água do sistema de abastecimento público

REFLEXÕES

No concelho de Guimarães as perdas de água atingiram um valor de 24% no ano de 2003.
INDICADOR 1 - Consumo de água/dia/habitante
De acordo com a AdP, (Águas de Portugal, SGPS), assume-se como objectivo para o ano de 2015 que
Estima-se que no ano de 2003 cada habitante tenha consumido, em média, 139,7 l/dia, o que

a percentagem de perdas do sistema de distribuição seja de 20%. Por outro lado o valor estimado de

representa uma diminuição de cerca de 4,3%, face ao ano anterior. Este valor é inferior à média
nacional, que é de 161l/dia/habitante (gráfico 21).

média nacional para o volume de água por perdas entre a captação e o consumidor é de 35% (gráfico

450

413,4

400

100
90
281,00

80

45

% 50
40

30,0

30

30

de água, pretende-se que este valor seja o mais baixo possível, desde que satisfeitas as necessidades
básicas do cidadão.
No entanto, e dada a tendência de descida já observada, prevê-se que a capitação do consumo de
água venha a descer ao longo dos anos, pelo que serão de considerar medidas que mantenham os
valores em baixa.

20

0

CONSUMO DE ÁGUA DOS VÁRIOS CONCELHOS DO EIXO ATLÂNTICO
(l/dia/habitante)

Apesar de não haver uma quantificação para os valores de referência desejados relativos à capitação

20,4

10

Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pelas Câmaras Municipais, empresas gestoras, IRAR e INAG

GRÁFICO 22 -
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados fornecidos pelas Câmaras Municipais, empresas gestora

GRÁFICO 23 -

PERDAS DE ÁGUA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, %

Dos dados acima visualizados, conclui-se que Guimarães se encontra já 11% abaixo da média
nacional, e apenas a 4% da meta estabelecida pela AdP, pelo que são de manter as medidas que
minimizam as perdas de água.
Dos municípios do Eixo Atlântico, só os de Viana do Castelo e de Vila Nova de Gaia têm um melhor
desempenho.

INDICADOR 3 - Taxa de cobertura do sistema de abastecimento público

INDICADOR 4 - Taxa de cobertura do sistema de saneamento básico

A rede pública de abastecimento de água no concelho de Guimarães possui capacidade instalada para
cobertura de 89% da população residente no concelho.

O valor da cobertura da rede de saneamento básico do município é da ordem dos 63,5%, superior ao
valor da média nacional (54,9%), mas ainda assim, inferior aos objectivos estabelecidos no Plano de
Desenvolvimento Regional, situado nos 90% (gráfico 24). Até 2006 as metas estabelecidas são de
80%.

Este valor é inferior à média nacional, e está próximo de cumprir as metas estipuladas na Directiva
Quadro da Água (95% de cobertura), gráfico 23, sendo que o ideal é que a rede de abastecimento
público de água abranja a totalidade do município.
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Fonte – Elaboração própria a partir de dados fornecidos pelas Câmara Municipais, empresas gestoras, IRAR e INAG

GRÁFICO 24 -

PERCENTAGEM COBERTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
DOS CONCELHOS DO EIXO ATLÂNTICO NORTE
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Fonte – Elaboração própria a partir de dados fornecidos pelas Câmaras Municipais, empresas gestoras, INE e INAG

GRÁFICO 25 -

COBERTURA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO DOS CONCELHOS DO
EIXO ATLÂNTICO NORTE, (%)
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EstruturA DO CONsuMO ENErGÉtICO

a1) Intensidade energética

Energia e sustentabilidade

A intensidade energética é deinida como o quociente entre o consumo energético e o produto interno bruto de
um país ou região.

No desenvolvimento concelhio sustentável o sector energético é estratégico pelas implicações que tem
em diversos níveis, especialmente na economia e impactes ambientais.
Assim, a equipa da Agenda 21 Local construíu a matriz energética de cada um dos concelhos integrantes no projecto, no sentido de analisar os consumos de energia e as emissões de gases com efeito de
estufa (GEE), a si associadas.
Através da Direcção Geral de Energia (DGE) é possível obter os dados concelhios para as fontes de
energia. Contudo, com excepção para a electricidade, a desagregação por sectores só é possível utilizando uma metodologia indirecta, tendo em conta os sectores económicos, o número de alojamentos,

Este quociente mede a eiciência da utilização de energia para gerar riqueza, assumida como proporcional ao
desenvolvimento desse mesmo país ou região. As grandezas utilizadas são o consumo energético e o PIB. Assim,
um valor elevado de intensidade energética signiica que, para gerar um determinado valor de PIB foi necessário
utilizar muita energia, o que não é uma situação favorável, nem sustentável.
No caso de Guimarães, do ano de 1994 para 2001 veriicou-se uma diminuição deste indicador, de 230 para 212
tep/euro, o que poderá ser indicativo de uma maior eiciência na utilização de energia, no concelho de Guimarães.
Aqui ressalva-se o facto de o único estudo que retrata o PIB concelhio datar de 1994 (INE, 1994) e o PIB de 2001
ter sido calculado por estimativa, tendo em conta o PIB da sub-região do Vale do Ave e o próprio PIB concelhio
de 1994.

habitantes, etc.

A) EVOLuÇÃO DO CONsuMO DE ENErGIA
O consumo total de energia em Guimarães atingiu, no ano de 1998, o seu valor máximo, próximo das
370 mil tep (tonelada equivalente de petróleo), sendo semelhante em termos absolutos aos valores encontrados nos concelhos do Porto e Vila Nova de Gaia. Entre 1991 a 2001, o consumo total de energia
teve um acréscimo médio anual de 7%, registando-se um acréscimo total de cerca de 100% no período
considerado.
Nesses dez anos população aumentou cerca de 11%, o que justiica, em certa medida, o aumento do
consumo, principalmente naquele que se refere aos sectores doméstico e de transportes.
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da DGE

GráFICO 1 - EVOLuÇÃO DAs VENDAs DE ENErGIA

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da DGE

GráFICO 2 - EVOLuÇÃO DA INtENsIDADE ENErGÉtICA DE 1994-2001
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a2) Consumo energético per capita
O consumo energético per capita atinge, em 1998, o seu valor máximo registando-se, aproximadamente, 2,37
tep/habitante. A comparação destes valores com a média europeia (2,3 tep/habitante), permite-nos concluir que
Guimarães, tendo em conta apenas este indicador tem um consumo energético mais satisfatório do que os europeus. Há que ter em atenção, no entanto, a tendência de crescimento desta grandeza e o facto de este indicador
por si só não permitir avaliar a eiciência energética, já que o baixo consumo per capita da generalidade dos
concelhos portugueses é consequência de factores como o nível de conforto das habitações, o nível de vida dos
habitantes e as condições climatéricas da região, ou seja, a pouca energia consumida por habitante não é resultado
da utilização racional de energia.

