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1. Introdução 

1.1 A Gestão de resíduos em Portugal e na Comunidade 

A problemática da gestão de resíduos em Portugal tem sido objecto de um protagonismo 
motivado por diversos aspectos positivos e negativos, os quais têm gerado discussões 
mais ou menos proveitosas em torno de quais as melhores opções para o país, tendo em 
vista a resolução do problema crescente relativo àquela forma de poluição, 
consequência da sociedade de consumo, e com um impacto marcante e complexo ao 
nível da contaminação de solos, águas superficiais e subterrâneas, da paisagem e, 
incontornavelmente, um problema de saúde pública. 

No domínio da regulação, tem vindo a prestar-se especial atenção ao planeamento da 
gestão de resíduos, assumindo o Estado, através destes instrumentos, a sua 
responsabilidade pela política nacional de resíduos. O Decreto-Lei nº 239/97, de 9 de 
Setembro, revogado em 2006 pelo actual Regime Geral da Gestão de Resíduos, 
determinava a elaboração de cinco planos de gestão de resíduos, um nacional e quatro 
sectoriais para cada uma das categorias de resíduos: urbanos, hospitalares, industriais e 
agrícolas. Não obstante estarem actualmente em vigor quatro planos sectoriais — para 
os resíduos urbanos [Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU)], para os 
resíduos industriais [Plano Estratégico de Resíduos Industriais (PESGRI)], para os 
resíduos hospitalares [Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares (PERH)] e para o 
Resíduos Agrícolas [Plano Estratégico dos Resíduos Agrícolas (PERAGRI)] —, cujas 
orientações e linhas estratégicas de decisão têm norteado a gestão de resíduos no 
território nacional ao longo dos últimos anos, a experiência acumulada com a sua 
aplicação ao nível local demonstra a necessidade de serem criados instrumentos 
municipais de gestão de resíduos que permitam concretizar estas orientações a um nível 
mais restrito.  

Presentemente encontra-se em elaboração o Plano Nacional de Resíduos que 
estabelecerá as orientações estratégicas de âmbito nacional da política de gestão de 
resíduos, bem como as regras orientadoras a definir pelos planos específicos de 
resíduos, e visando, paralelamente, a constituição de uma rede integrada e adequada de 
instalações de valorização e eliminação de resíduos, tendo em conta as melhores 
tecnologias disponíveis com custos economicamente sustentáveis. 

É nesse contexto que se torna cada vez mais importante conhecer a realidade daquilo 
que temos e objectivar aquilo que efectivamente necessitamos ao nível das soluções de 
gestão, com o propósito de atender a tão difícil desígnio. 

O actual Regime Geral da Gestão de Resíduos (RGGR), constante do Decreto-Lei nº 
178/2006, de 5 de Setembro, que corresponde à transposição Directiva 2006/12/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, a qual, por sua vez, teve como 
objectivo principal a codificação da dispersa regulamentação comunitária sobre 
resíduos, traduz a concretização de elevados padrões ambientais, no que concerne à 
temática dos resíduos e toda a sua envolvente. 
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O referido regime prevê as mais actuais disposições em matéria de gestão de resíduos, 
estabelecendo um conjunto de requisitos que, de forma integrada, visam a protecção 
ambiental por parte de todos os intervenientes no ciclo de vida dos produtos e resíduos, 
desde os produtores e importadores dos bens de consumo, aos produtores de resíduos, 
passando pelas empresas que procedem às operações de gestão de resíduos (operadores 
de valorização, tratamento e eliminação) e pela própria administração.  

È importante referir a categorização diferenciada atribuída aos resíduos a qual pode ser 
determinada pela sua origem (urbana, industrial e hospitalar), pela sua natureza (fileira 
de resíduos; ex. vidro, papel e cartão, plástico, metal ou matéria orgânica), ou pela sua 
tipologia, referente ao produto de origem, constituindo categorias de resíduos 
transversais a todas as origens (fluxos de resíduos; ex. resíduos de embalagem, óleos 
minerais usados, pneus usados, resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos, 
pilhas e acumuladores usados, resíduos de construção e demolição, e veículos em fim de 
vida – o objecto central da presente dissertação). 

O RGGR estabelece, assim, diversas orientações destacando-se a definição dos sete 
Princípios Gerais da Gestão de Resíduos, tais como resumidos na Figura I. 

 

Figura 1: Princípios Gerais da Gestão de Resíduos 

O Princípio da Hierarquia das Operações de Gestão de Resíduos, instrumento 
fundamental de uma correcta política de gestão, pode sistematizar-se no esquema 
constante da Figura II. 

 

Para além do RGGR, existem muitos outros diplomas que, de forma articulada com 
aquele, regulamentam as diversas particularidades da gestão dos resíduos, tais como o 

�

�

Reutilização 

Reciclagem 

Valorização Energética 

Eliminação 

Prevenção 

Deposição em aterro; Tratamento físico-químico; Incineração dedicada 

Co-incineração/ Incineração com recuperação 

Exige triagem/separação na origem 
Garantia de qualidade e integridade dos resíduos produzidos  

Minimização da quantidade e perigosidade 

Figura 2: Princípio da Hierarquia das Operações de Gestão de Resíduos 
�
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transporte de resíduos e a sua classificação sistemática, a par com as regras para a 
incineração e co-incineração de resíduos ou a sua deposição em aterro, bem como a 
legislação específica relativas aos fluxos de resíduos, tais como, veículos em fim de 
vida, pneus usados, embalagens usadas, resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos, óleos minerais usados, pilhas usadas, acumuladores usados e PCB. 

A necessidade de particularizar a gestão de resíduos, de acordo com as características 
específicas dos diferentes produtos de consumo que lhes dão origem, promoveu a 
criação de abordagens e estratégias concretas que se traduziram, a nível comunitário, na 
criação de diferentes Directivas que emanam da Directiva 2006/12/CE, e a nível 
nacional, nos correspondentes Decreto-Lei que consignam a gestão dos fluxos 
anteriormente descritos. 

A presente dissertação centra-se na estratégia definida para os Veículos em Fim de Vida 
(VFV), existindo contudo uma interface óbvia desta temática com outros fluxos de 
resíduos, igualmente sujeitos a legislação específica, como é o caso dos óleos minerais 
usados, dos pneus usados e dos acumuladores usados. 

1.2 A Gestão de Veículos em Fim de Vida 

1.2.1 A origem da problemática e as actividades tradicionais no sector 

O fabrico e a utilização de produtos de consumo protagonizam um dos mais 
significativos impactes no ambiente sendo esse impacte devido fundamentalmente à 
utilização de energia, recursos naturais, matérias-primas e emissões, sob a forma de 
contaminação de águas e solos, contaminação do ar, ou da produção de resíduos 
resultantes dos processos produtivos e da rejeição de produtos pós consumo. 

A lógica de ciclo de vida do produto e de produção sustentável (Figura 3) só 
recentemente começaram a ser assumidas como factores de competitividade, 
diferenciação e com repercussão ao nível da gestão financeira das empresas produtoras, 
atendendo à poupança ao nível do consumo energético e de matérias-primas, bem como 
à redução das despesas com a remediação dos impactes ambientais, nomeadamente com 
a com a gestão de resíduos produzidos. 
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Produção sustentável

Prevenção e minimização 
na produção de resíduos Reutilização
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Figura 3: Representação esquemática da produção sustentável 

A composição complexa de muitos dos produtos consumidos e em particular o seu 
conteúdo em substâncias perigosas determina que, no seu fim de vida, a gestão dos 
resíduos resultantes tenha de se revestir de uma abordagem específica e cuidada, tendo 
em vista a salvaguarda do ambiente e da saúde humana.  

A responsabilidade de garantir o rastreio do ciclo de vida dos produtos e dos resíduos 
cabe aos seus produtores, aos consumidores e aos operadores de gestão de resíduos, 
sendo essa responsabilidade passível de transferência, na medida em que cada etapa do 
ciclo de vida tem incidência diferenciada em cada um dos intervenientes referidos. 

A natureza de alguns resíduos, por seu turno, tem tradicionalmente dado lugar a 
actividades económicas nem sempre regulares, dado o valor económico dos materiais. O 
metal, por exemplo, foi desde sempre comercializado como matéria-prima subsidiária, 
não sendo contudo as actividades associadas de armazenamento e processamento destes 
materiais realizadas de forma a minimizar o impacto de tais processos, não sendo tido 
em devida conta o risco associado a potenciais contaminações destes materiais com 
substâncias perigosas, riscos de incêndio e outros factores comprometedores da 
segurança, da adequada performance ambiental e da saúde pública. 

A figura de operador de gestão de resíduos licenciado veio dar resposta a esta situação, 
sendo as actividades de gestão de resíduos devidamente regulamentadas e controladas 
em todas as suas vertentes, através de regras que obrigam, por exemplo, à 
impermeabilização e cobertura das áreas de armazenagem e processamento de resíduos, 
instalação de separadores de hidrocarbonetos e sedimentos, implementação de 
dispositivos de segurança contra incêndios e riscos de explosão, delimitação e 
identificação de áreas de armazenagem especificais para resíduos perigosos entre outras. 
Contudo, a actividade dos denominados “sucateiros” não é desenvolvida no 
cumprimento destas regras, sendo os VFV o principal “negócio” associado a estas 
actividades, que ainda se desenvolvem um pouco por toda a parte, de forma aleatória, 
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fazendo uso de propriedades privadas ou em espaços públicos, tradicionalmente em 
áreas a descoberto, sem qualquer tipo de protecção do solo e dos aquíferos. 

O impacte causado pela armazenagem e desmantelamento de VFV nas condições 
descritas, resume-se na Tabela I: 

Tabela I: Principais impactes causados pela deposição e manuseamento ilegais de VFV 

Origem Impacte Consequência 
Armazenagem 
desordenada na ausência 
de protecção do solo 
(empilhamento de 
viaturas) 

Libertação de óleos e outros 
fluidos perigosos contaminantes 
dos solos e das águas 

Riscos para a saúde pública 
Contaminação ambiental grave 
Desvio de substâncias potencialmente 
recicláveis 

Más práticas de 
desmantelamento 

Libertação para o solo, ar e água 
de fluidos perigosos 

Riscos para a saúde pública 
Contaminação ambiental grave 

Recuperação de metais e 
abandono das fracções não 
metálicas 

Libertação de metais pesados, 
fluidos, óleos, PCB, amianto, 
PVC, etc. 

Riscos para a saúde pública 
Contaminação ambiental grave 
Reduzida taxa de reciclagem de 
materiais não metálicos e de 
reutilização de componentes 
Abandono de grandes quantidades de 
resíduos sem qualquer controlo 
ambiental 

Esta realidade tem vindo a despoletar a acção das diversas autoridades em matéria 
ambiental, a nível nacional e internacional, estando o processo de erradicação destas 
actividades ilegais e a criação de regras para a adequada gestão dos resíduos objecto de 
interesse por parte dos “sucateiros”, a dominar as atenções da Comissão Europeia, e 
consequentemente, das autoridades nacionais.  

A este respeito, é de salientar o esforço que, em Portugal, tem sido desenvolvido pelas 
Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, do Serviço de Protecção da 
Natureza e do Ambientes (SEPNA), da Inspecção-Geral do Ambiente e da Valorcar, 
que desde 2007 têm, em conjunto, promovido acções conducentes à resolução deste 
problema, criando estímulos à erradicação destas situações, através de apoios aos 
proprietários para desinstalação, encerramentos coercivos (exemplos nas Figuras 4 e 5), 
e ajuda no processo de licenciamento. O ponto de situação actual é o que se resume na 
Tabela II. 

Tabela II: Ponto de situação referente à acção das autoridades para erradicação de sucatas ilegais (Abril 

2009; Fonte Valorcar): 

Acção Número de instalações 
Identificação de instalações de sucata ilegais no início de 2007 783 
Instalações em processo de licenciamento/legalização (criação de 
condições técnicas adequadas) 

49 

Instalações já licenciadas/legalizadas 12 
Instalações em processo de remoção voluntária (não licenciáveis) 135 
Instalações já removidas voluntariamente 245 
Instalações sujeitas a remoção coerciva 3 

De referir que a existência de sucatas ilegais, para além dos factores negativos 
identificados, ao nível do ambiente e da saúde pública, promovem uma distorção 
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negativa do mercado ao competirem directamente com a actividade dos operadores 
devidamente licenciados que, na criação de condições técnicas adaptadas às exigências 
deste fluxo de resíduos, investem avultadas somas em equipamentos, meios e formação 
de pessoal, encarecendo substancialmente o processo de gestão e reduzindo a sua 
competitividade e margem de lucro ao nível da venda de peças e de materiais para 
reciclagem, quando comparadas com aquelas actividades. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Imagem de parque de sucata ilegal (Picão - Mafra), sujeita a remoção coerciva 

 

 
Figura 5: Imagem de parques de sucata ilegais (Gondomar e Espinho, respectivamente) 

Nesta iniciativa, o papel da Valorcar e dos seus centros autorizados tem sido 
preponderante já que os passivos daquelas instalações têm vindo a ser vendidos àqueles 
operadores, revertendo o montante associado a favor dos proprietários. A componente 
de limpeza dos terrenos tem também ficado a cargo dos centros da rede Valorcar, não 
estando, contudo, ainda previstas as medidas de descontaminação e de recuperação 
paisagísticas daqueles locais. 

1.2.2 Parque automóvel e quantitativos gerados em Portugal 

Em Portugal existem actualmente três instituições com informação sobre o parque 
automóvel nacional: o Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P. (ex 
Direcção-Geral de Viação [DGV]), a Associação Automóvel de Portugal (ACAP) e o 
Instituto de Seguros de Portugal (ISP). No entanto, a natureza dos dados 
disponibilizados por cada uma destas instituições é distinta, tendo em conta os 
respectivos objectivos e responsabilidades. Assim, foi assumido, para efeitos de 
situação de referência, o número de viaturas vendidas e registadas em Portugal, 
informação que melhor enquadra a situação dos veículos que se tornaram ou que se irão 
tornar VFV no contexto do presente trabalho. No Anexo I apresenta-se o Gráfico I 
obtido com base na informação disponibilizada pela ACAP relativa ao parque 
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automóvel registado até ao ano de 2007 (última informação disponível), onde é 
observável o crescimento acentuado do parque automóvel nos 34 anos registados, 
apurando-se que em 2007 o mesmo orçava as 5 727 100 viaturas.       

Atendendo a que, apenas desde Abril de 2008, estão abrangidas todas as categorias de 
veículos no âmbito da legislação aplicável aos VFV, através do Decreto-Lei nº 64/2008, 
de 8 de Abril, será focada toda a abordagem que se segue aos veículos ligeiros de 
passageiros, incluindo veículos todo o terreno, comerciais ligeiros e furgões de 
passageiros. Consolida ainda a representatividade desta abordagem, o facto de serem, 
efectivamente, estas as categorias mais problemáticas, quando comparadas com as 
categorias dos pesados de mercadorias e pesados de passageiros. Das 5 727 100 
unidades de viaturas que constituem o parque circulante em Portugal, 97% 
correspondem a ligeiros de passageiros e comerciais. No presente estudo não será 
contemplada a situação dos motociclos de 2 e 4 rodas com mais de 50cc que 
correspondem a 159 645 unidades em circulação [Fonte ACAP, dados até Dezembro de 
2007]. 

Relativamente ao ano de 2008 não existem, até ao momento, estatísticas disponíveis ao 
nível nacional. Contudo, segundo a European Automobile Manufacturers Association1 
(ACEA), o crescimento em Portugal do parque automóvel no período de Janeiro a 
Junho de 2008, relativamente ao ano anterior cifrou-se nos 6,3% (Anexo I, Gráfico II). 

Segundo a ACAP, a idade média dos veículos ligeiros ronda os 8,4 anos, constatando-se 
que a falta de renovação do parque automóvel nacional está a faze-lo envelhecer. 
Apesar da actual crise que se verifica ao nível das vendas nacionais de veículos novos, 
não é acentuada a diferença relativa à idade média europeia, que se cifra nos 8 anos para 
as mesmas categorias de viaturas. 

Do parque automóvel nacional apurado no final de 2007, constata-se que cerca de 38% 
correspondem a veículos com idade compreendida entre 5 e 10 anos sendo que 23% 
possuem idade entre 10 a 15 anos. 

Relativamente às marcas mais comercializadas em Portugal é possível estruturar um 
ranking com base na informação disponibilizada pela ACAP, e que consta da Tabela III. 

Da análise daquela Tabela é possível verificar a dominância, até final de Dezembro de 
2007, de marcas como a Renault, a Opel e a Ford, sendo posteriormente feita a 
comparação com as marcas predominantes que surgem no universo dos VFV recolhidos 
e geridos em Portugal. 

 

 

 

 

�������������������������������
�
�ACEA: Entidade que divulga a informação referente ao parque automóvel registado na Comunidade�
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Tabela III: Ranking das principais marcas de veículos ligeiros comercializados em Portugal, no final de 

2007 (Top10) 

Posição Quantidade 
(Unidades) Origem Marca 

1º 546 991 França Renault 
2º 498 035 Alemanha Opel 
3º 429 366 Alemanha Volkswagen 
4º 355 087 Itália Fiat 
5º 330 531 França Peugeot 
6º 296 608 Alemanha Ford 
7º 267 986 França Citroën 
8º 247 763 Alemanha Mercedes-Benz 
9º 163 371 Japão Toyota 

10º 149 034 Espanha Seat  
Fonte: ACAP 

Em matéria de resíduos, verificou-se, em Agosto de 2003, a publicação do 
enquadramento legal nacional específico para o fluxo de resíduos de VFV, 
correspondendo este diploma à transposição da directiva comunitária referente à mesma 
problemática (a desenvolver no ponto seguinte). No âmbito daquele enquadramento, a 
entidade gestora licenciada em 2004 para assegurar o cumprimento da regulamentação – 
a Valorcar, obteve informação rigorosa relativa a quantitativos de VFV recolhidos nos 
seus centros, em Portugal, apenas a partir do segundo semestre de 2005. 

Da Figura 6 consta a evolução dos quantitativos de VFV recolhidos e geridos pela rede 
Valorcar até final de 2008. 
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Figura 6: Quantitativo de VFV (unidades) recolhidos pela rede Valorcar até 2008; Fonte: Valorcar 

Os valores apresentados não correspondem, certamente, aos quantitativos reais de 
viaturas que atingiram o seu fim de vidas nos anos indicados, atendendo a que muitos 
foram desviados para sucatas ilegais. Contudo, o crescimento verificado é indiciador de 
uma melhoria significativa da situação, a qual se deve à implementação da legislação 
vigente, não só a directamente relacionada com a problemática dos resíduos, mas 
também da que visa a criação de incentivos ao abate e que condiciona o procedimento 
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administrativo relativo ao abatimento de matrícula no contexto do pagamento do 
Imposto Único de Circulação (IUC) 

Considerando a média estimada a nível europeu para o tempo de vida de um veículo 
ligeiro (8 anos), é possível apurar, como aproximação, que da totalidade de veículos 
novos colocados no mercado no ano 2000, foram recolhidos em 2008 cerca de 26,8%, 
assumindo como viatura novas em 2000, o diferencial relativo ao parque automóvel do 
ano anterior. 

Contudo, apesar das estimativas de idade média dos veículos veiculadas pela ACAP, a 
nível nacional, e pela ACEA, ao nível europeu, constata-se, através da informação 
disponibilizada pela Valorcar, que o tempo de vida apurado da análise das viaturas que 
chegam aos centros da rede Valorcar para abate, é substancialmente diferente daquelas 
estimativas. Dos gráficos e da Tabela A (em 2007 e 2008 o levantamento realizado pela 
Valorcar foi feito com base no ano de matrícula) constantes do Anexo I (Gráficos III e 
IV) é possível concluir essa diferença. Efectivamente, da totalidade de VFV recolhidos 
e apurados em 2005, 65% correspondem a viaturas com idade compreendida ente 13 e 
20 anos, verificando-se em 2006 uma incidência de cerca de 70% das viaturas 
recolhidas com aquelas idades. 

Segundo a Comissão Europeia2, contudo, a idade média das viaturas produzidas em 
2002 ronda os 13 anos, implicando que as divergências anteriormente demonstradas 
poderão vir a dificultar as projecções futuras relativamente às metas de gestão para este 
fluxo de resíduos. 

Quanto às marcas que surgem com maior predominância no universo dos VFV 
recolhidos, é possível apurar alguma correspondência entre a informação dos Gráficos 
V, VI e VII do Anexo I e as marcas dominantes no sector das vendas registadas na 
actualidade, destacando-se marcas como a Renault, a Fiat e a Opel tanto no universo 
VFV como nos carros novos vendidos. Este elemento permitirá gerir de forma 
sustentada a escolha de uma amostra de VFV tendo em vista a sua caracterização 
qualitativa, cujos resultados poderão ser projectados para o universo das viaturas que se 
tornarão VFV no futuro próximo (horizonte temporal de 2015). 

1.2.3 Enquadramento legal Comunitário e Nacional 

Como resultado da preocupação suscitada pelo impacte ambiental e económico dos 
resíduos de VFV, abordado em 1.2.2, a União Europeia adoptou a Directiva relativa a 
Veículos em Fim de Vida (Directiva nº 2000/53/EC,� do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de Setembro) que entrou em vigor em 21 de Outubro de 2000, e que 
veio definir o regime aplicável à gestão de VFV, tendo em vista a prevenção da 
produção de resíduos provenientes de veículos e a promoção da reutilização, da 
reciclagem e de outras formas de valorização de VFV. 

�������������������������������
�
��Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the Targets contained in 

Article 7 of Directive 2000/53/EC on End-of-life Vehicles” 
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A referida Directiva inclui diversas disposições referentes à gestão daqueles resíduos, 
das quais se destacam, como aspectos mas relevantes e inovadores, os seguintes: 

• Os operadores económicos (o termo inclui os produtores, os desmanteladores, os 
fragmentadores, e todos os outros agentes com participação nas fases de concepção 
dos veículos novos e sua comercialização, bem como os intervenientes na sua gestão 
após os seu fim de vida), são obrigados a estabelecer sistemas de recolha de VFV; 

• Os últimos proprietários devem proceder à entrega dos veículos, após a sua vida útil, 
nos sistemas de recolha estabelecidos, sem quaisquer encargos; 

• Os produtores (fabricantes e importadores) devem suportar a totalidade ou uma 
parte significativa dos custos de recolha e de tratamento dos VFV; 

• Os produtores (fabricantes de veículos e de peças) devem promover medidas que 
visem a prevenção dos resíduos, controlando a utilização de substâncias perigosas 
nos veículos e reduzindo o seu uso quando possível, a partir da fase de projecto, a 
fim de evitar a sua libertação para o ambiente, facilitar a reciclagem e evitar a 
necessidade de eliminar resíduos perigosos; 

• Nas fases de projecto e produção de veículos, os fabricantes de veículos e peças 
devem promover medidas para facilitar o desmantelamento, a reutilização e a 
valorização, especialmente a reciclagem, dos veículos em fim de vida, bem como 
dos seus componentes e materiais; 

• Os fabricantes de veículos, em colaboração com os fabricantes de materiais e 
equipamentos, devem integrar uma quantidade crescente de material reciclado em 
veículos e outros produtos, a fim de desenvolver os mercados de materiais 
reciclados; 

A Directiva estabelece ainda um conjunto de obrigações relativas à recolha, tratamento, 
reutilização e valorização de VFV e seus componentes, impondo metas concretas para 
aqueles indicadores que serão desenvolvidas em capítulo próprio, a par com requisitos 
técnicos exigentes a implementar pelos operadores que actuam na gestão destes 
resíduos, nomeadamente a obrigação de impermeabilização do solo, cobertura dos 
locais de despoluição e desmantelamento, existência de separadores de hidrocarbonetos 
e de estruturas de contenção para os fluidos removidos das viaturas. 

A nível nacional, e para transposição daquela Directiva, foi publicado o Decreto-Lei n.º 
196/2003, de 23 de Agosto, que estabelece um conjunto de normas de gestão que visam 
a criação de circuitos de recepção de VFV, o seu correcto transporte, armazenamento e 
tratamento, designadamente no que respeita à separação das substâncias perigosas neles 
contidas e ao posterior envio para reutilização, reciclagem ou outras formas de 
valorização, desencorajando o recurso a formas de eliminação tais como a sua 
deposição em aterro e o envio para “sucateiros”. 

A prossecução destes objectivos passa, pela responsabilização dos fabricantes ou 
importadores de veículos pela sua gestão quando estes encerram o seu ciclo de vida, 
sem prejuízo do envolvimento de outros intervenientes no circuito de gestão de resíduos 
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de veículos e de veículos em fim de vida, tais como os consumidores, os detentores, os 
distribuidores, os municípios e outras entidades públicas, os operadores de recepção, de 
armazenamento e de tratamento. 

A responsabilidade dos fabricantes ou importadores de veículos pela gestão de VFV, no 
âmbito daquele diploma, pode ser transferida destes para uma entidade gestora do 
sistema integrado, desde que devidamente licenciada para exercer essa actividade. É 
neste contexto que surge a Valorcar – Sociedade de Gestão de Veículos em Fim de 
Vida, Lda.. 

Todas as disposições da Directiva nº 2000/53/EC estão reflectidas no Decreto-Lei nº 
196/2003, com as devidas adaptações decorrentes da publicação do Decreto-Lei nº 
178/2006 (RGGR), e do Decreto-Lei nº 64/2008, de 8 de Abril, que, entre outros 
aspectos, alarga a abrangência das obrigações legais a todas as categorias de veículos, 
bem como de legislação subsequente que, no seu conjunto, consolida a abordagem 
nacional relativa a este fluxo específico de resíduos, o qual conta com o envolvimento, 
não só do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional, mas também do Ministério das Obras Públicas, Transportes 
e Comunicação, Ministério das Finanças e da Administração Pública e Associação 
Nacional de Municípios. A título de exemplo, referem-se alguns dos diplomas que 
foram publicados na sequência do Decreto-Lei nº 196/2003, que pela sua natureza 
assumem especial relevância no contexto da gestão dos VFV: 

• Decreto-Lei n.º 78/2008, de 6 de Maio, que estabelece um regime transitório e 
excepcional, até ao dia 31 de Dezembro de 2008, para o cancelamento de matrículas 
de veículos que não disponham do certificado de destruição; 

• Decreto-Lei n.º 33/2007, de 15 de Fevereiro, que altera o regime e os requisitos 
exigíveis para beneficiar do incentivo fiscal à destruição de automóveis ligeiros em 
fim de vida. 

• Lei n.º 33/2006, da Assembleia da República, de 28 de Junho, que altera o Código 
do IVA, estabelecendo regras especiais em matéria de tributação de desperdícios, 
resíduos e sucatas recicláveis e de certas prestações de serviços relacionadas. 

As medidas estabelecidas nos diplomas referidos condicionam fortemente a entrega de 
viaturas em locais devidamente licenciados, auxiliando na consolidação de um circuito 
controlável para aqueles resíduos e enfraquecendo a proliferação de sucatas ilegais. 

1.2.4 Metas para reutilização, valorização e reciclagem 

Segundo a Comissão Europeia3, na viragem do século, cerca de 75% dos VFV 
recolhidos eram reciclados sendo as fracções não recicláveis através das tecnologias 
tradicionais, depositadas em aterro. 

�������������������������������

3 Documento de trabalho dos serviços da Comissão Europeia que acompanha a Relatório da Comissão ao Conselho e 
ao Parlamento Europeu sobre os objectivos constantes do n.º 2, alínea b), do artigo 7.º da Directiva 2000/53/CE. 
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A Directiva 2000/53/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Setembro de 
2000, relativa aos veículos em fim de vida estabelece, como metas a atingir pelos 
Estados-membros, aumentar a reciclagem e valorização destes resíduos. Estão fixados 
para 2006 os primeiros objectivos de 85% de valorização e 80% de reciclagem. 
Presentemente, a informação quanto à efectiva concretização destas metas ao nível da 
Comunidade é ainda limitada. O artigo 7.º da Directiva VFV estabelece também um 
conjunto de objectivos de reciclagem e valorização a atingir até 2015 e a manter a partir 
dessa data, ou seja, de 95% de valorização e 85% de reciclagem ("objectivos para 
2015"). 
�

 

 

 

                                   2006                                           2015 

De forma sistemática a Directiva estabelece: 

• Até 1 de Janeiro de 2006, sejam garantidos os seguintes objectivos (a manter a partir 
deste ano): 

- A reutilização e a valorização dos VFV aumentem para um mínimo de 85%; 

- A reutilização e a reciclagem dos VFV aumentem para um mínimo de 80%. 

• Até 1 de Janeiro de 2015, sejam garantidos os seguintes objectivos (a manter a partir 
deste ano): 

- A reutilização e a valorização dos VFV aumentem para um mínimo de 95%; 

- A reutilização e a reciclagem dos VFV aumentem para um mínimo de 85%. 

É importante clarificar, entretanto, as definições precisas de cada uma das variáveis, 
“reutilização”, “valorização” e “reciclagem”. Assim, de acordo com o Decreto-Lei nº 
178/2006, de 5 de Setembro (RGGR), têm a seguinte formulação: 

«Valorização» a operação de reaproveitamento de resíduos prevista na legislação em 
vigor, nomeadamente: 

i) Utilização principal como combustível ou outros meios de produção de 
energia; 
ii) Recuperação ou regeneração de solventes; 
iii) Reciclagem ou recuperação de compostos orgânicos que não são utilizados 
como solventes, incluindo as operações de compostagem e outras 
transformações biológicas; 
iv) Reciclagem ou recuperação de metais e de ligas; 
v) Reciclagem ou recuperação de outras matérias inorgânicas; 
vi) Regeneração de ácidos ou de bases; 
vii) Recuperação de produtos utilizados na luta contra a poluição; 
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viii) Recuperação de componentes de catalisadores; 
ix) Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos; 
x) Tratamento no solo em benefício da agricultura ou para melhorar o ambiente; 
[…] 

«Reciclagem» o reprocessamento de resíduos com vista à recuperação e ou regeneração 
das suas matérias constituintes em novos produtos a afectar ao fim original ou a fim 
distinto. 

Face às definições anteriormente descritas parece claro que a noção de valorização, 
mais lata, incorpora as técnicas de valorização energética, reciclagem, recuperação e 
regeneração. Por seu turno, a definição de reciclagem exclui, objectivamente, qualquer 
técnica de valorização energética. 

De uma forma geral, acompanhando a evolução de algumas tecnologias que permitem 
processar alguns resíduos de forma a produzir combustíveis formulados a partir de 
alguns dos componentes desses resíduos (por exemplo a pirólise), começa a ser ténue a 
fronteira entre valorização energética e valorização não energética 
(material/reciclagem).  

Ao nível nacional, contudo, atendendo a que a implementação de tecnologias daquela 
tipologia ainda tem pouca expressão, é relativamente simples, face à situação actual 
relativa às soluções implementadas à escala industrial, enquadrar as metodologias 
existentes nas definições estabelecidas. 

Desde a publicação da directiva referente à gestão de VFV tem vindo a ser analisada a 
eventual necessidade de alteração dos objectivos para 2015 em função do 
desenvolvimento da composição dos veículos em termos de materiais utilizados e de 
quaisquer outros aspectos ambientais relevantes relacionados com os veículos 

A Directiva estabelece que, após a recolha, os VFV devem ser descontaminados e 
parcialmente desmantelados para fins de reciclagem e reutilização de componentes, 
sendo então a fracção resultante sujeita a fragmentação.  

Os objectivos fixados pela Directiva VFV para 2015 implicam um aumento de 5% da 
reciclagem e de 10% da valorização de veículos em fim de vida comparativamente aos 
níveis de 2006, o que reduz igualmente em mais de metade a deposição em aterro de 
resíduos (principalmente plásticos; a desenvolver em capítulo próprio). 

Considerando o tempo de vida média de um veículo, segundo a Comissão Europeia, de 
13 anos, os veículos que se tornarão resíduos por volta de 2015 circularam nas estradas 
desde 2002. Por conseguinte, as suas características, como a massa e a composição de 
materiais, são conhecidas. Estes veículos representarão a produção de mais de 14 
milhões de toneladas de resíduos anualmente a partir de 2015 (10 milhões de toneladas 
actualmente) [Fonte: Comissão Europeia]. 