Os derivados de petróleo representam mais de 70% das vendas de energia. Com a introdução do gás natural será
visível a redução no consumo de fuelóleo, sendo essa tendência progressivamente incrementada.
Portugal é o país da união Europeia mais dependente do petróleo como fonte energética - o peso das importações
de petróleo face ao PIB é três vezes mais elevado em Portugal do que na média dos restantes países europeus
(considerando a Europa dos 15). O aumento reiterado do valor do petróleo e as reservas limitadas, colocam Portugal numa posição pouco cómoda não só no que toca à vertente económica como também à disponibilidade
deste recurso. Assim, o Governo português tem já em marcha um plano de diminuição em 20% da dependência
do petróleo até 2010.
Electricidade
21%
Lenhas e
resíduos
4%

Não obstante o aumento da factura energética inquieta os “governantes portugueses” que têm trabalhado para
desenvolver políticas de correcção desta tendência. Assim, as principais políticas propõem a diminuição da dependência do petróleo para produção de energia, o aumento da eiciência no sector dos transportes e da indústria e
a diminuição da dependência do petróleo nos sector industrial, doméstico e de serviços.
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da DGE
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GráFICO 4 - CONsuMO ENErGÉtICO POr FONtE DE ENErGIA PArA O ANO DE 2001
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b1) Consumo de electricidade
relativamente ao consumo de energia eléctrica é para o ano mais recente (2003) que se atinge um máximo com o valor de aproximadamente 901 GWh. O aumento do número de cleintes (20%) foi seguido

0,50

de um aumento do consumo energético practicamente proporcional (25%).
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da DGE

GráFICO 3 - CONsuMO ENErGÉtICO PEr CAPItA DE 1992-2003

B) DIVIsÃO DO CONsuMO POr FONtEs DE ENErGIA
Da observação do gráico conclui-se que o fuelóleo, a electricidade e os gasóleos são as fontes de energia mais
usadas em Guimarães, com respectivamente, 39%, 21% e 20% do consumo total de energia.
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da DGE
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GráFICO 5 - EVOLuÇÃO DO CONsuMO DE ENErGIA ELÉCtrICA NO PEríODO 1994-2003

b2) Consumo de electricidade por tipo de consumo
relativamente ao consumo de energia eléctrica por tipo de consumo, veriica-se que no concelho de Guimarães, o mesmo se dividiu em cerca de 21% para o consumo no sector doméstico enquanto que de 67% se
destinaram à indústria. Esta elevada percentagem atribuída, em particular, a um único sector, permite-nos
direccionar a actuação, caso se opte por políticas para diminuição da dependência desta forma de energia.
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GráFICO 7 - CONsuMO DE ENErGIA ELÉCtrICA NO sECtOr DOs sErVIÇOs
PArA O ANO DE 2003

b4) Consumo de gás natural

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da DGE

GráFICO 6 - CONsuMO DE ENErGIA ELÉCtrICA POr tIPO DE CONsuMO PArA O ANO DE 2003

O gás natural tem tido uma implantação progressiva, o que se traduz num factor positivo para a sustentabilidade do concelho, já que se trata de um combustível fóssil mais limpo e seguro ambientalmente que
o petróleo e derivados, causando assim menos impactes negativos. Actualmente já é encarado como um
possível substituto desses combustíveis (e.g. fuel óleo, nafta), prevendo-se, para as próximas décadas,
uma maior utilização, sobretudo em sectores como os transportes, a energia e a indústria, etc.
Desde a introdução do gás natural em 1999, que o seu consumo tem aumentado gradualmente no concelho de Guimarães. Prevê-se a mesma tendência para os próximos anos.

b3) Consumo de electricidade nos serviços
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No que diz respeito ao consumo de energia apenas no sector dos serviços, veriica-se que no ano de 2003 é o
comércio por grosso e retalho que tem o consumo mais elevado (cerca de 43%), sendo que, a iluminação interna
de edifícios do estado consome, aproximadamente, 17% e o sector da restauração, hotelaria e similares consome
cerca de 16%.
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da DGE

GráFICO 8 - EVOLuÇÃO DO CONsuMO DE Gás NAturAL

b3) Peso dos sectores por fonte para o Concelho de Guimarães

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da DGE e dados socioeconómicos
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da DGE e dados socioeconómicos

GráFICO 11 - PEsO DAs FONtEs POr sECtOr DE ACtIVIDADE PArA O ANO DE 2001

GráFICO 9 - PEsO DOs sECtOrEs POr FONtE DE ENErGIA PArA O ANO DE 2001

D) Energias renováveis
C) Divisão do consumo por sectores de actividade
A divisão do consumo de energia por sectores no concelho de Guimarães traduz a elevada actividade industrial no
território, sendo essa mesma actividade traduzida em 62% do total de vendas de energia no território. O fuelóleo
é a principal energia utilizada na indústria.
O sector dos transportes encontra-se em segundo lugar, com 19% das vendas utilizando essencialmente gasóleos
e gasolinas.
Neste cenário, os sectores doméstico e serviços apresentam naturalmente percentagens reduzidas.

um dos grandes tormentos do Mundo de hoje é a questão relativa à energia. O aproveitamento desta ainda não
atingiu um nível satisfatório, visto que uma imensa maioria da energia utilizada no planeta é de origem não renovável, seja de fonte mineral, atómica, térmica ou das águas. A energia pode ser utilizada de forma mais civilizada
e menos dispendiosa, por recurso a fontes renováveis como a energia eólica, solar, das marés, geotérmica, entre
outras.
Intimamente ligado ao destino do Homem ao longo de toda a sua história, o controlo da energia encontra-se confrontado com um triplo desaio: satisfação das necessidades dos países em desenvolvimento,
esgotamento, a termo, dos recursos fósseis (carvão e petróleo) e ameaça de aquecimento climático
resultante do seu consumo desenfreado. Por um lado, tornou-se evidente que a utilização do carvão e
do petróleo não correspondia à nova exigência de um desenvolvimento “sustentável”, e por outro lado,
constatou-se o facto de o consumo excessivo de energias fósseis - especialmente nos países ricos provocar o aquecimento global do clima do planeta. Assim, torna-se urgente e indispensável valorizar as
imensas reservas de fontes de energias renováveis, limpas e sustentáveis, que o ecossistema terrestre
encerra, de modo a garantir um desenvolvimento consciente para a sociedade actual e futura.
Esta ameaça esteve na base dos Acordos de Quioto (1998). Nessa altura, a Europa comprometeu-se a
reduzir em 8%, em relação ao seu nível de 1990, as emissões de dióxido de carbono (CO2) no período
compreendido entre 2008 e 2012.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da DGE e dados socioeconómicos