Em 2015, a quantidade de resíduos de fragmentação de VFV aumentará em mais de 3,5 
milhões de toneladas por ano. Caso se mantenham as práticas actuais, a maioria seria 
depositada em aterro, criando problemas ambientais significativos e representaria uma 
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perda para a economia da UE de mais de 2,5 milhões de toneladas de resíduos 
valorizáveis por ano que poderiam substituir importações de energia e matérias-primas 
[Fonte: Comissão Europeia]. A reciclagem e a valorização desta fracção contribuiriam 
portanto para a redução dos impactos ambientais da utilização de recursos. 

A principal mudança relativamente às metodologias actuais de tratamento de VFV 
pretende-se que venha a resultar do desenvolvimento de novas tecnologias de pós-
fragmentação que separem as fracções dos diferentes materiais fragmentados, as quais 
podem então ser sujeitas a um maior tratamento. Tal resultaria num desvio de 
determinados materiais dos aterros para a valorização e reciclagem. 

Recentemente, têm vindo a ser desenvolvidas em alguns países europeus tecnologias 
avançadas de pós-fragmentação (descritas em capítulo próprio). Contudo são restritas as 
que estão actualmente a ser desenvolvidas a nível comercial e a ser difundidas no 
mercado, observando-se determinados obstáculos que retardam essa difusão. 

Actualmente, há várias deficiências do mercado, agravadas por uma incerteza contínua 
quanto aos objectivos futuros para os VFV, que impedem o desenvolvimento e difusão 
na UE de tecnologias avançadas de pós-fragmentação. A manutenção dos actuais 
objectivos para 2015 pode atenuar essas deficiências mediante a criação de mercados 
para essas tecnologias, contribuindo assim para a difusão de técnicas existentes e em 
desenvolvimento.  

As diferenças nos impactos ambientais do tratamento de VFV dependem 
fundamentalmente do modo como os plásticos utilizados nos automóveis são tratados, 
já que a fracção metálica é integralmente recuperada e reciclada. A reciclagem de 
plásticos é ecologicamente benéfica apenas quando os processos de separação e 
reciclagem pós-fragmentação resultam em menores impactos ambientais que os criados 
no fabrico de plásticos a partir de matérias-primas. Os impactos ambientais relativos da 
valorização dos plásticos dependem do método de valorização utilizado, do tipo de 
plástico e dos recursos substituídos. Contudo os processos separativos de componentes 
dos VFV e das fracções pós-fragmentação podem ser economicamente desmotivadores, 
já que, presentemente, mesmo sem a obrigatoriedade de remoção das várias 
componentes de plástico, se revelam morosos, requerendo mão-de-obra especializada. 

O sector dos operadores de gestão de resíduos ao nível europeu tem vindo a propor, 
junto da Comissão europeia, que se considere a substituição dos objectivos da Directiva 
apenas por uma proibição de deposição em aterro ou, pelo menos, pela eliminação do 
objectivo secundário relativo à reciclagem. Esta estratégia viabilizaria a opção pela 
valorização energética daquelas fracções que não são presentemente passíveis de 
reciclagem, desviando, da mesma forma, aqueles resíduos da solução aterro. 

A Comissão europeia, contudo, posiciona-se na manutenção dos actuais objectivos para 
2015, tendo em vista um maior nível de inovação nas tecnologias de gestão de resíduos.  

Embora todas as estimativas dos impactos futuros ao longo de um período de 6 anos até 
2015 impliquem pressupostos e um determinado grau de incerteza, a Comissão conclui 
que os objectivos de reutilização/reciclagem de 85% e de reutilização/valorização de 
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95% são actualmente os melhores em termos de desempenho ambiental e económico e 
deveriam manter-se estáveis a fim de garantir a segurança do investimento em 
tecnologias de tratamento de resíduos mais eficientes em termos de custos e de 
ambiente4. 

Segundo informação da ACEA5, cerca de 8 milhões de veículos são reciclados 
anualmente na UE-15. Os resíduos oriundos dos VFV, de acordo com aquela fonte, 
constituem cerca de 1% do total de resíduos produzidos na UE, o que significa que, 
efectivamente, os mecanismos postos em prática decorrentes da implementação da 
Directiva estão a surtir um efeito positivo e que as práticas de reutilização, reciclagem 
valorização estarão a atingir níveis elevados de concretização. 

Contudo, se as metas a cumprir a partir 2006 se têm revelado realistas e passíveis de 
concretizar (85% de valorização/80% de reciclagem), já as previstas para os anos 
subsequentes a 2015, que assentam na possibilidade de reciclar 85% do veículo, 
suscitam muitas dúvidas e têm sido regulamente questionadas pelos Estados-membros, 
pela indústria automóvel e pelos operadores de gestão de resíduos. 

Discute-se, entre outros aspectos, em que medida tais metas carecerão de 
fundamentação sólida, não só pela imprevisibilidade relativa às características exactas 
dos resíduos naquele horizonte temporal, como pelo facto das tecnologias actualmente 
existentes que visam dar cumprimento àqueles objectivos poderem vir a revelar-se 
economicamente inviáveis  

2. Objectivos 

O projecto a desenvolver terá, assim, como objectivo central analisar a viabilidade 
técnica e económica da reciclagem dos resíduos resultantes da fragmentação de 
Veículos em Fim de Vida em Portugal, com base na sistematização dos procedimentos 
de tratamento daqueles resíduos e tendo em vista o cumprimento nacional das metas de 
valorização e reciclagem previstas na legislação em vigor. 

Com vista à concretização de tal objectivo, designadamente, quanto à clarificação da 
situação nacional actual referente a esta problemática, terão de ser analisados os 
seguintes aspectos: 

• Caracterização dos resíduos resultantes dos processos actuais de desmantelamento e 
fragmentação de VFV e avaliação dos fluxos económicos já criados para estes 
materiais; 

• Análise da capacidade instalada a nível nacional para recepção, desmantelamento, 
fragmentação e reciclagem de materiais resultantes da gestão (actual) de VFV; 

• Caracterização do processo de preparação de combustíveis à base de resíduos (CDR) 
para avaliação da possibilidade de tratamento dos resíduos pós fragmentação 
nacionais; 

�������������������������������
4 Documento de trabalho dos serviços da Comissão que acompanha a Relatório da Comissão ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu sobre os objectivos constantes do n.º 2, alínea b), do artigo 7.º da Directiva 2000/53/CE. 
5 “Recycling of vehicles, a complex challenge” 2008 
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• Análise crítica das tecnologias já desenvolvidas ou em desenvolvimento a nível 
europeu e no Japão, referentes à reciclagem/valorização da fracção pós 
fragmentação; 

• Análise dos custos envolvidos e balanço mássico dos processos de tratamento dos 
resíduos pós fragmentação referidos; 

• Avaliação da viabilidade de “importação” das tecnologias pós fragmentação 
(europeias) para o contexto nacional, face aos custos envolvidos e desenvolvimento 
tecnológico nacional; 

• Avaliação da viabilidade de valorização energética dos resíduos pós fragmentação no 
contexto nacional, como possibilidade técnica alternativa viável para a gestão de 
resíduos pós fragmentação, num contexto crítico relativo às metas previstas na 
legislação. 

De salientar que, presentemente, esta questão tem vindo a gerar alguma controvérsia ao 
nível da Comissão Europeia, já que o afastamento da possibilidade de valorização 
energética daquela fracção, não reúne consenso.   

Em análise estarão, assim, as necessidade nacionais ao nível tecnológico e legal tendo 
em vista o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis, bem como a ponderação sobre 
qual a melhor opção para atingir tais objectivos. 

Claramente, as opções por técnicas de reciclagem (tal como se encontra definida no 
enquadramento legal nacional) poderão constituir um sério constrangimento caso não 
sejam viáveis do ponto de vista económico. 

A ponderação relativa a técnicas de aproveitamento energético daquelas fracções deverá 
ser tida em conta, pelo que o presente estudo assentará nesta dualidade. 

3. Metodologia Geral 

Tendo em vista a prossecução dos objectivos de gestão anteriormente descritos será 
realizada a análise de documentação técnica e legal disponível, relativa a esta matéria, 
em paralelo com a caracterização do sistema de processamento (recepção, 
desmantelamento e fragmentação) de VFV em Portugal. 

Proceder-se-á, igualmente, à caracterização experimental de uma amostra de 20 VFV, 
determinada com base nos critérios definidos no subcapítulo 5.3.1, onde é descrita a 
metodologia específica que tem em vista a obtenção de informação relativa à sua 
composição qualitativa e quantitativa e à eficiência dos processos de desmantelamento e 
despoluição implementados. Após este processo, proceder-se-á à fragmentação 
(metodologia específica descrita em 6.1.2) das “carcaças” despoluídas e desmanteladas, 
num operador nacional, sendo levada a cabo a análise quantitativa e qualitativa dos 
resíduos resultantes daquele processo. 

Promover-se-á ainda a caracterização do processo de produção de CDR, tendo em vista 
a análise da possibilidade de incorporação de resíduos resultantes da fragmentação para 
avaliação de potencial solução para aqueles resíduos. 
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Será igualmente avaliada a possibilidade de valorização energética, em cimenteira, dos 
resíduos pós fragmentação. 

Paralelamente, afigura-se necessário conhecer e avaliar as tecnologias de pós-
fragmentação já existentes em alguns países europeus, e concluir sobre a viabilidade da 
sua implementação a nível nacional. 

Far-se-á, igualmente, um balanço relativo às disfunções relativas à gestão de VFV, 
presentemente identificadas a nível nacional. 

4. Caracterização qualitativa e quantitativa dos Veículos em Fim de Vida 

4.1 Introdução 

A natureza dos materiais e componentes que são utilizados na concepção dos veículos 
novos condiciona, obviamente, a possibilidade de cumprimentos das metas de 
reutilização de componentes e a valorização e reciclagem desses mesmos veículos 
quando estes atingem o seu fim de vida. Assim, a Directiva nº 2000/53/CE estabelece 
que os Estados-membros devem tomar medidas que assegurem que a fase de concepção 
e design das viaturas novas tenham em linha de conta tal desígnio. 

No contexto daquela Directiva e com vista à promoção da prevenção e da valorização 
dos VFV, os fabricantes de veículos novos, em colaboração com os fabricantes de 
materiais e equipamentos integrantes daqueles veículos, devem assegurar o controlo e 
redução de substâncias perigosas, a partir da fase da sua concepção, com vista a evitar a 
sua libertação para o ambiente, facilitar a sua reciclagem e reduzir a necessidade de 
eliminar resíduos perigosos. 

Paralelamente, é determinado que a concepção e produção de novos veículos, prevejam 
um design que facilite o posterior desmantelamento de componentes e peças, de forma a 
melhor garantir a possibilidade da sua reutilização, valorização e reciclagem. Também a 
previsão de integrar, progressivamente, uma quantidade crescente de materiais 
reciclados nos veículos, seus componentes ou outros produtos, com vista ao 
desenvolvimento do mercado de materiais reciclados, é previsto no articulado da 
Directiva e do correspondente diploma nacional de transposição. 

4.2 Composição e tendências das viaturas novas 

Concretamente, o Decreto-Lei nº 196/2003, na redacção que lhe foi conferida pelo 
Decreto-Lei nº 64/2008, prevê que, a partir de 1 de Setembro de 2003, os materiais e os 
componentes dos veículos introduzidos no mercado nacional não contenham chumbo, 
cádmio, mercúrio e crómio hexavalente, excepto nos casos expressamente admitidos 
pelo anexo I daquele diploma e nas condições aí especificadas. 

A partir da mesma data, é prevista ainda uma das medidas mais relevantes deste 
contexto, e que se refere à necessidade de rotulagem e identificação de componentes e 
materiais de veículos, com base na nomenclatura das normas ISO de codificação, 
designadamente de componentes e materiais plásticos, com peso superior a 100g, bem 
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como de componentes e materiais elastómeros com peso superior a 200g utilizados em 
veículos6. 

Posteriormente, a Directiva 2005/64/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de Outubro de 2005, relativa à homologação de veículos a motor, no que diz respeito à 
sua potencial reutilização, reciclagem e valorização, transposta para o direito nacional 
através do Decreto-Lei nº 149/2008, de 29 de Julho de 2008, veio regulamentar 
tecnicamente aquela medida.  

Do cumprimento destas medidas dependerá a concretização dos mais elevados padrões 
de reutilização, valorização e reciclagem dos veículos que se tornarão VFV em 2015, já 
que constituem mecanismos facilitadores do desmantelamento e da caracterização de 
componente e materiais, e que poderão vir a viabilizar a hipótese de desmantelamento 
massivo dos VFV, opção presentemente rejeitada atendendo aos elevados custos que 
envolve sem que exista um retorno consistente resultante dos materiais presentemente 
obtidos, maioritariamente plásticos, mas cuja constituição não está generalizadamente 
identificada, impossibilitando o seu encaminhamento para reciclagem.  

Relativamente ao dever de informação que os fabricantes de componentes e viaturas 
detêm de informar tecnicamente sobre o desmantelamento às instalações de tratamento, 
a indústria automóvel desenvolveu o sistema IDIS (International Dismantling 
Information System), de forma a dar resposta às suas obrigações legais decorrentes da 
Directiva nº 2000/53/CE. O sistema consiste numa plataforma onde diversos 
fabricantes/marcas (Figura 7) compilam e informação para os operadores de gestão de 
VFV, relativamente ao tratamento adequado daqueles resíduos, para que os processos 
de desmantelamento e tratamento decorram de forma segura, ambientalmente correcta e 
economicamente viável. 

        

        

        

        

        

        
 

       
 

       
 

Figura 7: Macas presentes no sistema IDIS 

�������������������������������
6
� ISO 1043 -1 plásticos — símbolos e abreviaturas. Parte 1: polímeros de base e suas características especiais; ISO 1043 -1 

plásticos — símbolos e abreviaturas. Parte 2: cargas e materiais de reforço; ISO 11469 plásticos — identificação genérica e 
marcação de produtos plásticos. ISO 1629 borracha e látex — nomenclatura. Esta disposição não se aplica à rotulagem de pneus. 

�
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Contudo, a esmagadora maioria dos VFV que, na actualidade, chegam aos centros de 
desmantelamento não são sujeitos aos processos facilitadores anteriormente referidos, 
pelo que, presentemente, e possivelmente até 2015, não será dominante a utilização 
deste recurso. 

A caracterização das viaturas novas na perspectiva do seu posterior tratamento quando 
atingem o seu fim de vida (metas para 2015) pode ainda ser aferida através do seu peso 
médio, apesar de não ser conhecida com rigor a sua composição material. De facto, é 
possível retirar conclusões importantes ao constatarmos que o peso médio das viaturas 
tem vindo a aumentar, verificando-se um acréscimo de robustez das viaturas mais 
modernas, em relação às mais antigas, acompanhado da incorporação de equipamento 
electrónicos e outros que conferem maior conforto e segurança. Fazendo um 
apuramento do peso de algumas marcas actualmente comercializadas (Anexo III) com 
base numa amostra seleccionada de forma a corresponder, aproximadamente, às gamas 
que predominam no ranking das mais comercializadas e que chegam em maior número 
aos centros de desmantelamento de VFV, verifica-se que média dos valores 
apresentados na referida tabela aponta para um peso de 1133 kg, substancialmente 
superior ao determinado experimentalmente, a partir de uma amostra de VFV gerida 
num centro de desmantelamento, cuja média ronda os 822 kg (dado experimental, a 
desenvolver no Capítulo 6.2).  

No entanto esta tendência é acompanhada de um esforço crescente por reduzir esse 
peso, tendo em vista a redução dos consumos, facto que tem levado à crescente 
substituição dos elementos em aço por alumínio bem como de alguns componentes 
metálicos por materiais poliméricos/plásticos.  

4.3 Composição média dos Veículos em fim de Vida produzidos na Europa 

Atendendo à diversidade de marcas e modelos comercializados com distintas 
características físicas e técnicas diferenciadoras das suas performances, não é possível 
apurar elementos exactos que permitam concluir sobre a composição média das viaturas 
novas colocadas no mercado, com base em informações relativas à fase da sua 
produção. Contudo, as técnicas de processamento de VFV desenvolvidas nos últimos 
anos permitem encontrar dados que conduzem à composição média daqueles resíduos. 

Por outro lado, os VFV a partir de 2015 corresponderão a viaturas que estão 
presentemente em circulação e que terão sido produzidos entre 2001 e 2004 pelo que, 
segundo a Comissão Europeia7, é possível prever a sua composição, com base nas 
informações já apuradas de VFV gerados em 2005 e 2006, e com o pressuposto de que a 
composição estimada dos VFV em 2015 conterá uma percentagem menor de metais 
ferrosos, e mais elevada em metais não ferrosos e plásticos. 

 

�������������������������������
�
��Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the Targets contained in 

Article 7 of Directive 2000/53/EC on End-of-life Vehicles” 
�
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Tabela IV: Pesos médios estimados dos ELV a gerir na EU [7] 

Ano Nº de VFV geridos Peso médio (kg) Peso de VFV 
geridos (kg) 

2005 10,864 955 10,375 
2006 11,124 964 10,724 
2015 13,771 1,025 14,116 

Tabela V: Composição estimada típica de um VFV, em peso, em 2003 (dados Reino Unido) 

Material/Componente % em peso 

Metais ferrosos 68% 

Metais não-ferrosos 8% 

Plásticos e polímeros processados 10% 

Pneus 3% 

Vidro 3% 

Bateria 1% 

Fluidos 2% 

Têxteis 1% 

Borracha 2% 

Outros 2% 

Total 100% 

Fonte: TRL, Reino Unido (2003)  

Em termos de peso total médio dos VFV, por ano, a Comissão Europeia apurou os 
elementos resumidos na Tabela IV, sendo os referentes a 2015 uma estimativa, tendo 
em conta o aumento do peso médio das viaturas actualmente circulação. 

Tabela VI: Composição típica de um VFV, em peso, em 2015 

Material/Componente % em peso 

Metais ferrosos 66% 

Metais não-ferrosos 9% 

Plásticos e polímeros processados 12% 

Pneus 3% 

Vidro 2% 

Bateria 1% 

Fluidos 2% 

Têxteis 1% 

Borracha 1% 

Outros 3% 

Total 100% 

Fonte: GHK/BIOIS e Comissão Europeia 
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Da análise das Tabelas V e VI conclui-se que à redução em 2% do teor em metais 
ferrosos, corresponde um aumento em 1% em metais não-ferrosos acompanhado de um 
acréscimo de 2% em materiais plásticos e outros polímeros. 

Por outro lado, apesar da diferença observada ao nível do teor metálico, não é previsível 
que tal facto condicione a reciclabilidade dos VFV. Já o aumento da percentagem de 
materiais plásticos poderá ter um impacte mais significativo, pelo que valerá a pena 
aprofundar melhor esta problemática, já que compreender a composição da fracção 
plástica dos VFV é relevante para a avaliação das melhores opções para gestão daqueles 
resíduos. 

 

Fonte: ACORD (2001) 

Figura 8: Composição típica em plásticos num VFV, em peso. 

A Figura 8 ilustra os resultados obtidos por uma investigação levada a cabo em 2001 
pelas empresas Custom Engineering Plastics (EUA) e ACCORD Plastics (Canadá) e 
que dá uma perspectiva das percentagens relativas de diferentes polímeros que estão, 
em média, contidos num VFV. Conclui-se rapidamente que o polipropileno (PP) se 
encontra em maior concentração, surgindo na composição dos pára-choques, dos 
bancos, do interior das portas, do tablier, nos componentes eléctricos, dos faróis e dos 
reservatórios. 

A Tabela seguinte resume algumas das aplicações dos diversos tipos de plásticos ao 
nível dos componentes auto. 

Tabela VII: Composição média de componentes plásticos (informação obtida pelo desmantelamento de 

VFV) 

Componente Principais Tipos de Plástico 
Pára-choques PP 

Bancos PU, PP, PA, PVC, ABS 
Habitáculo PP, ABS, PC, PVC, PU 

Sistemas de combustível PE, PA 
Tablier PP, PE, PU 

Parte interior do capot PA, PP 
Acessórios interiores PP, ABS, PVC, PU 

Componentes eléctricos PP, PVC, PA, PE 
Acessórios exteriores ABS, PA, PP 

Luzes PP, PC, ABS, PU 
Revestimentos PU, PP, PVC 

Outros reservatórios PP, PE, PA 

Fonte: Plastics Europe (2005) 
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Estes elementos resultam da investigação sobre os materiais resultantes do 
desmantelamento experimental massivo de VFV e remetem para as composições mais 
típicas. De qualquer forma são informações que servirão de base ao diagnóstico sobre a 
viabilidade de separação e reciclagem dos componentes plásticos que integram a 
fracção pós fragmentação de VFV. 

5. Identificação e caracterização das soluções para gestão de Veículos em Fim de 
Vida existentes em Portugal 

5.1 Sistema de gestão integrado 

Tendo em vista o cumprimento das obrigações estabelecidas no Decreto-Lei nº 
196/2003, é dada aos fabricantes e importadores de veículos, no âmbito do mesmo 
diploma, a possibilidade de proceder à gestão de VFV através de um Sistema Integrado. 
Neste sistema, a responsabilidade dos fabricantes e importadores pela gestão de VFV é 
transferida para uma entidade gestora do sistema integrado. 

É neste contexto que em Julho de 2004, através de Despacho conjunto dos Ministros da 
Economia, das Obras Públicas, Transportes e Habitação e das Cidades, Ordenamento do 
Território e Ambiente, é licenciada a Valorcar – Sociedade de Gestão de Veículos em 
Fim de Vida, Lda. (Valorcar), entidade privada, sem fins lucrativos, constituída pela 
Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP), pela Associação dos 
Industriais de Automóveis (AIMA) e pela Associação Nacional dos Recuperadores de 
Produtos Recicláveis (ANAREPRE), com participações de 90%, 5% e 5%, 
respectivamente. Entretanto, no final do ano 2007 a ACAP e a AIMA aprovaram a sua 
integração numa única estrutura associativa, que se designa ACAP – Associação 
Automóvel de Portugal, a qual passou a deter 95% do capital social da Valorcar. 

A Valorcar vem assim dar resposta aos desafios da legislação comunitária e nacional 
sobre gestão de VFV (Directiva 2000/53/CE e Decreto-Lei n.º 196/2003), organizando e 
gerindo a recepção, o tratamento e a valorização dos VFV e dos seus componentes e 
materiais, e promovendo a melhoria do desempenho ambiental, económico e social da 
sua gestão a nível nacional. 

À Valorcar incumbe ainda a garantia de cumprimento dos objectivos nacionais de 
gestão previstos para os horizontes temporais de 2006 e 2015, conduzindo medidas que 
visem a redução da quantidade de resíduos a eliminar provenientes de veículos e de 
VFV e a melhoria contínua do desempenho ambiental de todos os operadores 
intervenientes no ciclo de vida dos veículos e, sobretudo, dos operadores directamente 
envolvidos no tratamento de VFV. 

Assumiu assim o compromisso de organizar uma Rede de Recepção/Tratamento (Rede 
Valorcar), onde os proprietários/detentores de VFV os podem entregar gratuitamente, a 
qual deveria contar, até 1 de Abril de 2007, com um mínimo de 29 Centros de Recepção 
ou Centros de Desmantelamento em Portugal Continental. 
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Paralelamente, é ainda da responsabilidade da Valorcar: 
• Monitorizar o sistema integrado, nomeadamente no que respeita ao fluxo de VFV e 

dos componentes e materiais resultantes do seu tratamento; 
• Promover a investigação e o desenvolvimento de novos métodos e ferramentas de 

desmantelamento, de separação dos materiais resultantes da fragmentação e de 
soluções de reciclagem para os componentes e materiais dos VFV; 

• Promover a sensibilização e a informação sobre os procedimentos a adoptar em 
termos de gestão de VFV, seus componentes e materiais.  

Em 2005, a rede Valorcar contava apenas com 3 centros que correspondiam aos únicos 
operadores licenciados para gestão de VFV. Contudo em 2009 conta com 45 operadores 
licenciados com os quais estabeleceu contratos tendo em vista o cumprimento das 
obrigações daquela entidade.  

Os operadores da rede Valorcar detêm diferentes características e funcionalidades. A 
esmagadora maioria daqueles operadores exercem actividades de descontaminação 
(remoção de fluidos, substâncias e componentes perigosos) e desmantelamento 
(remoção de peças, componentes e materiais) de VFV. Contudo, alguns destes 
operadores, não exercem qualquer operação sobre os VFV, procedendo apenas ao seu 
armazenamento temporário (Centros de Recepção CR), enquanto outros levam a cabo o 
processamento final das carcaças dos VFV (pós descontaminação e desmantelamento), 
designando-se estes últimos por fragmentadores (FR). 

Na Tabela VIII resume-se a distribuição, em Portugal Continental, da Rede Valorcar, 
bem como a sua comparação com a população residente em cada distrito. 

O Distrito de Aveiro detém o maior número de Centros, sendo de salientar, contudo, 
que dois são apenas Centros de Recepção (não efectuam operações de descontaminação 
e desmantelamento). Lisboa, Porto e Setúbal, para além dos Centros de recepção, 
descontaminação e desmantelamento, possuem também unidades de fragmentação de 
VFV (a desenvolver nos pontos seguintes). Os distritos de Beja e da Guarda não detêm 
ainda nenhum operador na Rede Valorcar, o que corresponde ao menor índice de 
densidade populacional daquelas regiões. Refira-se, a respeito, que este indicador é 
comum às diversas actividades relativas à gestão de resíduos em geral. 

Apesar da licença da Valorcar ter um âmbito territorial limitado a Portugal Continental, 
aquela entidade tem vindo a estabelecer contactos com as autoridades competentes das 
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, bem como com os operadores locais, no 
sentido de vir a ver alargado o âmbito da sua actividade àquelas regiões. 

A entrega de um VFV num centro de descontaminação/desmantelamento devidamente 
licenciado, pelo seu proprietário ou legal representante, mediante a apresentação de toda 
a documentação da viatura e documento de abate respectivo (modelo 9 do Instituto da 
Mobilidade e do Transportes Terrestre [IMTT]), é o início do processo conducente ao 
cancelamento da matrícula e do registo de propriedade, procedimento que, 
presentemente, constitui a única forma de deixar de pagar o Imposto Único de 
Circulação. 
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Saliente-se que, caso um veículo seja abandonado ou entregue num centro não 
licenciado, o titular do registo continuará a pagar aquele imposto. 

Tabela VIII: Distribuição da Rede Valorcar em Portugal Continental e comparação com número de 

habitantes por distrito. 
�

�

�

 

Distritos Centros Rede Valorcar População/nº 
habitantes 

 Aveiro 

AutoIC2 
Lusorecicla (CR) 
Ambitrena 
Estrela & Martins 
Riometais 
Renascimento (CR) 

734.195 

 Beja - 153.091 

 Braga SBL 
SCAPS 862.191 

 Bragança Mirapapel 
Recife 142.049 

 Castelo 
Branco 

RDR 
António Manuel Barata Frexes 199.094 

 Coimbra 
Reci21 
SVP Auto 
Macropeças 

434.311 

 Évora João António Marques & Filho 
Reciclagem Eborense 169.788 

 Faro Renascimento  
Ambitrena 426.386 

 Guarda - 172.304 

 Leiria 
Revalor 
Recicauto 
Ecomais 

479.499 

 Lisboa 

Renascimento 
Recifalém 
Ecocar 
Batistas (FR) 

2.232.700 

 Portalegre Valnor 118.141 

 Porto 

Megapeças 
Constantino Fernandes Oliveira & Filhos 
(FR) 
Sucatas Pinto (FR sem actividade) 
Metais Jaime Dias 
LNB CAR – Carmo Benta 

1.820.752 

 Santarém Bentos 
RSA Abrantina 466.011 

 Setúbal 

Ambitrena 
Centro de Reciclagem de Palmela 
Transucatas 
Ecometais (FR) 

853.445 

Viana do 
Castelo 

Recife 
RCR 251.676 

 Vila Real Recife 
Palmiresiduos (CR) 217.338 

 Viseu 
Violantecar 
Violantecar 
SVP Auto 

393.909 
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Distritos servidos por Centros 
Recepção e 

Desmantelamento/Despoluição 

Distritos servidos por Centros 
Recepção e 

Desmantelamento/Despoluição e 
Fragmentador 

Distritos sem Centros 
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5.2 Operações de gestão de Veículos em Fim de Vida 

Conforme abordado no capítulo anterior, a gestão de VFV é assegurada por operadores 
que executam operações de armazenagem, despoluição, desmantelamento e 
fragmentação de VFV. Contudo, o acto de recolher e transportar VFV até estes locais, é 
igualmente realizado de acordo com requisitos específicos, tais como: 

• A actividade de transporte de VFV só pode ser realizada por operadores registados 
no Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos (SIRER/SIRAPA). 

• Os veículos afectos ao exercício da actividade de transporte de VFV devem estar 
dotados de sistema adequado para contenção de eventuais derrames ou escorrências, 
de forma a impedir a afectação de solos e águas, tendo em vista a protecção do 
ambiente. 

• Os reboques e semi -reboques afectos ao transporte de VFV não podem ser utilizados 
para o transporte de mercadorias que, pela sua natureza, venham a ser integradas na 
cadeia alimentar humana ou animal. 

• É proibido proceder a alterações à forma física dos VFV durante a carga, transporte e 
ou descarga daqueles resíduos, designadamente, por utilização de pinças metálicas 
ou por sobreposição directa dos VFV nas galeras. 

• Em cada unidade de transporte de VFV estão disponíveis os meios adequados de 
combate a incêndio, bem como produtos absorventes em quantidade adequada à 
dimensão da carga, tendo em vista a resolução de situações de derrame de fluidos. 

 

Figura 9: Imagem de viatura de transporte de VFV 

Após realização da operação de transporte para as unidades licenciadas de gestão, os 
VFV são sujeitos ao processo de descontaminação/despoluição e desmantelamento, 
iniciando-se o ciclo de gestão do VFV. Estes processos visam, por um lado, a remoção 
de todos componentes e substâncias que conferem características de perigos àquele 
resíduo, e por outro, a remoção de peças e componentes para reutilização e reciclagem. 
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Figura 10: Representação esquemática do ciclo de vida do VFV 

As operações de descontaminação e desmantelamento podem ser realizadas com recurso 
a diferentes técnicas, desde a utilização de fossas idênticas às encontradas em oficinas 
de reparação tradicionais, mas também com recurso a equipamentos concebidos 
especificamente para este efeito e que permitem uma maior eficiência do processo de 
tratamento de VFV (Figura 11). Independentemente do tipo de tecnologia utilizada para 
esta fase do tratamento, o processo de descontaminação e desmantelamento é sempre 
muito exigente em termos de mão-de-obra e de tempo de operação. 

Atendendo a que o procedimento experimental descrito no capítulo seguinte foi 
realizado na empresa Renascimento - Gestão e Reciclagem de Resíduos, Lda. 
(Renascimento)8, a descrição desta fase do processo terá por base os procedimentos e 
metodologias levados a cabo nesta empresa, e que foram desenvolvidos tendo em vista 
a caracterização de uma amostra de 20 VFV recepcionados, descontaminados e 
desmantelados, no âmbito do presente projecto. 

 

 
 
 
 
 
 

A área de processo localiza-se em armazém coberto, dotado de ventilação para evitar 
concentração de vapores (nomeadamente de combustíveis), de meios de combate a 
incêndio, e bem iluminado. Atendendo a que os equipamentos são pneumáticos, ao local 
encontra-se afecto um compressor e uma rede de ar comprimido. 

A sequência das operações foi optimizada no âmbito do presente projecto, encontrando-
se agora devidamente padronizada nos procedimentos da Renascimento, tendo sido 
criada uma rotina nos operadores afectos a esta actividade que, para além de aumentar a 
sua produtividade, garante, de forma significativa, a redução de erros e a possibilidade 
de omissão de passos. 