GráFICO 10 - CONsuMO ELÉCtrICO POr sECtOr DE ACtIVIDADE PArA O ANO DE 2003
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A conjuntura energética radicalmente nova da era pós-Quioto, transforma as energias sustentáveis e não
poluentes num enorme desaio e na possibilidade de reduzir a excessiva dependência da Europa face às
importações de hidrocarbonetos. O objectivo enunciado na estratégia energética europeia de duplicação
da sua quota, passando-a de 6% para 12%, ultrapassa o simples desejo: torna-se uma necessidade.
segundo dados da Direcção-Geral de Geologia e Energia, Portugal é o quarto país da união Europeia,
com maior percentagem de utilização de energias renováveis no consumo total de energia, estando aqui
incluídas as hídricas de grandes dimensões. Particularmente, no que se refere à produção de energia
eléctrica, a produzida a partir de fontes de energia renováveis representa quase 40% no consumo bruto
de electricidade.

Energia eólica
A energia eólica encontra-se na categoria das Fontes de Energia renováveis (FEr), em que mais se tem
apostado na Europa e em Portugal durante a última década, sendo a região líder a nivel mundial nesta
área. Os projectos para o seu aproveitamento têm aumentado cerca de 40% por ano nos últimos seis
anos, resultando na produção de energia eléctrica suiciente para satisfazer o consumo doméstico de
5 milhões de pessoas que deverá crescer até aos 50 milhões até 2010, com 40.000 MW instalados. A
união Europeia estabeleceu como meta para 2005, que a contribuição das FEr aumentasse dos actuais
4% para 8% do total de consumo energético.
A energia eólica é aquela que deverá ser aproveitada até ao máximo do seu potencial porque é uma
energia limpa, i.e. não causa poluição atmosférica (não produz dióxido de carbono, dióxido de enxofre
ou óxidos de azoto responsáveis pelo “efeito de estufa” e pela “chuva ácida”) e não produz ou utiliza
qualquer material radioactivo.
Em Portugal, a implementação com ins comerciais de parques eólicos (locais onde se instalam dois ou
mais aerogeradores, com ou sem ligação à rede eléctrica nacional), iniciou-se em meados de 1996.
Já implantados nos concelhos do Eixo Atlântico encontram-se os seguintes parques eólicos:
- Parque Eólico de são Lourenço da Mantaria, situado no concelho de Viana do Castelo, constituído
por 4 aerogeradores de 65 m e uma potência de 7,2 MW cada um.
- Parque Eólico de teixeira-sedielos, situado nos concelhos de Baião e Peso da régua, instalado em 1997,
é constituído por 6 aerogeradores de 60 m, tendo uma potência total de 7,8 MW, terá capacidade para
responder ao consumo de cerca de 4000 habitantes.
- Parque Eólico de Penedo ruivo, situado nos concelhos de Baião e Peso da régua, é constituído por
10 aerogeradores e potência de 13 MW.
- Parque Eólico de seixinhos, situado nos concelhos de Baião e Peso da régua, é constituído por 8
aerogeradores e potência de 10,4 MW.

- Parque Eólico das terras Altas de Fafe, situado nos concelhos de Celorico de Basto, Fafe, Guimarães,
Vila Nova de Famalição e Vizela, é constituído por 40 aerogeradores com altura variável entre 60 e 78 m,
possui uma potência de 2 MW e uma produção anual líquida média de 179,500 GWh.
- Parque Eólico na serra do Alvão, situado nos concelhos de ribeira de Pena e Vila real, é constituído
por 21 aerogeradores com altura variável entre 60 e 78 m, possui uma potência total de 42 MW.
- Parque Eólico de Pena suar, situado na serra do Marão – nos concelhos de Vila real e Amarante,
inaugurado em setembro de 1998, é constituído por 20 aerogeradores de 44 m e uma potência de 10
MW. Produz em média, cerca de 25 GWh por ano, o que equivale ao consumo de um aglomerado de
cerca de 15 mil habitantes.
- Parque Eólico de Outeiro Fieis, situado nos concelhos de Mondim de Basto e Vila real, é constituído
por 15 aerogeradores com uma altura de 65 m e uma potência total de 30 MW.
- Parque Eólico de Caravelas, situado no concelho de Vila real, possui apenas 2 aerogeradores com
altura de 46 m e uma potência total de 1200 KW.
- Parque Eólico de Meroicinha, situado no concelho de Vila real, é constituido por 4 aerogeradores,
com uma altura de 65 m e uma potência total de 8 MW. Este parque foi ligado em 2003.
- Parque Eólico de Meroicinha II, situado no concelho de Vila real, é constituido por 7 aerogeradores,
com 65 m de altura e uma potência total de 14 MW.
Os seus impactes ambientais, eventualmente desfavoráveis, de um modo geral, traduzem-se num aumento do ruído nas suas proximidades e no considerável efeito visual e paisagístico proporcionado pelas
elevadas dimensões das torres e das pás dos aerogeradores. Contudo, mesmo este eventual senão,
pode ser minorado se houver o cuidado de fazer a sua integração com a paisagem envolvente na fase de
planeamento e escolha do local mais propício para a instalação do projecto. A maior parte das pessoas
que vivem nas imediações dos parque eólicos acham-nos atraentes, tornando-se muitas vezes atracções
turísticas e um símbolo elegante e esteticamente reconfortante de um futuro melhor.
tendo em conta a necessidade do cumprimento da Directiva Comunitária respeitante ao acordo de Quioto, que impõe como meta o aumento da capacidade das energias renováveis para 2.450 MW até 2010,
e as novas medidas de apoio, como a remuneração da energia produzida para níveis perto do praticado
nos países Europeus, prevê-se a instalação de mais de 2000 MW de capacidade de geração em energia
eólica.
A energia eólica mostra-se como uma das fontes renováveis com maior potencialidade e maior desenvolvimento futuro, não apenas pelas metas estabelecidas, mas também pelo interesse que desperta nas
entidades e empresas o desenvolvimento de projectos de grande envergadura e visibilidade, além do
retorno inanceiro bastante atractivo.
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Energia hídrica
O aproveitamento deste recurso energético está normalmente associado a empreendimentos de grandes
dimensões, as chamadas barragens hidroeléctricas ou grande hídrica. Este tipo de exploração não é
considerado por alguns especialistas como renovável uma vez que pode ter alguns impactes negativos
no meio ambiente e no ecossistema luvial estando especialmente indicados como solução, nos casos
possíveis, as mini-hídricas em que os inconvenientes para o ambiente se resumem praticamente à fase
de construção.
Em relação à produção térmica, a mini-hídrica tem a vantagem ambiental de não emitir CO2 e relativamente à grande hidroeléctrica, tem a vantagem de ter uma muito menor interferência nos cursos de água
e, como tal, menor impacte ambiental.
Em Portugal o potencial de aproveitamento de energia minihídrica está distribuído por todo o território
nacional, com maior concentração no Norte e Centro do país.
O Decreto-Lei n.º 189/88 de 27 de Maio, abriu a actividade de produção independente de energia eléctrica
a pessoas singulares ou colectivas públicas ou privadas, com o limite de 10 MW de potência instalada.
Desde a década de 90, já se registaram cerca de 1600 pedidos de licenciamento mas até agora só estão
construidas algumas largas dezenas de mini-hídricas em aluentes dos rios Douro, Vouga, Mondego e na
serra da Estrela. Actualmente, temos uma potência instalada de cerca de 300 MW mas há a possibilidade
de se atingir os 600MW, o que seria equivalente a dois dos três grupos geradores da central térmica de
sines. segundo a DrAOtC – Direcção regional do Ambiente e Ordenamento do território do Centro,
existem 22 mini-hídricas em exploração e 5 em fase de construção, licenciadas após a publicação do
Decreto-Lei n.º 189/88 de 27 de Maio.
De seguida apresenta-se uma listagem com a localização das mini-hidrícas, nos concelhos do Eixo
Atlântico:
- Mini-hídrica situado no concelho de Braga, em ruães, na linha de água do Cávado com uma potência
de 1148 KW.
- Mini-hídrica situado no concelho de Braga, em Ponte do Bico, na linha de água do Cávado com uma
potência de 2091 KW.
- Mini-hídrica situado no concelho de Bragança, em Gimonde, na linha de água do sabor com uma potência de 185 KW.
- Mini-hídrica situado no concelho de Chaves, em Peneda, na linha de água do tâmega com uma potência de 520 KW.
- Mini-hídrica situado no concelho de Guimarães, em ronfe, na linha de água do Ave com uma potência
de 438 KW.

- Mini-hídrica situado no concelho de Guimarães, em Campelos, na linha de água do Ave com uma potência de 870 KW.
- Mini-hídrica situado no concelho de Guimarães, em selho de s. Jorge, na linha de água do selho com
uma potência de 115 KW.
- Mini-hídrica situado nos concelhos de Guimarães e santo tirso, em Moreira de Cónegos, na linha de
água do Vizela com uma potência de 1685 KW.
- Mini-hídrica situado no concelho de Vila Nova de Gaia, em Chelo, na linha de água do ulma com uma
potência de 580 KW.
- Mini-hídrica situado no concelho de Vila Nova de Gaia, em Lever, na linha de água do ulma com uma
potência de 580 KW.
- Mini-hídrica situado no concelho de Vila real, em Parada de Cunhos, na linha de água do sordo/Corgo
com uma potência de 8500 KW.~
- Mini-hídrica situado no concelho de Vila real, em Folhadela, na linha de água do Corgo com uma potência de 8500 KW.
Apesar de ser difícil estimar o potencial de exploração mini-hídrica existente é possível apontar para valores perto dos 1.000 MW, dos quais entre 500 e 600 MW são concretizáveis em poucos anos (até 2010),
com uma produção média entre 1.500 e 1.800 GWh/ano. No entanto, para isto será necessário uma série
de medidas de forma a ultrapassar os actuais constrangimentos já referidos.

Energia da biomassa
recurso energético com largas tradições em Portugal, a biomassa é uma fonte de energia que deriva
do aproveitamento energético de resíduos lorestais e resíduos provenientes de explorações agro-alimentares.
A biomassa é uma energia não lutuante, susceptível de ser armazenada, apresentando assim, um grande
número de vantagens. Em face da ameaça do efeito de estufa, a utilização da biomassa desempenha
um papel neutro: cultivados com ins energéticos, os vegetais devolvem o carbono armazenado durante
a fase de crescimento. uma verdadeira indústria da biomassa, potencialmente geradora de empregos,
surge como uma via de evolução da política agrícola comum.
A sua valorização coloca, contudo, problemas de ordem logística já que se trata de processar as quantidades de matérias-primas necessárias à obtenção de fontes de energia suicientes e rentáveis. Actualmente,
o custo da energia produzida permanece demasiado elevado em grande número de aplicações.
Apesar da diiculdade em estimar com precisão o recurso biomassa, ele poderá representar mais de
230 MW de potência eléctrica até 2010, o que representaria cerca de 1,4 tWh/ano de energia eléctrica
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injectada na rede. No entanto para isto são necessárias uma série de medidas que incorporariam um
Plano Estratégico de utilização Energética da Biomassa, com medidas de identiicação de recursos e de
necessidades, assim como regulamentação da exploração do recurso e produção da energia.
Actualmente o potencial quantiicável, passa sobretudo pela biomassa lorestal não havendo números
para o sector agrícola, sendo da ordem dos 2,2 milhões de ton/ano, onde os resíduos da vinha, indústria
do vinho, podas de olivais e árvores de frutos, do bagaço da azeitona, etc., poderão ter um interesse
exploratório considerável.
Existe actualmente um projecto que utiliza a biomassa para aquecimento de escolas primárias inanciado
pelo Programa Energia. Este projecto teve como objectivo: o melhoramento das condições de aquecimento em 540 salas de aula do ensino básico, com a recuperação de equipamentos individuais existentes
do tipo salamandras e a instalação de novos, assim como aquecimentos centrais. Faz também parte
deste projecto, a correcção térmica dos edifícios, a construção de arrecadações de lenha nas escolas e
a substituição da tradicional lenha por “briquetes”.