�������������������������������
8 Renascimento: Empresa da rede Valorcar, licenciada pelo INR e CCDR LVT em 2007 para gestão global de resíduos, incluindo a 
recolha, recepção, descontaminação e desmantelamento de VFV. Empresa certificada em qualidade e ambiente pelas Normas ISO 
9001 e 14001, respectivamente. Atendendo ao elevado nível de gestão levado a cabo pela Renascimento, no âmbito da gestão de 
VFV, foi reconhecida pela Valorcar como “Desmantelador do Ano 2007”, tendo merecido uma Menção Honrosa pelo seu 
desempenho em 2008, pela mesma entidade. 

Figura 11: Armazenagem e 
estação de descontaminação 
e desmantelamento 
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Figura 12: Remoção de baterias e pneus 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Caso a viatura possua ar condicionado, é nesta fase que se procede à remoção do seu 
fluido. No contexto do presente estudo, não foi processado nenhum veículo com ar 
condicionado. Contudo, foi levantada a questão junto da Valorcar, relativamente à 
metodologia a adoptar caso se identificasse que os fluidos do ar condicionado 
contivessem substâncias deplectoras da camada do ozono (ODS), os denominados CFC 
ou HCFC, enquadradas no âmbito do Decreto-Lei nº 35/2008, de 27 de Fevereiro9, que 
regulamenta as operações de recuperação e eliminação de ODS, e que exigiriam a 
existências de técnicos qualificados para aquela remoção. 

No parecer daquela entidade, para além daquela regulamentação ser essencialmente 
dirigida para equipamentos de ar condicionado de maior capacidade, existe uma 
diminuta probabilidade de encontrar viaturas com ar condicionado instalado e que 
tenham sido fabricadas anteriormente à proibição de utilização daquelas substâncias 
(1996).  

Na eventualidade de se tratar de uma viatura a GPL, será igualmente nesta fase que é 
removido o respectivo depósito. Em paralelo são removidas todas as tampas dos 
depósitos. 

Figura 13: Colocação do VFV na Estação de Descontaminação 

Com recurso a um empilhador, o VFV é elevado para 
a Estação de Descontaminação, onde são removidos 
os diferentes fluidos, filtros e catalisador (caso exista). 

Inicia-se o procedimento pela abertura do cárter do 
motor e do bujon da caixa de velocidades para 
remoção dos óleos lubrificantes (Figura 14). Estes 

drenam por gravidade para uma aparadeira sendo conduzidos para contentor estanque 
colocado sobre uma bacia para contenção de derrames (Figura 22). 

 

�������������������������������
9 Implementa o Regulamento (CE) nº 2037/2000, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Junho, 
relativo às substâncias que empobrecem a camada do ozono; decorrente do Protocolo de Montreal.  

Ao nível do solo, é removida a bateria da 
viatura, a qual é devidamente acondicionada 
em caixa estanque, com as aberturas para 
cima, devidamente tapadas. 

Os pneus são igualmente removidos e 
analisados quanto ao seu estado de 
conservação (passíveis de reutilização, para 
recauchutagem ou para reciclagem) e 
armazenados de forma selectiva no exterior 
da unidade. 
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Figura 14: Remoção de óleos lubrificantes 

 

 

 
 
 
   

Figura 15: Remoção do fluido dos travões 
 

O fluido dos travões é removido da traseira e da dianteira do 
VFV, por aspiração (Figura 13), e encaminhado para o 
respectivo recipiente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figura 16: Remoção de combustíveis  

A remoção de combustíveis, gasolina ou gasóleo, implica a perfuração do respectivo 
depósito, no seu ponto mais baixo, e com recurso a ferramenta anti-faísca (Figura 14). 
Por sucção, o combustível é encaminhado para o respectivo contentor. 

Figura 17: Remoção do líquido de refrigeração do radiador 

Para remoção do líquido de refrigeração é necessária a 
perfuração do respectivo circuito, sendo o líquido aspirado e 
encaminhado para o respectivo recipiente de armazenagem. 

Caso não esteja prevista a possibilidade de reutilização dos 
amortecedores, a remoção do seu conteúdo em óleo tem 
igualmente que ser feita (Figura 16). Os amortecedores são 
despressurizados e posteriormente perfurados com ferramenta 

anti-faísca, sendo os óleos removidos 
por sucção para contentor adequado. 
 
 
Figura 18: Remoção do óleo dos amortecedores 
(podem conter ar comprimido em vez de óleo – 
pneumáticos) 
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Também os filtros de óleo e os filtros de gasóleo, quando existentes, constituem 
componentes perigosos, pelo que têm que ser removidos (desenroscados ou com recurso 
a chave-braçadeira), e encaminhados para contentores específicos devidamente 
marcados.  

 
O air-bag, tratando-se de um componente pirotécnico, insere-
se igualmente na categoria dos componentes de remoção 
obrigatória. Recorre-se a equipamento específico para a 
deflagração controlada dos respectivos accionadores 
pirotécnicos. 
 

Figura 19: Desactivação do air-bag 
 
                                                              Figura 20: Remoção do catalisador 

Caso o VFV detenha catalisador, o mesmo é removido por corte 
do tubo de escape com tesoura hidráulica.� 

Dada a necessidade de promover impacto sobre o VFV, os procedimentos para remoção 
de vidros e pára-choques só é realizado após remoção dos fluidos, tendo em vista a 
minimização de perdas e libertação dos mesmos. Os processos de remoção a adoptar 
coadunam-se com o aproveitamento que se pretende fazer daqueles componentes. O 
pára-brisas, se se destinar apenas a aproveitamento material (reciclagem) é cortado com 
tesoura tipo “tico-tico” e colocado no respectivo contentor. Se o objectivo for a sua 
reutilização, este vidro terá de ser libertado intacto após remoção das borrachas de 
aderência. Os restantes vidro terão de obedecer ao mesmo processo de remoção caso se 
pretende a sua reutilização. Caso contrário, são quebrados com lonas de protecção (o 
pára-brisas não quebra, dada a película anti-estilhaço da sua composição). 

 Figura 21: Remoção de vidros e 

pára-choques 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para além de possibilitar o seu posterior aproveitamento ou reciclagem, a necessidade 
de remoção selectiva dos diferentes materiais, nomeadamente os componentes perigosos 
tem em vista a minimização da contaminação dos resíduos resultantes da posterior 
fragmentação dos VFV. 
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Figura 22: Bacia de retenção e depósitos para armazenagem selectiva de fluidos  

A reutilização de peças e componentes dos VFV constitui a prática ambientalmente 
mais nobre do ponto de vista da hierarquia de gestão, desde que realizada na estrita 
observância de todos os requisitos de segurança inerentes à sua utilização. De facto, 
peças e componentes como os faróis, as portas, os vidros, os pára-choques, as baterias 
ou mesmo os motores, podem ver o seu período de vida útil prolongados, caso ainda se 
encontrem em condições técnicas adequadas e desde que removidos de forma a 
preservar a sua integridade. 

Nestas circunstâncias, a 
remoção é efectuada com 
recurso a métodos oficinais 
não destrutivos, devendo, no 
caso dos motores e seus 
componentes, ser lavados em 
equipamentos específicos e 

devidamente embalados. A catalogação das peças e a sua rotulagem é absolutamente 
fundamental neste processo para efeitos de rastreio. 

É importante salientar, contudo, que um VFV para o qual já foi emitido o respectivo 
Certificado de Destruição, jamais poderá ser revendido como veículo em segunda mão, 
sendo igualmente necessário garantir que a segurança rodoviária e o ambiente não 
podem ser comprometidos pela reutilização de alguns componentes. 

A título de exemplo, refira-se o facto de não existir garantia de que os catalisadores ou 
os silenciadores de escape usados ofereçam o nível de protecção ambiental exigido. 
Também os componentes de VFV envolvidos em acidentes podem ter sofrido danos não 
detectáveis numa observação superficial, mas que ponham em causa a sua reutilização 
em segurança. 
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Pelos motivos descritos, o centro de abate deve efectuar uma análise rigorosa das peças 
que pretende reutilizar, com recurso a pessoal dotado das respectivas competências, em 
especial quando se tratam de peças directamente relacionadas com a segurança do 
veículo e dos ocupantes, como por exemplo o sistema de travagem, suspensões, coluna 
de direcção, etc.. Por outro lado, em caso algum devem ser reutilizados os air-bags ou 
chassis inteiros. No caso dos air-bags porque o seu processo de desactivação para 
remoção implica necessariamente a perda das suas características. No caso dos chassis, 
apenas é viável a utilização de uma parte da sua estrutura e, ainda assim, apenas se for 
garantida a remoção de todos os seus elementos identificativos. 

Para cumprimento do Decreto-Lei nº 84/2008, de 21 de Maio, referente a aspectos da 
venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, com vista a assegurar a 
protecção dos interesses dos consumidores, o centro terá de oferecer garantia de dois 
anos pelos componentes que vende a particulares, podendo este períodos ser reduzido 
para um ano por acordo entre as partes.  

Após sujeição aos procedimentos descritos, os VFV são encaminhados para o processo 
de fragmentação, o qual já se encontra perfeitamente consolidado em Portugal, através 
da acção de três instalações licenciadas – a Batistas – Reciclagem de Sucatas, Lda. 
(Carregado), a Ecometais – Soc. de Tratamento e Reciclagem, Lda. (Aldeia de Paio 
Pires) e a Constantino Fernandes Oliveira e Filhos, S.A. (Pedroso, Porto)10. 

Estas unidades não recepcionam apenas carcaças descontaminadas para o seu processo, 
podendo processar igualmente outros resíduos com elevado teor metálico, tais como 
resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos ou outros grandes componentes de 
composição metálica diversa. 

Num fragmentador11, os VFV, através da acção de um moinho de martelos, são 
reduzidos a fragmentos, que ao atingirem a dimensão de 250 mm, passam num crivo 
metálico caindo numa mesa vibratória que os conduz a um tapete transportador de saída. 
Um potente tambor magnético separa os fragmentos de aço – metais ferrosos 
fragmentados - e gera uma mistura residual rica em fragmentos de metais não ferrosos – 
mistura de pesados - que é retirada por meio de um transportador lateral. 

Através de um eficaz sistema de despoeiramento de dupla aspiração (dois ciclones e 
dois filtros húmidos de venturi), que actua sobre a cabeça do fragmentador e sobre uma 
cascata em Zig-Zag, onde cai a mistura fragmentada, antes da actuação do tambor 
magnético, consegue-se promover a remoção da fracção leve constituída por plásticos, 
espumas, feltros, borrachas e poeiras. Esta fracção, denominada resíduo leve de 
fragmentação (RLF), é retirada da linha para uma saída lateral através de um outro 
tapete transportador. 

Os metais ferrosos fragmentados são ainda submetidos a uma triagem manual, com 
vista a separar bobinas de Ferro-Cobre (estas, nomeadamente as provenientes dos 

�������������������������������
10 Existe ainda uma quarta unidades, a “Sucatas Pinto”, presentemente sem actividade. 
11 Descrição baseada no processo desenvolvido pela empresa Batistas, apurado em visita técnica às 
instalações, prévia ao processamento da amostra de VFV 
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motores eléctricos, por conterem metais não-ferrosos não são separadas 
automaticamente da sucata ferrosa), dado que o cobre, em concentrações significativas, 
para além do seu elevado valor de mercado, é prejudicial à reciclagem da sucata ferrosa. 

Assim, numa primeira fase, do processo resultaram os seguintes fluxos: 

• Metais ferrosos fragmentados (ferro e aço); 

• Bobinas de Ferro-Cobre; 

• Mistura de pesados, constituída por pedaços de metais não ferrosos e de 
materiais não metálicos de maior densidade e/ou de maiores dimensões; 

• RLF, constituídos fundamentalmente por pedaços de materiais não metálicos de 
baixa densidade (p. ex. espumas e tecidos) e/ou de menores dimensões; 

Posteriormente, a mistura de pesados é submetida a um processo de separação por 
correntes de “foucault” que promove um forte aumento do teor metálico não ferroso da 
mistura. Esta separação envolve a crivagem da mistura de pesados em quatro fluxos 
(correspondentes a diferentes intervalos de granulometria) e à passagem, com algumas 
repetições, de cada um destes fluxos pelo separador de metais não ferrosos, cuja 
eficiência é optimizada para cada intervalo de granulometria. Desta separação resultam 
os seguintes fluxos: 

• Metais não ferrosos fragmentados (p. ex. Alumínio, Cobre e Zinco).  

• Resíduos pesados de fragmentação, constituídos por pedaços de materiais não 
metálicos de maior densidade (p. ex. plásticos, borrachas, terras) e/ou de 
maiores dimensões; 

 

 

Fonte: Batistas 

Figura 23: Representação esquemática do processo de fragmentação (representativo do processo típico).  



38 
 

�

5.3 Caracterização experimental, qualitativa e quantitativa, da composição de 
veículos em fim de vida  

5.3.1Metodologia 

No contexto da presente caracterização não foi tratado nenhum VFV com ar 
condicionado. Para além das considerações tecidas a respeito no capítulo anterior, 
considerou-se que este equipamento não terá expressão na caracterização dos VFV já 
que pode ser removido e gerido como fluxo à parte, entrando no circuito de gestão dos 
resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) abrangidos pelo Decreto-Lei 
nº 230/2004, de 10 de Dezembro, extravasando os objectivos da presente dissertação.  

Para apuramento do peso dos diferentes componentes e fluidos dos VFV, bem como do 
peso total do VFV antes do processo e após processo, foram utilizados os seguintes 
equipamentos: 

• Pesagem de VFV completos e das carcaças desmanteladas e despoluídas: 

Báscula 
Marca: Cachapuz 
Modelo: D400 
Alcance máximo: 60 000 kg  
Nº de série: 136346 
Divisões múltiplas: 10 kg 
Equipamento de medida sujeito a verificação e aferição pelo Ministério da Economia 

• Pesagem de grandes componentes:� 

Balança industrial 
Marca: Cachapuz 
Modelo: EV22 
Alcance máximo: 1500 kg 
Nº de série 143077 
Divisões múltiplas: 0,5 kg  
Equipamento de medida sujeito a verificação e aferição pelo Ministério da Economia 

• Pesagem de fluidos:  

Balança  
Marca: Philips 
Modelo: Essence HR2393 
Alcance máximo: 5 kg 
Divisões múltiplas: 1g 

• Empilhador para transporte de VFV antes e depois dos processos, com 4840 kg com 
operador 
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A escolha da amostra VFV a processar baseou-se nos seguintes critérios: 

- Amostra de 20 VFV que corresponde à quantidade a sujeitar ao processo de 
despoluição, desmantelamento e pesagem em tempo viável para a realização do projecto 
em presença, mas suficientemente representativa para os objectivos subjacentes. Por 
outro lado, apenas foi possível proceder ao armazenamento temporário de 20 carcaças 
descontaminadas e desmanteladas nas instalações da Renascimento, pelo período de 
dois meses (sem o escoamento normal da empresa). 

A escolha de um mínimo de 20 VFV a processar prendeu-se igualmente com o erro 
associado aos equipamentos industriais de pesagem utilizados que, sendo significativo, 
é minimizado se a quantidade final de carcaças descontaminadas e desmanteladas a 
processar/fragmentar for suficientemente elevada. 

Paralelamente, a amostra escolhida, em termos quantitativos, permite a optimização dos 
resultados a obter após o processo de fragmentação, sendo possível proceder à pesagem 
das fracções resultantes com os equipamentos industriais disponíveis na empresa 
Batistas onde será realizado o processo. 

- VFV intactos (não acidentados) e completos, por se considerar a situação mais 
favorável; na realidade uma parte substancial dos veículos atinge o seu fim de vida por 
força da ocorrência de acidentes. Esta situação, contudo, acarreta a dificuldades de 
desmantelamento, encontrando-se, muitas vezes em falta, diversos componentes e 
ocorrendo, regra geral, uma perda dos fluidos decorrente dos impactos. 

- Representatividade das marcas que surgem com maior incidência no universo de VFV 
que chegam aos Centros nacionais. 

Antes do início de cada procedimento12, o VFV foi pesado na báscula com recurso um 
empilhador, fotografado e numerado. 

Seguindo escrupulosamente os procedimentos aplicáveis descritos no capítulo 5.2 foram 
removidos fluidos e componentes da amostra de 20 VFV, nas instalações da 
Renascimento. 