Biocombustível gasoso: biogás
A aplicação de uma série de medidas especíicas para as várias fontes de biogás (Agro-pecuário, EtAr,
e aterros de rsu), como tarifa verde, incentivos para o tratamento e utilização dos resíduos sólidos
como fertilizantes, poderá fazer com que esta tecnologia represente um contributo importante na área do
ambiente e na área energética, sendo possível atingir uma potência de 100 MW em termos de potência
eléctrica injectável na rede.
Actualmente existem em Portugal cerca de uma centena de sistemas de produção de biogás, na sua
maioria proveniente do tratamento de eluentes agro-pecuários (cerca de 85%) e destas cerca de 85%
são suiniculturas. Este aproveitamento que, para além de resolver os problemas de poluição dos eluentes,
pode tornar uma exploração agro-pecuária auto-suiciente em termos energéticos. Os eluentes sólidos
resultantes podem ser ainda aproveitados como adubo.
O biogás representa actualmente cerca de 3% do consumo energético nacional
No concelho de Guimarães existe uma aterro sanitário, que tem aproveitamento de biogás. O aterro tem
uma potência instalada de 1,0 MW e possui uma taxa de cobertura do consumo de energia eléctrica de
0,7%.

Energia solar térmica
A energia solar pode ser usada directamente para o aquecimento ambiente, aquecimento de água e para
a produção de electricidade. A instalação de colectores solares em habitações, escolas, piscinas e pavilhões desportivos, pode reduzir em cerca de 70% o consumo de energia convencional (electricidade,
gás natural, gás propano, etc) para o aquecimento de água.

Portugal é um dos países da Europa com maior disponibilidade de radiação solar. O número médio anual
de horas de sol varia entre 2.200 e 3.000 para Portugal. Contudo, este recurso tem sido mal aproveitado
para usos tipicamente energéticos. Estima-se, para Portugal, a existência de um total de 225.000 m² de
colectores térmicos instalados, tendo o mercado uma reduzida expressão nos últimos anos, traduzida
em apenas cerca de 5.000 m²/ano.
As principais vantagens atribuídas aos sistemas solares térmicos são: a signiicativa poupança energética
e económica, que chega a atingir em alguns casos mais de 80% e a grande disponibilidade de tecnologia
no mercado. Em relação às desvantagens, salienta-se apenas o elevado investimento inicial na instalação
solar, que muitas vezes apresenta-se como o maior entrave ao desenvolvimento desta solução.
Para a energia solar térmica activa o sub-programa “água Quente solar para Portugal”, tem como meta
alcançar um mercado sustentado de 150.000 m² de colectores instalados por ano, e com um objectivo
de até 2010 a instalação de 1 milhão de m². Para atingir este im bastante ambicioso, estão previstas medidas de promoção de imagem do solar, vias alternativas de desenvolvimento do mercado, certiicação
de qualidade, incentivos (MAPE) e outras medidas complementares.
Na zona de Vale do Douro Norte, por exemplo, já foram estudados e apresentados às respectivas autarquias 4 projectos para redução do consumo de gás propano para o aquecimento das águas de Piscinas
Municipais através da instalação de Painéis solares.

Energia solar fotovoltaica
Em termos de produção de electricidade, os painéis fotovoltaicos devolvem a energia empregue na sua construção em cerca de três anos, e emitem, relativamente a uma central térmica convencional, cerca de 20% menos CO2 para a mesma quantidade de electricidade produzida.
Portugal deverá conseguir, em 2010, produzir 1200 MW de energia eléctrica a partir de fontes renováveis
que não a energia eólica e as mini-hídricas, o que representa uma multiplicação por 100 da actual capacidade instalada em relação a “outras energias renováveis”, designação onde se inclui a fotovoltaica. se
se mantiver a taxa actual de crescimento anual deste sector (25%), em 2010 Portugal conseguirá apenas
que este contribua com cerca de 10 MWp.
Nesta área, prevê-se a promoção da produção de electricidade a partir desta fonte, tendo em atenção a
Directiva sobre a produção de energia eléctrica a partir de fontes renováveis, que estipula, para Portugal,
uma meta indicativa de 39% de renováveis no consumo bruto de electricidade, prevendo-se como meta
os 50 MWp de potência fotovoltaica instalada em 2010, o que nos colocará ao nível ou mesmo acima dos
outros países da união Europeia, em termos de potência fotovoltaica instalada per capita (actualmente
de apenas 0,1 W per capita).
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Geotérmica
Hoje em dia, o uso desta energia em muitos lugares do mundo, é económica. Os recursos hidrotérmicos são extraídos através de furos existentes e são tratados por tecnologias de conversão para gerarem electricidade ou para produzirem água quente para o uso
directo. No entanto, só uma pequena parte dos recursos geotérmicos do mundo estão a ser explorados. A exploração pode ser incrementada a curto prazo, com a criação de incentivos apropriados.
O uso de sistemas energéticos geotérmicos vieram provar ser extremamente seguros e lexíveis. As instalações de produção de electricidade hidrotérmica estão em funcionamento, em média, cerca de 97%
do tempo de vida, em quanto que as centrais produtoras de energia eléctrica nuclear estão, em média,
cerca de 65%, as de carvão somente 75%. As centrais geotérmicas são modulares, isto é, podem ser
montadas por módulos à medida das necessidades. tempos de construção não vão além de 6 meses
para instalações que produzam entre os 0.5 até 10 MW de potência eléctrica e não mais que 2 anos para
instalações que produzam potências superiores a 250 MW.

compensação o recurso energético das ondas apresenta maior concentração espacial (numa camada de algumas
dezenas de metros abaixo da superfície) do que a energia eólica.
A energia das marés consiste no aproveitamento dos desníveis de água que resultam da subida e descida das marés.
O princípio de funcionamento de uma central de marés é bastante semelhante ao funcionamento de uma central
hídrica, no que diz respeito ao aproveitamento da energia cinética das massas de água. Nestas centrais, instaladas
muito perto da foz dos rios ou até no aceano em locais com características especiais, existe a capacidade de armazenamento de água. Desta forma é possível obter desníveis que resultam dos diferentes níveis das marés.
Portugal é hoje um dos países que dominam a tecnologia das centrais de coluna de água oscilante e respectivo
equipamento incluindo a conversão por turbina de ar. Encontra-se prevista a construção na Foz do Douro duma
central, basicamente do mesmo tipo, integrada numa obra de protecção costeira. É de referir, que esta tecnologia
tem sido considerada particularmente adequada para sistemas mistos de energia das ondas e eólica ofshore, e
que há sistemas ofshore em desenvolvimento (Japão, Irlanda, reino unido) que utilizam turbinas de ar.

O desenvolvimento da energia geotérmica tem um largo impacto positivo sobre o ambiente, comparado
com recursos de energias convencionais. As centrais geotérmicas, que necessitam de uma porção de
terra relativamente pequena, emitem em média uma percentagem mínima de enxofre em relação aos
combustíveis fosseis. Emissões de óxidos de azoto são muito mais baixos em centrais geotérmicas do
que em centrais de combustível fosseis.
Os recursos geotérmicos , nos concelhos do Eixo Atlântico, apenas estão representados no concelho de
Chaves, sendo este um ponto com grande viabilidade para a actividade exploratória. Chaves constitui o
complexo geotérmico onde ocorrem as principais emergências na área continental, com temperaturas
que marcam os 73ºC e onde os consumos substituíveis são da ordem das 3000 tep (Carvalho, 1995).
O campo é constituído por dois furos, com a profundidade de 100 e 200 m respectivamente, possuindo
uma temperatura de 76 e 78ºC e onde os caudais especíicos são de 11,3 m/s e 0,81 m/s. A composição
química das águas termais de Chaves, deine-as como bicarbonatadas sódicas, silicatadas, litinadas,
luoretadas, carbogasosas com uma mineralização média de 2,5 g/L.
A geotermia é, neste caso, um recurso essencialmente utilizado para ins hidroterapêuticos e aquecimento
e climatização urbana. No entanto, também estão a ser desenvolvidos projectos, no sentido de projectar
esta fonte de energia para aquecimento de estufas e aquacultura.

Energia dos oceanos
Actualmente, podemos dividir os potenciais aproveitamentos energéticos do oceano em dois: a energia
das ondas e a energia das marés, associada ao diferencial térmico.
A conversão de energia a partir das ondas apresenta claras semelhanças com a eólica. Dado que as ondas são
produzidas pela acção do vento, os dois recursos apresentam idêntica irregularidade e variação sazonal. Em
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E) Balanço energético global do concelho
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E1) Balanço energético do sector doméstico

E2) Balanço energético do sector dos serviços
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E3) Balanço energético do sector industrial

E5) Balanço energético do sector dos transportes

E4) Balanço energético do sector agrícola
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E) COMPArAÇÃO COM CIDADEs DO EIxO AtLâNtICO

F) rEFLExÕEs

Comparativamente a outros concelhos da região Norte, nomeadamente aqueles pertencentes ao Eixo Atlântico,
o concelho de Guimarães pode ser caracterizado como um território de elevado consumo absoluto de energia e
actividade elevada no sector empresarial. Este mesmo peril pode ser encontrado no concelho de Braga, muito
embora se faça sentir com muito mais intensidade em Guimarães. O consumo per capita no sector doméstico é inferior à média dos concelhos do Eixo Atlântico, sendo semelhante aos encontrados em Peso da régua e Chaves.

A promoção da utilização racional de energia e a utilização de fontes renováveis para a produção de energia surge
como necessidade de garantir um desenvolvimento sustentável para a sociedade actual e futura. Os sinais de alerta
são frequentes e a consciencialização das forças de intervenção e da sociedade para a problemática energética
é crescente. Como factores preponderantes na construção do actual cenário do sector energético podem ser
apontados a larga utilização de fontes não renováveis e o elevado consumo de energia, sendo evidente a forte
dependência política e económica dos países industrializados face aos países produtores de petróleo. Não será
novidade que estes combustíveis (petróleo, carvão e gás natural), sendo extraídos a um ritmo superior ao que se
formam, verão as suas reservas naturais ser extintas num período de décadas, e as regiões e os países que deles
dependem deverão, desde já, preparar-se para este facto. A dependência política e económica e a extinção dos
combustíveis fósseis são assuntos que passam despercebidos à maior parte da população, mesmo quando estes
factores são responsáveis pela alteração de tarifas de energia ou até do desenvolvimento económico e social do
país. Não obstante, mais recentemente, os impactos ambientais surgiram como o principal motivo de preocupação
e consciencialização das populações para os assuntos relacionados com a energia.
A diminuição de consumos, o aumento da eiciência energética e a utilização de fontes renováveis surgem como

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da DGE e dados socioeconómicos

soluções urgentes para uma resolução de um problema que apresenta uma enorme complexidade. O sector industrial surge como a actividade crítica na economia do concelho de Guimarães. também sob o aspecto energético
este factor deve ser considerado fundamental, atribuindo à gestão de energia um papel essencial na melhoria da
qualidade ambiental e económica do tecido empresarial do território. A elevada utilização de fuelóleo introduz
uma variável de cariz ambiental acrescida, sendo a actual expansão da rede de gás natural uma solução para este
problema.

GráFICO 12 - COMPArAÇÃO COM As CIDADEs DO EIxO AtLâNtICO DO CONsuMO DE ENErGIA EM 2001
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da DGE e dados socioeconómicos

GráFICO 13 - PEsO DAs FONtEs DE ENErGIA NAs CIDADEs DO EIxO AtLâNtICO EM 2001

comparar a capacidade de cada gás enquanto GEE. O dióxido de carbono foi escolhido como o gás de

QUALIDADE DO AR

referência. Para os gases constantes do Protocolo de Quioto, os valores de PAG, calculados tendo por
base um tempo de vida médio de permanência na atmosfera de 100 anos, são os seguintes (IPCC,

Gases responsáveis pelo Efeito de Estufa (GEE)

1996): CO2 - 1; CH4 – 21; N2O - 310; HFC [140 – 11.700]; PFC [6500 – 9200]; SF6 23.900.
Os GEE, que representam menos de 1% dos gases presentes na atmosfera (que é composta de
aproximadamente de 79% de azoto e 21% de oxigénio), controlam os fluxos de energia na atmosfera
através da absorção da radiação infravermelha. As actividades humanas afectam este equilíbrio
através do aumento das emissões de GEE e de interferências na remoção natural de GEE (e.g. através

A metodologia que foi utilizada refere-se às emissões no consumidor final, significando que ao
consumo de electricidade no consumidor final são atribuídas as emissões resultantes da produção de
energia eléctrica, assim como no caso de combustão de produtos petrolíferos são atribuídas as
emissões resultantes da combustão e refinação de petróleo.

da desflorestação).