O processamento da amostra de VFV na Renascimento decorreu ao longo de oito 
semanas, já que não foi possível realizar os trabalhos em dias consecutivos, por 
constrangimentos profissionais e por interferirem por vezes com o normal 
funcionamento da empresa. Procedeu-se ainda à adaptação das determinações com os 
horários mais favoráveis dos colaboradores afectos ao processo de 
descontaminação/desmantelamento, já que os procedimentos para pesagem de 
componentes, fluidos, VFV intacto e carcaça, estão completamente fora do 
�������������������������������
12 As viaturas processadas foram todas objecto dos procedimentos administrativos para abatimento de 
matrícula e emissão de Certificado, previstos no Decreto-Lei nº 196/2003 e legislação conexa. 
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procedimento normal da Renascimento, sendo o dispêndio de tempo para aquelas 
determinações muito significativo quando comparado com o regular funcionamento da 
unidade. 

 

Figura 24: Armazenagem de VFV antes dos processos de descontaminação e desmantelamento 

Em média, ao tempo total para descontaminação/desmantelamento de um VFV (cerca 
de 25-30 minutos) somou-se um período médio de 1h e 30 minutos para pesagens, por 
viatura. 

A pesagem dos grandes componentes (pneus, baterias, vidros e pára-choques) foi 
efectuada em balança industrial (Modelo EV22) no interior do armazém da 
Renascimento. 

Para apuramento das massas dos fluidos13 os diferentes depósitos foram perfurados (ver 
capítulo 5.2), sendo as ferramentas desligadas do sistema e os fluidos deixados escorrer, 
por gravidade, para os copos de pesagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�������������������������������
13
� Inicialmente pensou-se em medir os volumes dos diversos fluidos e obter os pesos correspondentes 

através das respectivas densidades. Contudo, a diversidade de marcas de óleos de lubrificação, motor e 
outros aponta para dados de densidade muito distintos, não sendo sequer possível obter densidades 
médias com alguma representatividade. Assim, optou-se por proceder à pesagem de cada fluido, de cada 
VFV, após remoção. 

1 2 3 

4 5 6 

Figura 25: Pesagem 
de fluidos 
 

1- Gasolina 

2- Óleo de motor 

3- Óleo da caixa de 
velocidades 

4- Óleo dos 
amortecedores 

5- Fluido dos 
travões 

6- Líquido de 
refrigeração 
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Figura 26: Pesagem de grandes componentes 

Os filtros de óleo foram igualmente pesados na balança industrial anteriormente 
ilustrada. Efectivamente, teria sido obtido mais rigor na pesagem deste pequeno 
componente se a mesma fosse obtida com a balança utilizada para os fluidos. Contudo, 
como se iniciaram as pesagens naquele equipamento, optou-se por adoptar a mesma 
metodologia para toda a amostra. De qualquer modo, procedeu-se posteriormente à 
pesagem mais rigorosa de alguns filtros de óleos (fora da amostra em estudo) tendo-se 
concluído que as oscilações em torno do 0,5kg não ultrapassam as 10g,valor sem 
expressão face aos objectivos em apreço. 

 

�

Figura 27: Báscula onde foram pesadas as viaturas antes e depois dos processos de descontaminação e de 

desmantelamento 

O elevado tempo de processo para as pesagens foi devido aos seguintes factores: 

•  Distância da balança EV22 ao local de desmantelamento, o que implicou a 
disponibilidade do empilhador para transporte de todos os componentes (pára-choques, 
vidros, bateria, pneus, catalisador e filtros de óleo), para cada uma das 20 viaturas da 
amostra. 

•  Transporte à báscula de todas as viaturas da amostra, antes e depois dos processos 
de descontaminação e desmantelamento. 

•  Remoção dos fluidos para os copos de pesagem com acrescido dispêndio de tempo, 
em relação ao processo automático normal do equipamento de descontaminação. De 
facto, o processo automático de aspiração, normal do equipamento de descontaminação, 
implica que os fluidos apenas circulem em tubagens, sendo transferidos directamente 
dos depósitos respectivos da viatura para os depósitos de armazenagem. Tendo em vista 
a caracterização quantitativa pretendida, foi necessário desligar os dispositivos de 
aspiração, tendo os fluidos que escorrer por gravidade para os respectivos copos de 
pesagem. A própria perfuração dos depósitos teve que ser realizada de forma a não 
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ocorrerem perdas significativas antes do enchimento dos copos de pesagem, fenómeno 
que não ocorre quando a perfuração é feita com o próprio dispositivo de aspiração. 

5.3.2 Resultados 

A Tabela constante do Anexo III à presente dissertação resume os resultados obtidos 
das pesagem dos VFV antes e depois da sujeição aos processos de descontaminação e 
de desmantelamento, dos diversos componentes, materiais e fluidos removidos, bem 
como sobre as característica de cada viatura processada, tempos de processo e custos e 
proveitos financeiros decorrentes do processo e dos valores/custos dos 
materiais/resíduos. 

A amostra de 20 VFV processados corresponde a um peso total de 16450 kg, sendo o 
peso médio das viaturas de cerca de 822,5 kg. Um das conclusões que, desde logo, é 
possível retirar das pesagens efectuadas aos VFV antes do processo é que o seu peso 
documental não é coincidente com o peso determinado nesta experiência, sendo este 
último sempre superior ao primeiro. Para além do erro provavelmente associado aos 
diferentes equipamento de pesagem, é possível justificar este fenómeno pelo facto de, 
ao longo da sua vida útil e dependendo do tipo de utilização dada à viatura, a mesma 
acumular material como terras, pedras, poeiras e sujidades diversas, no seu interior, as 
quais orçam, em média, os 9 kg por viatura. 

Após sujeição aos processos de descontaminação e desmantelamento, a amostra pesava 
14260 kg o que corresponde a uma “perda” de 2190 kg associada à remoção de 
materiais, componentes e fluidos, ou seja, foram removidos cerca de 13,3% em peso de 
materiais, em relação ao peso inicial da amostra. 

Refira-se que, atendendo a que as pesagem dos fluidos e dos componentes retirados 
foram apuradas como equipamentos mais sensíveis e com menor erro associado do que 
o utilizado para as pesagem da viatura completa e da carcaça descontaminada e 
desmantelada, obtemos um resultado ligeiramente diferente referente à perda observada 
se somarmos os valores dos pesos de cada material, componente ou fluido. De facto, a 
soma daqueles valores é de 2294,09 kg, correspondendo, em termos percentuais, a uma 
perda de 13,9%. 

5.3.3 Caracterização dos materiais removidos 

Analisando cada um dos materiais, componentes e fluidos removidos, segue-se um 
diagnóstico às características de cada um, possibilidades de valorização ou reciclagem, 
bem como dos custos ou proventos inerentes à sua gestão. A Tabela IX resume os 
parâmetros referentes a quantidades, custos e proveitos decorrentes da gestão da 
amostra em estudo, sendo apresentados os valores médios pagos aos detentores, por 
viatura, no acto da entrega para abate, os custos de gestão dos resíduos cujo tratamento 
não corresponde a um benefício, e os proveitos directos da venda de outros resíduos, 
com valor económico de mercado associado. Na mesma tabela são ainda indicados os 
valores (custos) associados a mão-de-obra, sendo apresentado, igualmente, o valor 
médio (proveito) associado à gestão total de um VFV, o qual orça os 41,6 � por viatura 
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Tabela IX: Balanço mássico e de custos e proveitos dos componentes da amostra (praticados pela e à 

Renascimento) 

Componentes (kg) Total da 
amostra (kg) 

Peso Médio 
por VFV 

(kg) 

Possibilidade de 
valorização(V)/ 

reciclagem 
(R)/eliminação(E) 

Custos (-)/ 
Proveitos (+) 

(�/ton) 

Custos(-)/ 
Proveitos (+) da 

amostra (�) 

Recepção da viatura  
(ao proprietário)  

20 Unidades   -60�/unidade -1200,0 

Bateria 244,00 12,20 R +240 +58,6 
Óleo direcção assistida 1,30 0,43 R 0 0 
Pneus (c/ jante) 1152,50 57,63 R/V +22,5* +25,9 
Combustível 
 

Gasolina 74,74 3,93 V +1,99�/l** +165,2 
Gasóleo 4,87 4,87 V +0,963 �/l** +5,2 

Líq. Arrefe./refrigeração 57,84 2,89 E -100 -5,8 
Óleos 
lubrificantes 

Motor 53,17 2,66 R 0 0 
Cx. 

Veloci 
47,10 2,36 R 0 0 

Óleos amortecedores 6,26 0,31 R 0 0 
Fluído travões 3,81 0,19 E 0 0 
Filtro de óleo 10,50 0,52 R -120 -1,3 
Catalisador 36 (9 

unidades) 
4,00 R +64�/unidade +576 

Pára-choques 134,00 6,70 R +70 +9,4 
Vidros 468,00 23,40 R +15 +7,0 
Carcaça 
descontaminada 

14260 713,00 R +90 +1283,4 

Mão-de-obra    5,5�/homem/hora -91,1 
Totais     +832,5 
Proveito médio por 
viatura 

41,6 �/viatura*** 

* Valor atribuído pela Valorpneu 

** Valor de referência em Maio de 2009. Fonte Direcção-Geral de Energia e Geologia14  

*** Incluindo mão-de-obra; não incluindo venda de peças; não incluindo consumos energéticos nem amortização de 

equipamentos. 

O elevado valor associado à venda de resíduos e materiais resultantes do tratamento de 
VFV, apesar das limitações decorrentes da diminuta representatividade da amostra, face 
ao número total de VFV geridos, ilustra de forma clara o quão atractivo foi sempre este 
tipo de negócio, possibilitando ainda inferir sobre a dimensão dos lucros obtidos pelos 
“ sucateiros”  tradicionais, os quais não tinham qualquer tipo de custo de processo, 
procedendo à venda das viaturas completas pelos valores indicados correspondentes à 
carcaça descontaminada. Refira-se ainda que o valor apresentado para as carcaças 
descontaminadas, a chamada “ linha preta”  encontram-se, presentemente, em acentuada 
baixa, tendo chegado a atingir, no ano de 2008, o valor de 295 �/ton.     

A bateria (Código LER15: 16 06 01* Acumuladores de chumbo – Resíduo perigoso) é 
obrigatoriamente retirada do VFV por se tratar de um componente considerado 
corrosivo. As baterias mais utilizadas nos veículos convencionais são de chumbo-ácido: 

�������������������������������

14
�(www.precoscombustiveis.dgge.pt)  

15 LER – Lista Europeia de Resíduos; Portaria nº 209/2004, de 3 de Março, referente à classificação de 
resíduos. 
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Chumbo (63,3%); PP - Polipropileno (5,1%); e líquido electrolítico (solução de ácido 
sulfúrico). 

Após remoção pode ser reutilizada para o mesmo fim (tal como está ou após recarga) ou 
reciclada. 

O processo de reciclagem mais utilizado consiste na extracção do electrólito e posterior 
trituração da bateria, com vista à separação dos seus constituintes: 

• O ácido sulfúrico é neutralizado com soda cáustica (e depois encaminhado para 
tratamento numa ETAR) ou convertido em sulfato de sódio (que pode ser 
utilizado no fabrico de detergentes, vidro ou têxteis); 

• O chumbo é fundido, separado de impurezas e utilizado no fabrico de novas 
baterias; 

• O plástico (PP) é processado por extrusão e utilizado, por exemplo, no fabrico 
de novas caixas de baterias, tubos de rega ou vasos para plantas. 

A necessidade de remoção dos pneus (Código LER 16 01 03 Pneus usados – Resíduo 
não perigoso) prende-se com o facto de se tratar de um componente com potencial para 
reutilização/reciclagem. São compostos por borracha/elastómeros (47%), negro de fumo 
ou sílica (22%), aço (17%), têxtil (6%), óxido de zinco (1%), enxofre (1%) e aditivos 
(6%). 

Os pneus podem ser alvo de reutilização para o mesmo fim ou noutras utilizações (por 
exemplo, obras de construção civil, molhes marítimos), recauchutagem, reciclagem ou 
valorização energética. 

O método de reciclagem mais utilizado envolve a trituração (à temperatura ambiente ou 
a temperaturas negativas, sendo este último caso designado por método criogénico) e a 
separação do granulado nas fracções borracha, aço e têxtil, a que correspondem os 
seguintes destinos: 

•  O aço é fundido em siderurgias, sendo posteriormente utilizado como matéria-
prima para o fabrico de, por exemplo, vigas para a construção civil; 

• O têxtil é valorizado energeticamente ou depositado em aterro; 

• O granulado de borracha é utilizado para betume modificado com borracha, 
relvados sintéticos ou pavimentos de parques infantis. 

Os pneus são também valorizados energeticamente, por co-incineração ou pirólise (têm 
um poder calorífico líquido de 32 a 34 MJ/kg, sendo que uma tonelada de pneus é 
equivalente à mesma quantidade de carvão de boa qualidade ou a 0,7 toneladas de 
fuelóleo).�

São também de remoção obrigatória os óleos da direcção assistida (Códigos LER: 13 
01 09* Óleos hidráulicos minerais clorados; 13 01 10* Óleos hidráulicos minerais não 
clorados; 13 01 11* Óleos hidráulicos sintéticos; 13 01 12* Óleos hidráulicos 
facilmente biodegradáveis; 13 01 13* Outros óleos hidráulicos (resíduos perigosos) por 
se tratar de um componente considerado tóxico e inflamável, essencialmente constituído 
por óleo hidráulico. A sua valorização é semelhante à dos óleos hidráulicos. 



45 
 

�

O combustível (Códigos LER: 13 07 01* Fuelóleo e Gasóleo e 13 07 02* Gasolina) é 
obrigatoriamente retirado do VFV por se tratar de um componente considerado nocivo e 
inflamável. 

Após filtração/decantação, a gasolina e o gasóleo podem ser reutilizados para o mesmo 
fim (por exemplo em empilhadores) ou para outros fins (por exemplo na lavagem de 
peças reutilizáveis). 

Quanto ao líquido de arrefecimento ou refrigeração (Código LER: 16 01 14* Fluidos 
anticongelantes contendo substâncias perigosas; 16 01 15 Fluidos anticongelantes não 
abrangidos em 16 01 14), tratando-se de componente considerado tóxico, tem 
igualmente que ser retirado do VFV, sendo a sua composição essencialmente água, 
monoetilenoglicol (MEG) e aditivos. Pode ser reutilizado para o mesmo fim. 

O MEG presente no líquido de refrigeração pode ser recuperado através de destilação e 
utilizado na produção de novo líquido de refrigeração (reciclagem). No entanto, a 
viabilidade deste processo encontra-se fortemente dependente do teor de MEG presente 
na mistura (terá que estar presente em percentagens superiores a 30%). 

O óleo do motor e da caixa de velocidades, os chamados óleos lubrificantes (Códigos 
LER: 13 02 04* Óleos minerais clorados de motores, transmissões e lubrificação; 13 02 
05* Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação; 13 02 06* 
Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação; 13 02 07* Óleos facilmente 
biodegradáveis de motores, transmissões e lubrificação; 13 02 08* Outros óleos de 
motores, transmissões e lubrificação) são obrigatoriamente retirados do VFV por se 
tratarem de componentes considerados tóxicos e inflamáveis. 

Em termos da sua valorização, os óleos lubrificantes usados passam por um processo de 
tratamento prévio destinado a eliminar as águas e as impurezas resultantes da 
contaminação física e das reacções químicas que ocorrem durante a sua utilização. Este 
tratamento prévio pode envolver operações de evaporação/condensação, filtragem, 
desidratação e centrifugação. Os óleos assim “ purificados”  podem ser encaminhados 
para: 
• Valorização energética em caldeiras industriais;  
• Produção de um combustível semelhante ao gasóleo que é posteriormente 

consumido em motores diesel marítimos convencionais utilizados para produzir 
energia eléctrica (reciclagem). 

Está actualmente a ser avaliada a viabilidade de introdução no País de uma unidade de 
regeneração de óleos usados (operação de refinação com vista à produção de óleos de 
base, utilizáveis na formulação de óleos novos), tendo em vista o estrito cumprimento 
das disposições constantes do Decreto-Lei nº 153/2003, de 11 de Julho, referente á 
gestão de óleos usados16. O processo de regeneração que, em linhas gerais consiste na 
refinação do óleo usado para formulação de óleo de base novo, baseia-se na separação 

�������������������������������
16 Transpõe para ordem jurídica interna a Directiva nº 75/439/CEE, do Conselho, de 16 de Junho, tendo 
Portugal permanecido em contencioso relativamente ao cumprimento daquela Directiva até à publicação 
do Decreto-Lei nº 153/2003. 
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dos contaminantes, produtos de oxidação e aditivos. Até ao momento, os óleos usados 
produzido em Portugal têm vindo a ser encaminhados para uma unidade de regeneração 
em Espanha, pretendendo o Estado português implementar aquela tecnologia em 
território nacional. No entanto, e abordagem à regeneração de óleos usados como 
técnica preferencial de valorização daqueles resíduos, tem sido objecto de alguma 
controvérsia ao nível da Comissão Europeia, já que se tem vindo a questionar se o 
impacte ambiental promovido pela instalação de refinarias que cumpram aquela função 
de reciclagem, não será significativamente superior ao provocado pela valorização 
energética após pré-tratamento (remoção de águas e de alguns contaminantes) em 
instalações com capacidade para cumprimento dos parâmetros impostos para 
incineração/co-incineração de resíduos.17 

Acresce, que tem vindo a verificar-se nos diversos países onde foi feita uma forte aposta 
na regeneração de óleos usados, processo impactante do ponto de vista ambiental e 
económico, que o produto resultante não tem o escoamento comercial desejável, já que 
as marcas do sector automóvel que o deveriam absorver, por forma a que todo o 
processo fosse viável, receiam a sua utilização, não tanto por fundamentos técnicos 
comprovados, mas por preconceitos associados à temática dos resíduos. Este tema 
mereceria ainda mais desenvolvimentos que, com certeza, densificariam uma outra tese 
de mestrado. 

Caso não seja pretendida a reutilização do amortecedor, o seu conteúdo em óleo 
(Códigos LER: 13 01 09* Óleos hidráulicos minerais clorados; 13 01 10* Óleos 
hidráulicos minerais não clorados; 13 01 11* Óleos hidráulicos sintéticos; 13 01 12* 
Óleos hidráulicos facilmente biodegradáveis; 13 01 13* Outros óleos hidráulicos) é 
obrigatoriamente removido por se tratar de um componente considerado tóxico e 
inflamável. Tratando-se de óleo hidráulico, a sua valorização é idêntica à descrita para 
os óleos lubrificantes. 

Tratando-se de um produto considerado tóxico, corrosivo e inflamável, o fluído dos 
travões (Código LER: 16 01 13* Fluido dos travões). Baseando-se a sua composição 
em fluido hidráulico, constituído por uma mistura de vários tipos de glicóis, 
antioxidantes e inibidores de corrosão, a sua valorização pode ser preconizada de forma 
semelhante à dos óleos lubrificantes. 

O filtro de óleo (Código LER: 16 01 07* Filtros de óleo), contendo óleo lubrificante no 
seu interior, tem também de ser removido. Tendo o corpo exterior em metal e o interior 
em papel, a sua valorização consiste na remoção do óleo contido no interior do filtro o 
qual é submetido ao mesmo processo de valorização referido para os óleos lubrificantes. 
O corpo metálico do filtro é fragmentado e encaminhado para reciclagem em 
siderurgias, onde é fundido e posteriormente utilizado como matéria-prima para o 
fabrico de artigos metálicos. 

�������������������������������
17 Decreto-Lei nº 85/2005, de 28 de Abril, que transpõe para ordem jurídica interna a Directiva nº 
2000/76/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Dezembro, relativa a incineração de 
resíduos. 
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O catalisador (Código LER: 16 08 01 Catalisadores usados contendo ouro, prata, rénio, 
ródio, paládio, irídio ou platina (excepto 16 08 07)), é um dos componentes com maior 
potencial para reutilização/reciclagem sendo esse o principal factor determinante da sua 
remoção, e não a sua perigosidade. Possui um corpo em aço, envolvendo um substrato 
de cerâmica que se encontra coberto por uma película activa. Esta película é constituída 
por uma mistura de Al2O3 e óxidos raros, polvilhada por pequenas quantidades de 
metais preciosos, tais como Platina, Ródio e Paládio. 

Pode ser reutilizado para o mesmo fim ou reciclado, consistindo o processo de 
reciclagem mais utilizado na abertura do corpo de aço e na remoção do material 
cerâmico: 

• O aço é fundido em siderurgias, sendo posteriormente utilizado como matéria-
prima; 

• O material cerâmico é submetido a um processo de depuração (inclui, entre 
outras etapas, trituração e fusão) que permite separar os metais preciosos. Estes 
são posteriormente utilizados, por exemplo, no fabrico de novos catalisadores. 

No processo de desmantelamento são igualmente removidos os pára-choques (Código 
LER: 16 01 19 Plástico) por se tratar de um componente com potencial para 
reutilização/reciclagem. Constituídos, normalmente, por metal, fibra de vidro ou 
plástico (normalmente PP, mas também PC ou ABS), podem ser reutilizados para o 
mesmo fim ou reciclados. 

No caso da reciclagem, os pára-choques são previamente triados por tipo de plástico, 
sendo-lhes retirados todos os materiais/componentes não plásticos (parafusos, apoios ou 
matrículas) que possam comprometer o seu processamento posterior. Em seguida são 
triturados, para que o granulado resultante possa ser usado (sozinho ou conjuntamente 
com matéria-prima e/ou aditivos) no fabrico de novos produtos plásticos (por exemplo, 
mobiliário urbano).  

Os vidros (Código LER: 16 01 20 Vidro) têm igualmente potencial para 
reutilização/reciclagem, sendo a sua formulação à base de sódio, cal e sílica. 

O pára-brisas é laminado (duas folhas de vidro temperado intercaladas por um filme de 
material plástico – PVB: Polivinilbutiral – , destinado a evitar a projecção de 
fragmentos em caso de quebra) e os vidros laterais e traseiro são temperados (o vidro 
traseiro inclui geralmente uma resistência metálica para desembaciamento). 

Podem ser reutilizados isoladamente ou integrados num componente (por exemplo, 
porta). 

O processo preconizado em Portugal para a reciclagem destes vidros compreende as 
seguintes fases: trituração, triagem manual, separação dos metais (ferro, alumínio, 
cobre), separação de materiais de baixa densidade (papel, plástico, madeira, borracha), 
separação de cerâmica, porcelana e pedras, diminuição granulométrica (moagem), 
separação granulométrica (crivagem) e secagem. 

O produto final, denominado Calcín, obedece a normas de qualidade (granulometria, 
teor de humidade, contaminantes, etc) e é encaminhado maioritariamente para as 
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indústrias vidreira e cerâmica, onde é utilizado como matéria-prima na composição de 
fusão de vidro e outros produtos vidrados. Pode também ser encaminhado para as 
indústrias de tintas e vernizes especiais, de abrasivos e de construção civil. 

Finalmente, por carcaça (Código LER: 16 01 06 Veículos em fim de vida esvaziados de 
líquidos e outros componentes perigosos) designa-se a carroçaria do VFV depois de esta 
ter sido submetido às operações de descontaminação e desmantelamento. 

Constituída, essencialmente por metais ferrosos (como o aço) e, em menor proporção, 
por metais não ferrosos (como o cobre e o alumínio), contem ainda outros 
componentes/materiais que não foram desmantelados por não ser legalmente obrigatório 
e a respectiva valorização não ser técnica ou economicamente viável (tais como restos 
de borrachas, plásticos e espumas). 

As carcaças são enviadas para os fragmentadores, onde são trituradas em pequenos 
pedaços, dando origem a três fracções: metais ferrosos, metais não ferrosos e resíduos 
de fragmentação (Figura 23). 

O metal pode ser reciclado indefinidamente: 
•  Os metais ferrosos são fundidos em siderurgias, sendo posteriormente utilizados 

como matéria-prima; 
•  Os metais não ferrosos são fundidos em fundições, sendo posteriormente 

utilizados como matéria-prima. 

6. Caracterização das tecnologias de fragmentação nacionais 

6.1 Introdução 

Em Portugal existem actualmente quatro instalações que dispõem de equipamentos para 
fragmentação de metais, ma delas sem actividade actual, e uma quinta em processo de 
licenciamento. A Tabela VIII, que representa a distribuição da Rede Valorcar em 
Portugal Continental, identifica as seguintes empresas, detentoras de equipamentos de 
fragmentação:  

Tabela X: Instalações nacionais dotadas de fragmentadores, sua localização geográfica, marca, potência e 
capacidade de processamento dos equipamentos 
 

Nome da Empresa Distrito de 
Localização 

Marca Potência 
(cv) 

Capacidad
e instalada 
(ton/ano) 

Ecometais  Setúbal LINDEMANN 3.000 180.000 
Constantino Fernandes Oliveira & Filho Porto LINDEMANN 2.500 140.000 
Batistas Lisboa LINDEMANN 1.250 70.000 
Sucatas Pinto (sem actividade) Porto BONFIGLIOLI 650 22.000 
Riometais (em licenciamento) Aveiro BONFIGLIOLI 650 22.000 
[Fonte]: Valorcar 

No capítulo 5.2 são descritos os princípios de funcionamento dos fragmentadores, os 
quais são comuns a todos os que figuram na Tabela X, sendo as diferenças entre eles 
relativas apenas à respectiva potência e capacidade de processamento. A empresa 
Ecometais, em Setúbal possui uma capacidade de processamento de sucatas de 180.000 
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ton/ano, sendo o maior equipamento instalado no país, seguido do fragmentador da 
empresa Constantino Fernandes Oliveira & Filhos. A empresa Batistas, S.A., serve a 
região da grande Lisboa, e foi a unidade que se prontificou a tratar a amostra em estudo, 
já que é o destino habitual dos VFV geridos pela Renascimento. 

A Batistas, S.A. foi constituída em 1995 ocupando, presentemente, cerca de 100 000 
m2, na freguesia de Vila Nova da Rainha, Azambuja. A maioria dos resíduos que dão 
entrada nesta instalação é metálica, não se reduzindo a actividade da empresa à 
fragmentação de VFV. De facto, entram nesta unidade outros resíduos de diferentes 
origens e natureza, nomeadamente resíduos de equipamentos eléctricos e electrónico, 
maquinaria diversa constituía por metal, embalagens metálicas de grande porte, etc. 

 

Figura 28: Imagens das unidades da Ecometais, Constantino e Batistas, respectivamente 

Uma grande parte dos VFV e REEE, produzidos em Portugal que sejam constituídos 
por materiais metálicos, é processada em unidades de fragmentação nacionais, tendo o 
conjunto das unidades de fragmentação mencionadas capacidade excedentária 
relativamente à produção de VFV desmantelados e descontaminados. É nestas unidades 
que se centra a problemática da gestão dos resíduos pós-fragmentação. 

6.2 Tratamento da Amostra de VFV Desmantelados e Descontaminados 

6.2.1 Metodologia 

A amostra das 20 “ carcaças”  descontaminadas e desmanteladas, processadas na 
Renascimento, foi transportada para a empresa Batistas no Carregado, em viatura 
daquela empresa, tal como ilustrado na Figura 29. O carregamento daqueles resíduos foi 
efectuado com equipamento da Renascimento (grifa) não obedecendo este processo a 
nenhum requisito específico já que se considera que os veículos se encontram 
totalmente esvaziados do seu conteúdo em substâncias perigosas. Este pressuposto será 
contudo desenvolvido no capítulo 9.1. 



50 
 

�

 

Figura 29: Momento da carga dos VFV descontaminados para transporte para as instalações da empresa 

Batistas no Carregado 

 

Figura 30: Alimentação do fragmentador com as carcaças descontaminadas (na Batistas) 

 

Figura 31: Saída da primeira fase da fragmentação e entrada no separador magnético (na Batistas) 

A Figura 30 ilustra a entrada de uma das carcaças na câmara (fechada) do moinho de 
martelos onde é completamente fragmentada. Á saída (Figura 31) o resíduo é 
transportado em passadeira mecânica seccionada por um crivo. Os fragmentos são 
transportados por gravidade a uma mesa vibratória que os conduz a um tapete de saída 
(segunda imagem da figura 31). À passagem pelo tambor magnético são separados os 
metais ferrosos, sendo gerada uma mistura residual rica em metais não ferrosos – 
mistura de pesados, a qual sai do sistema através de um transportador lateral. Na 
terceira imagem da Figura 31 é possível visualizar que antes da passagem pelo tambor 
magnético a mistura é sujeita à acção do sistema de despoeiramento onde é removida, 
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através da actuação de dois ciclones e dois filtros húmidos de venturi, a fracção leve 
(RLF) da mistura, a qual sai para outro transportador lateral.  

Do sistema de despoeiramento é ainda possível separar uma fracção de poeiras/terras 
que constituem igualmente uma fracção do processo. 

Tanto a mistura de metais ferrosos como a de não ferrosos (resíduos pesados) são 
sujeitas ainda a um processo de triagem manual para separação dos metais de outros 
componentes não metálicos. Este processo não foi visível durante os procedimentos por 
impedimento expresso da empresa. 

Para além do impedimento referido, a empresa Batistas não autorizou a permanência na 
instalação da autora da presente dissertação durante o processamento de toda amostra, 
tendo apenas permitido a recolha das imagens anteriormente apresentadas. 

Os procedimentos de pesagem das diferentes fracções foram integralmente executados 
pelos operadores da Batistas, não havendo acesso a qualquer informação relacionada 
com este processo ou possibilidade de recolha de imagens. 

6.2.2 Resultados 

Apesar das limitações descritas, foi possível apurar os quantitativos das fracções 
resultantes, bem como recolher amostras de cada uma para análise e respectivo registo 
fotográfico. As imagens que se seguem foram igualmente recolhidas na Batistas, no 
âmbito do presente projecto, e correspondem a fracções equivalentes às obtidas do 
processamento da amostra. 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Metais ferrosos fragmentados 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Mistura de pesados antes da triagem        Figura 34: Mistura após triagem (metais não ferrosos) 
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Figura 35: Resíduos leves da fragmentação (fluff)                     Figura 36: Poeiras/terras 

Assim, foram obtidas as seguintes fracções do processo: 

Tabela XI: Fracções e quantitativos obtidos do processo de fragmentação da amostra de 20 viaturas 

desmanteladas e descontaminadas 

Total da amostra 
(kg) 

Metais ferrosos 
(kg) 

Metais não ferrosos 
(kg) 

Poeiras/terras 
(kg) 

Leves /fluff 
(kg) 

14260 10670 30 360 3180 

100% 74,8% 0,2% 2,5% 22,3% 

Embora não tenham sido prestadas informações precisas, sabe-se que o equipamento de 
pesagem da Batistas (báscula) é idêntico ao existente na Renascimento, pelo que se 
pressupõe que o erro associado às pesagens seja equivalente. Todas as fracções foram 
pesadas na mesma báscula com recurso a viatura com contentor e a empilhador com 
contentor para as quantidades pequenas (metais não-ferrosos e poeiras). 

Independentemente da caracterização desta fracção que constará do Capítulo 7, é já 
possível tirar conclusões sobre a taxa de reciclabilidade obtida do tratamento da 
amostra, com base nos resultados obtidos, constantes da Tabela XI e da Tabela IX (a 
qual resume os resultados da Tabela constante do Anexo III: Tabela resumo de dados 
experimentais (descontaminação/desmantelamento)). 

Assim, contabilizando os montantes obtidos associados a materiais que estão 
presentemente a ser indubitavelmente reciclados, nomeadamente, metais ferrosos, 
metais não ferrosos, baterias, óleos, combustíveis, filtros, catalisadores, pára-choques, 
vidros e pneus, é possível apurar que para a amostra em estudo, se obteve uma taxa de 
reciclagem de 78,6%. Desta contabilização, em peso, foram excluídos os resíduos 
assinalados como elimináveis na Tabela IX, bem como os meterias designados como 
poeiras/terras e leves/fluff. 