Os primeiros gases identificados como responsáveis pelo aumento do efeito de estufa e que integram o

TABELA 1 – ESTIMATIVA DAS EMISSÕES DE GEE PARA OS DIFERENTES SECTORES, NO
CONCELHO DE GUIMARÃES

Protocolo de Quioto, são dióxido de carbono (CO2), metano (CH4 ) e óxido nitroso (N2O). Actualmente,
as actividades de produção e uso de combustíveis fósseis são responsáveis por 3/4 das emissões

CO2 (t)

N20 (t)

CH4 (t)

PAG (t)

SECTOR DOMÉSTICO

92116,045

27,009

38,527

94496,252

SECTOR INDUSTRIAL

310257,724

120,840

13,871

318736,277

SECTRO DOS SERVIÇOS

97638,286

103,599

1,600

98541,938

⎯

⎯

⎯

256460,229

antropogénicas de CO2, 1/5 para as de CH4 e uma quantidade significativa de N2O (painel das
alterações climáticas). Mais recentemente foram considerados outros GEE (incluídos também no
Protocolo

de

Quioto),

os

compostos

halogenados

(HFC

ou

hidrofluorcarbonos,

PFC

ou

perfluorcarbonos e SF6 ou hexafluoreto de enxofre), que têm contribuído para o agravamento do
problema do aquecimento global. Os HFC e os PFC foram introduzidos como produtos alternativos às
substâncias responsáveis pela destruição da camada de ozono (os CFC), enquanto que o SF6,o gás
com maior Potencial de Aquecimento Global (PAG) considerado no Protocolo de Quioto, é muito usado
nos sistemas de transmissão e distribuição de electricidade.

SECTOR DOS TRANSPORTES

Fonte: Elaboração própria a partir da matriz energética e dos factores de emissão do EMEP/CORINAIR e IPCC

O ozono (O3), presente tanto na estratosfera como na troposfera, é também considerado como um

As estimativas de GEE podem, com base no PAG, ser apresentadas em termos de CO2 equivalente.

importante gás de efeito estufa. No entanto, o seu contributo para o efeito de estufa é, por enquanto,

No concelho de Guimarães, o consumo final de energia foi responsável pela emissão de

difícil de estimar dadas as variações da sua distribuição espacial e temporal.

aproximadamente de 768.234,7 toneladas de CO2 equivalente, o que se traduz numa capitação de 4,81
tCO2eq./hab. A Indústria é o sector que mais contribui para as emissões de GEE no concelho, com

Emissão de Gases de Efeito de Estufa (GEE) e Potencial Aquecimento de Global (PAG)

Utilizando os dados energéticos, para os sectores doméstico, industrial, dos serviços e dos transportes
foram estimados os valores de emissão dos três principais gases efeito de estufa, dióxido de carbono
(CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O) e o respectivo potencial de aquecimento global associado
para o concelho de Guimarães. O conceito de Potencial de Aquecimento Global foi desenvolvido para

uma percentagem de 41,5%, seguidos pelo sector dos transportes com 33,4%.
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GRÁFICO 1 – EMISSÕES DE GEE, EXPRESSAS EM TERMOS DE POTENCIAL DE AQUECIMENTO

Fonte: Elaboração própria a partir da matriz energética e dos factores de emissão do EMEP/CORINAIR e IPCC

GLOBAL (TONELADAS), NO CONCELHO DE GUIMARÃES

GRÁFICO 2- EMISSÕES DE GEE PARA OS DIFERENTES SECTORES, EXPRESSAS EM
PERCENTAGENS DE POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL, PARA OS NOVE CONCELHOS

Relativamente às emissões de GEE por sectores de actividade, para os nove concelhos do Eixo

DO EIXO DO ATLÂNTICO

Atlântico, verifica-se que são os concelhos de Guimarães e Viana do Castelo aqueles mais
industrializados, os responsáveis pela maioria das emissões neste sector (gráfico 2). Em relação às

Analisando o potencial aquecimento global por habitante, para os nove concelhos do Eixo Atlântico,

emissões de GEE provocadas pelo sector dos transportes, verifica-se que os concelhos mais

verifica-se que os concelhos com níveis mais elevados de emissões GEE são os concelhos de

responsáveis são Chaves, Peso da Régua, Vila Nova de Gaia e Vila Real, contribuído com quase 50%

Guimarães, Porto, Viana do Castelo e Vila Nova de Gaia.

das emissões totais do concelho.
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Contudo, esta situação não é das piores, uma vez que os valores ultrapassados não são muito
superiores aos limites estabelecidos.
6
TABELA 2- NÍVEIS MÉDIOS E MÁXIMOS OBTIDOS DE PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO (PM10)
REGISTADOS NA ESTAÇÃO GUIMARÃES-CENTRO E COMPARAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO
NACIONAL EM VIGOR

ton / hab

5
4

DECRETO-LEI N.º
111/2002
DE 16 DE ABRIL

ANO 2004

ANO 2005

Valor limite anual (base horária) μg/m3

50

---

---

Valor limite anual (base diária) μg/m3

40

---

---

Nº de excedências permitidas (dias)

35

46

33

Valor médio anual (base horária)μg/m3

---

46,4

56,2

Valor médio anual (base diária) μg/m3

---

47,0

57,4

Valor máximo anual (base horária) μg/m3

---

198,0

184,1

Valor máximo anual (base diária) μg/m3

---

120,2

131,4
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Fonte: Elaboração própria a partir da matriz energética e dos factores de emissão do EMEP/CORINAIR e IPCC

GRÁFICO 3- EMISSÕES DE GEE/HAB., EXPRESSAS EM TERMOS DE POTENCIAL DE
AQUECIMENTO GLOBAL (TONELADAS), PARA OS NOVE CONCELHOS DO EIXO ATLÂNTICO

Monitorização da Qualidade do Ar e emissões de poluentes atmosféricos

Fonte: Dados obtidos a partir do Instituto do Ambiente

TABELA 3 – NÍVEIS MÁXIMOS DE DIÓXIDO DE AZOTO (NO2),REGISTADOS NA ESTAÇÃO DE
GUIMARÃES-CENTRO E COMPARAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO NACIONAL EM VIGOR

Existe uma estação fixa de monitorização da qualidade do ar, Guimarães-centro, no concelho de

DECRETO-LEI N.º
111/2002
DE 16 DE ABRIL

ANO 2004

ANO 2005

Valor limite anual (base horária) μg/m3

200

---

---

Valor limite anual (base diária) μg/m3

40

---

---

Nº de excedências permitidas (horas)

18

0

0

No que diz respeito aos teores de partículas em suspensão (PM10) apresentados na tabela 2, verifica-

Valor médio anual (base horária) μg/m3

---

35,5

38,8

se que os valores limite para a protecção da saúde humana, para o ano de 2004, não foram cumpridos.

Valor médio anual (base diária) μg/m3

---

35,8

38,8

Valor máximo anual (base horária)μg/m3

---

139,4

140,6

Valor máximo anual (base diária)μg/m3

---

73,2

92,4

Guimarães, permitindo um controlo das emissões de poluentes atmosféricos no concelho de
Guimarães e caracterização do estado da componente conforme legislação existente. Optou-se por
apresentar os resultados dos níveis disponíveis para os parâmetros CO, NO2 e PM10 na base de dados
on-line sobre a qualidade do ar (Instituto do Ambiente). A estação iniciou o seu funcionamento em Abril
de 2004 e por isso a análise só incide nos dados dessa data até Março de 2005.

3

3

O valor apresentado de 47 μg/m é superior ao valor limite de 40 μg/m de base anual para a protecção
da saúde humana. O valor limite diário para a protecção da saúde humana é excedido 48 vezes.

Fonte: Dados obtidos a partir do Instituto do Ambiente
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TABELA 4 - NÍVEIS MÁXIMOS DE MONÓXIDO DE CARBONO (CO) REGISTADOS NA ESTAÇÃO

Índice de Qualidade do Ar

GUIMARÃES-CENTRO E COMPARAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO NACIONAL EM VIGOR

O índice de qualidade do ar, conhecido por IQAr, é uma ferramenta de gestão de qualidade do ar,

DECRETO-LEI N.º
111/2002
DE 16 DE ABRIL

ANO 2004

Valor limite anual (base 8 horas) μg/m3

10.000

---

---

Nº de excedências permitidas (dias)

0

0

0

Valor obtido anual (base 8 horas) μg/m3

---

652,7

753,3

Valor máximo anual (base 8 horas) μg/m3

---

2712,7

2586,8

ANO 2005

agregado por aglomerações, mas que também permite traduzir a qualidade do ar de algumas áreas
industriais, cidades e zonas.

Tem por objectivos uma classificação simples e compreensível do estado da qualidade do ar, um fácil
acesso do público à informação sobre qualidade do ar, através da consulta directa ou através dos
órgãos de Comunicação Social e dar resposta às obrigações legais. Diariamente, este índice é

Fonte: Dados obtidos a partir do Instituto do Ambiente

O gráfico 4 apresenta o número de vezes que os valores-limite foram excedidos para os poluentes que
se podem encontrar na estação Guimarães-centro.

disponibilizado pelo Instituto do Ambiente, com base em informação recolhida pelas Comissões de
Coordenação e Desenvolvimento Regional (Instituto do Ambiente, 2005)
O índice é sempre disponibilizado em cada dia útil, sendo enviados dois resultados:
- Um índice provisório, que incorpora os dados das 0h00 às 15h00 do próprio dia (disponibilizado por

Desta análise, verifica-se que o único poluente com valores acima do limite legal, são as partículas em
suspensão (PM10), com 48 dias de excedências relativamente ao limiar de protecção da saúde humana

volta das 18h00);
- Um índice final, relativo ao dia anterior (disponível por volta das 12h).

para o ano de 2004. Enquanto que no ano de 2005, obteve-se 33 dias de excedências até Março.
São cinco os poluentes englobados no IQAr:

60

- Dióxido de azoto (NO2) - médias horárias;

N.º ultrapassagens

50
40

- Dióxido de enxofre (SO2) - médias horárias;

30

- Monóxido de carbono, medido segundo a média registada durante 8h consecutivas (CO 8h);

20

- Ozono (O3) - médias horárias;

10

- Partículas inaláveis ou finas, cujo diâmetro médio é inferior a 10 microns (PM10) – média horária.

0

2004

2005

PM10 (dias)

48

33

NO2 (horas)

0

0

CO (períodos de 8
horas

0

0

O IQAr de uma determinada área resulta da média aritmética calculada para cada um dos poluentes
medidos em todas as estações da rede dessa área. Os valores assim determinados são comparados
com as gamas de concentrações associadas a uma escala de cores sendo os poluentes com a
concentração mais elevada, os responsáveis pelo índice IQAr.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Instituto do Ambiente

GRÁFICO 4 – NÚMERO LÍQUIDO DE VEZES QUE OS VALORES-LIMITES FORAM EXCEDIDOS

O índice varia de Muito Bom a Mau para cada poluente de acordo com a matriz de classificação, onde

PARA CADA POLUENTE, NA ESTAÇÃO GUIMARÃES-CENTRO, NO CONCELHO DE GUIMARÃES

são definidas classes de concentração, às quais corresponde um valor qualitativo, de acordo com a
seguinte tabela:
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TABELA 5 – CLASSIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR, DE ACORDO COM AS

TABELA 6 – CLASSIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR, DE ACORDO COM AS
3

3

GRAMAS DE CONCENTRAÇÃO (μg/m ) – 2005

GRAMAS DE CONCENTRAÇÃO (μg/m ) – 2004
Poluente em
causa /
Classificação

Mau
Fraco

CO

NO2

O3

PM10

SO2

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

12000

……

400

……

240

……

120

……

500

……

260

399

180

239

55

119

380

499

10000 11999

Médio

7000

9999

140

259

120

179

35

54

210

379

Bom

5000

6999

100

139

60

119

20

34

140

34

Muito Bom

10000

4999

0

0

0

0

0

0

0

0

Poluente em
causa /
Classificação

CO

NO2

O3

PM10

SO2

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Mau

10000

……

400

……

240

……

120

……

500

……

Fraco

8500

9999

250

399

180

239

50

119

350

499

Médio

7000

8499

140

249

120

179

35

49

210

349

Bom

5000

6999

100

139

60

119

20

34

140

34

Muito Bom

8500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Instituto do Ambiente

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Instituto do Ambiente

Relativamente ao ano de 2004, verifica-se que 55% dos dias (175 dias) apresentam um índice Bom,
seguido de 26% dos dias (81 dias), cujo índice é Médio.

9%

Relativamente ao índice de qualidade do ar para o ano de 2005, com dados até Março do ano corrente,
é possível verificar que até à presente data o índice apresenta-se com um valor qualitativo Fraco de
42% dos dias (30 dias), seguido de 31% dos dias (22 dias) que indica que o índice é Bom.

10%

31%
26%

42%

102
55%

27%

mau

fraco

médio

bom

muito bom

mau

fraco

médio

bom

muito bom

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Instituto do Ambiente

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Instituto do Ambiente

GRÁFICO 5 – PERCENTAGEM DA OCORRÊNCIA DO IQAr PARA O CONCELHO DE GUIMARÃES,

GRÁFICO 6 – PERCENTAGEM DA OCORRÊNCIA DO IQAr PARA O CONCELHO DE

NO ANO DE 2004

GUIMARÃES, NO ANO DE 2005

Como se pode ver o IQAr Bom e Médio tem preponderância com 81% dos dias em 2004 e 58% em
2005.
Contudo, há que ter em linha de conta o facto de existir uma considerável quantidade de dias em que
se registou um Índice de Qualidade do Ar Fraco, havendo necessidade de no futuro averiguar
detalhadamente o porquê dessas situações, a fim de estruturar as acções.
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