Embora a amostra não seja representativa do verdadeiro universo de VFV “ tratáveis”  a 
nível nacional com vista ao cumprimento das metas nacionais e comunitárias, é possível 
apurar que a metodologia adoptada teve como resultado uma boa aproximação ao que é 
desejável obter face às metas estabelecidas para o período entre 2006 e 2015 
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Na presente abordagem apenas foi mensurado o parâmetro reciclagem e não a 
reutilização de peças e componentes. Refira-se que caso tivessem sido removidas peças 
para reutilização os resultados seriam certamente diferentes. Pensemos que, no caso de 
uma porta completa, por exemplo, uma elevada percentagem dos materiais que constam 
da sua composição, são precisamente têxteis e plásticos, os quais seriam suprimidos à 
fracção de leves. 

Importa agora analisar as fracções sobrantes já que, da sua valorização/reciclagem, 
dependerá a possibilidade de cumprimento das metas estabelecidas para o período a 
partir de 2015. 

7. Caracterização qualitativa e quantitativa dos resíduos resultantes da 
fragmentação 

7.1 Quantidades produzidas e composição e dos resíduos resultantes da 
fragmentação 

A Figura 37 mostra as diferentes amostras correspondentes às fracções obtidas do 
processo de fragmentação. As características das fracções de metais ferrosos e de metais 
não ferrosos, não carecem de maior aprofundamento. Contudo, a composição das 
restantes duas fracções reveste-se de interesse, tendo em conta os objectivos do presente 
trabalho e os previstos para o universo temporal a partir de 2015. 
�

Figura 37: Imagens das amostras obtidas 
na empresa Batistas, relativas às 
diferentes fracções do processo de 
fragmentação 
�

Embora a dimensão das amostras 
não permita um diagnóstico 
exaustivo e representativo da sua 
composição, é possível, por 
análise visual, apurar que os 
plásticos, as borrachas e os têxteis 
são os componentes que se 

encontram em maior quantidade na amostra correspondente à fracção de fluff, embora a 
mesma seja bastante heterogénea. Contudo, é possível observar, igualmente, a presença, 
em quantidades muito inferiores, de pequenos fragmentos de metais ferrosos, fios de 
cobre e terras, o que indicia que o processo separativo preconizado ainda não permite o 
aproveitamento total dos materiais mais valiosos. 

Da bibliografia consultada relativa a esta matéria, é possível encontrar alguma 
informação (muito pouca), contendo indicadores relativos à composição média desta 
fracção. 
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A Figura 38 ilustra a composição média, em peso, da fracção de resíduos leves/fluff, 
apurada no âmbito relatório produzido pela ARN “ Shredder and PST Trials: recycling 
1153 Dutch ELVs” 18. 

 

 

Fonte: ARN, Amesterdão, 2004 

Figura 38: Representação gráfica da composição média e respectivas percentagens (em peso) dos resíduos 

leves resultantes da fragmentação (fluff), obtida em experiência piloto. 

A fracção identificada como têxteis e espumas são, na realidade compostos poliméricos 
e espumas de poliuretano. O gráfico da figura anterior tem, contudo, uma expressão e 
representatividade relativas dado que, atendendo à heterogeneidade deste resíduo, é 
imposivel determinar com precisão a sua composição exacta. Elementos como, por 
exemplo, a madeira, não foram identificados na amostra em estudo. 

No entanto, a elevada concentração em polímeros e plasticos é perfeitamente 
identificável, sendo compatível com a informação veiculada pela Plastval19, de que a 
indústria automóvel consome cerca de 8% da produção total de plásticos na Europa, 
conforme se observa do gráfico constante da Figura 39. 

A análise da fracção “ terras” , justifica uma reflexão atenta, atendendo a que uma das 
hipóteses que, por exemplo, a empresa Batistas prevê vir a implementar como solução 
para o aproveitamento deste resíduo, é a sua incorporação em materiais de construção, à 
semelhança do que acontece com determinados resíduos de construção e demolição 
classificados como inertes, no contexto dos requisitos estabelecidos no Decreto-Lei nº 
46/2008, de 12 de Março20, ou a utilização para cobertura de aterros, a qual pressupõe, 
igualmente, que o resíduo possa ser considerado, efectivamente inerte. Esta 

�������������������������������
18 Ir. A. Verburg, Prof. Dr. M. A. Reuter; Ir. A. van Schaik “ Shredder and PST Trials: recycling 1153 
Dutch ELVs”  Technical evaluation Comet Sambre process, TU Delft, ARN, Amsterdam, 2004. 
 
19 A Plastval é uma Sociedade Anónima sem fins lucrativos, criada em Novembro de 1996, por um 
conjunto de indústrias representativas do sector do plástico, na sequência do estabelecimento da Directiva 
Comunitária 94/62/CE (Directiva Embalagens). 
20 Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de Março, relativo à gestão de resíduos de construção e demolição. 
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possibilidade é igualmente prevista nas descrições das técnicas apresentadas no Capítulo 
8.  

Contudo, embora não seja conhecida, no âmbito do presente projecto, e segundo 
informação da Valorcar, a composição físico-química exacta desta fracção de “ terras” , é 
previsível que a mesma incorpore contaminações por óleos, combustíveis, e outras 
substâncias perigosas originalmente integrantes do VFV, cuja remoção absoluta não 
consegue ser garantidas mesmo com as técnicas de descontaminação mais avançadas. É 
no entanto conhecido que este resíduo, atendendo ao processo produtivo que lhe dá 
origem, possui uma elevada concentração em óxidos de ferro. 

 
  Fonte: Plastics Europe/Plastval (2008) 

Figura 39: Representação gráfica das incidências de utilização de plásticos nos diversos sectores de 

produção, na Europa (2008) 
�

De acordo com as estimativas da Valorcar são produzidos em Portugal cerca de 90.000 
t/ano de resíduos de fragmentação. Contudo, este valor tem que ser interpretado com 
cuidado, já que não está associado unicamente ao processamento de VFV. De facto, os 
fragmentadores nacionais existentes, à semelhança do que ocorre com instalações 
análogas em laboração noutros países, processam igualmente resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos e outros resíduos com elevado teor metálico. A rentabilização 
destas unidades depende precisamente da quantidade e qualidade dos metais 
processados, factor determinante para o facto de não existirem unidades deste tipo 
associadas exclusivamente a uma determinada tipologia de resíduo. Em funcionamento 
normal qualquer fragmentador mistura, em simultâneo, resíduos metálicos de diferentes 
materiais, para obtenção de fracções com o máximo de homogeneidade possível 
(vulgarmente denominado por “ mix” ). 

7.2 Destinos actuais das fracções resultantes do processo de fragmentação a nível 
nacional 

Relativamente às fracções metálicas dos resíduos de fragmentação, e tal como já 
abordado ao longo da presente dissertação, não são, nem é previsível que venham a ser, 
quaisquer dificuldades relacionadas com o seu encaminhamento para reciclagem. De 
facto, a prática de utilização de metais residuais como matéria-prima subsidiária em 
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siderurgias e/ou fundições, é tão antiga como a própria utilização de metal, tendo estes 
resíduos valores de mercado elevados. 

Tipicamente, os resíduos de fragmentação não recicláveis na perspectiva da 
caracterização desenvolvida nos capítulos anteriores, são depositados em aterro de 
resíduos não perigosos21. Em 2007 e 2008, contudo, a Valorcar dinamizou algumas 
experiências, em parceria com a empresa CITRI - Centro Integrado de Tratamento de 
Resíduos Industriais, e a Secil Outão para incorporação dos resíduos leves em fracções 
de combustíveis derivados de resíduos (CDR) tendo em vista a sua valorização 
energética através de co-incineração. Estas experiências piloto, carecem contudo de 
algum aprofundamento, como será analisado nos capítulos seguintes. 

Relativamente à fracção “ terras” , ela tem sido igualmente depositada em aterro de 
resíduos não perigosos. Contudo, numa perspectiva de reciclagem, a Valorcar avançou 
com um estudo, ainda não divulgado, relativo à possibilidade da sua utilização como 
matéria-prima no fabrico de cimento, dado que este resíduo possui uma elevada 
concentração em óxidos de ferro. Estes componentes, conjuntamente com a marga, a 
sílica e o calcário, são uma das matérias-primas necessárias ao fabrico de clínquer, 
principal constituinte do cimento. 

8. Caracterização das tecnologias de processamento dos resíduos pós- 
fragmentação 

8.1 Apresentação de algumas tecnologias disponíveis a nível europeu 

No presente Capítulo apresentar-se-ão oito tecnologias pós-fragmentação 
implementadas ou potencialmente implementáveis em alguns países europeus e também 
no Japão. Resumidamente, constata-se que existem duas categorias de tecnologias:  

� Baseadas na triagem mecânica dos resíduos pós-fragmentação em diferentes fracções 
que podem ser recicladas (VW-SICON, GALOO, SULT e R-Plus);  

� Baseadas no tratamento térmico da mistura de resíduos pós-fragmentação para 
obtenção de combustíveis alternativos para produção de energia (CITRON, 
TWINREC, SVZ e Reshment). 

A segunda categoria referida merece alguma reflexão para poder ser considerada como 
adaptada ao cumprimento dos objectivos da Directiva referente à gestão de VFV. De 
facto, a definição de reciclagem tal como descrita RGGR pressupõe o aproveitamento 
material dos resíduos tendo em vista o seu processamento e incorporação em matérias-
primas virgens. O conceito em que se baseia o segundo grupo de tecnologias para 
tratamento dos resíduos leves resultantes da fragmentação de VFV não se enquadra 
naquela na filosofia da reciclagem, tal como entendida na presente dissertação e no 
contexto da legislação nacional. 

De qualquer modo, qualquer uma das tecnologias descritas tem subjacente o objectivo 
de reduzir a quantidade de resíduos pós fragmentação a depositar em aterro, 
�������������������������������
21 De acordo com a classificação atribuída aos aterros estabelecida no Decreto-Lei nº 152/2002, de 23 de 
Maio. 



57 
 

�

constituindo-se como técnicas para valorização daqueles resíduo. A aposta naquelas 
tecnologias decorre precisamente do facto já descrito nos primeiros capítulos, de não 
existir uma verdadeira harmonização da definição de reciclagem, sendo que a que 
consta presentemente da legislação nacional, obrigaria à implementação de tecnologias 
equivalentes às quatro primeiras que resumidamente e de forma esquemática se passam 
a apresentar. 

A opção pela apresentação destas tecnologias prende-se com o facto de serem as únicas 
sobre as quais foram encontradas informações baseadas num estudo submetido à 
Comissão Europeia pela GHK/BIOIS22 referente aos custos e benefícios decorrentes da 
Directiva relativa à gestão de VFV. 

O estudo referido reflecte alguma dificuldade na obtenção de informação não só dos 
detalhes técnicos inerentes aos processos como também aos aspectos económicos 
referentes aos mesmos. Por esse facto, os valores associados a investimentos e venda de 
resíduos são indicativos, já que existe uma enorme resistência ao fornecimento público 
destas informações. Refira-se aliás que tal barreira foi igualmente sentida para a 
obtenção de informação relativa aos fragmentadores nacionais, tal como já referido. 

Os valores apresentados nos esquemas que se seguem surgem como negativos quando 
se referem a custos e como positivos quando se referem a proveitos para as unidades 
onde estão implementadas as tecnologias. 

O processo VW-SICON baseia-se na separação da fracção metálica remanescente nos 
resíduos pós-fragmentação, bem como dos materiais plásticos e material inerte. O 
investimento associado a esta tecnologia orça os 11,540.000�, tendo um custo de 
operação que oscila entre os 45�/ton e os 70�/ton. Deste processo é possível recuperar 
para efectiva reciclagem cerca de 8% em metais, 30% em fibras e 36% noutros plásticos 
que, por sua vez ainda podem ser separados por tipologia. A Figura seguinte resume o 
balanço mássico e de custos e proveitos desta tecnologia. 

 

�������������������������������
22 GHK/BIOS – Pareceria de Consultores da Comissão Europeia [Companhia de Arquitectura e 
Consultora Multidisciplinar/Bio Inteligence Service] 
�
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[Fonte:�GHK/BIOIS, 2006] 
Figura 40: Tecnologia VW-Sicon implementada na Alemanha, Bélgica, Áustria e França  

A vantagem da tecnologia Galloo para os resíduos pós-fragmentação não pode ser 
dissociada do facto de se encontrar agregada a empresas do mesmo grupo o que 
obviamente trás benefícios económicos acrescidos especialmente no tocante aos custos 
de gestão dos plásticos, que assim não ficam dependentes de operadores exteriores. Este 
processo refere já expressamente a produção de um refugo (13%) a ser valorizado 
energeticamente em cimenteira, com um custo associado de 6,5� ton. 

As empresas que têm implementada a tecnologia Sult, cobram à entrada de fábrica cerca 
de 100�/ton para gestão do resíduo de pós-fragmentação, sendo o custo efectivo de 
processo de cerca de 70�/ton. Embora não seja apurável a percentagem de material 
descrito como “ compostos orgânicos” , a verdade é que a mesma corresponde ao que 
resta após remoção dos metais e da fracção inerte (vidros e outros), sendo sujeita, no 
contexto daquela tecnologia, a valorização energética em cimenteira. 
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[Fonte:�GHK/BIOIS, 2006] 
Figura 41: Tecnologia GALOO implementada em França e na Bélgica 

�

�
 
 
 
[Fonte:�GHK/BIOIS, 2006] 
Figura 42: Tecnologia Sult implementada na Alemanha 

Sobre a tecnologia R-Plus, embora referenciada na bibliografia consultada, não foi 
encontrada mais informação para além da que é esquematicamente representada na 
Figura seguinte. 



60 
 

�

�
 
[Fonte:�GHK/BIOIS, 2006] 
Figura 43: Tecnologia R-Plus implementada na Alemanha�

O método preconizado pelas unidades da Citron, líder de reciclagem a nível europeu 
com larga experiência no tratamento e reciclagem de pilhas usadas, equipamentos 
eléctricos e electrónicos, catalisadores usados, entre outros, sempre na perspectiva da 
recuperação de metais, baseia-se num processo de oxi-redução com um custo de 
processo na ordem dos 257�/ton, custo esse apenas compensado com os proveitos 
inerentes à recuperação de metais e de óxidos metálicos, com elevada rentabilidade.  

 

�
 
[Fonte:�GHK/BIOIS, 2006] 
Figura 44: Tecnologia Citron implementada na Suíça e em França�

A título de curiosidade refira-se que a Citron francesa tem sido o destino de todas as 
pilhas usadas produzidas em Portugal e recolhidas pelo sistema Ecopilhas. 

A tecnologia Twinrec, desenvolvida no Japão, baseia-se num método de gaseificação do 
resíduo, o qual, no contexto da legislação europeia, é claramente enquadrável no âmbito 
da Directiva nº 2000/76/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Dezembro, 
relativa a incineração de resíduos. Tal como rapidamente se conclui da análise do 
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esquema seguinte, trata-se de uma tecnologia com custos elevadíssimos, mesmo quando 
comparados com os mais elevados custos de deposição em aterro praticados na Europa. 
�
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[Fonte:�GHK/BIOIS, 2006] 
Figura 45: Tecnologia Twinrec implementada no Japão  
�

�
 
[Fonte:�GHK/BIOIS, 2006] 
Figura 46: Tecnologia SVZ Schwarze Pumpe em fase piloto, na Alemanha 

O projecto-piloto desenvolvido na Alemanha, denominado SVZ Schwarze Pumpe 
baseia-se na separação das fracções de plástico identificáveis, de metal e de material 
inerte contidas no resíduo pós-fragmentação, e na preparação de pellets com o material 
remanescente, a sujeitar a processo de gaseificação com vista à produção de energia 
(valorização energética). 
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Na Suíça encontra-se ainda em fase de estudo de viabilidade a tecnologia denominada 
Reshment, esquematicamente representada na figura seguinte.  

�
 
[Fonte:�GHK/BIOIS, 2006] 
Figura 47: Tecnologia Reshment (Suíça), sem implementação (teórica)�

8.2 Soluções nacionais 

Face à carência de informação disponível, a análise das tecnologias anteriormente 
descritas não permite traçar um verdadeiro quadro comparativo de vantagens e 
desvantagens de cada uma, nem concluir sobre a sua aplicabilidade, do ponto de vista 
técnico e económico, à realidade nacional. Contudo, a observação dos princípios básicos 
daqueles processos permite inferir que a possibilidade da valorização energética nunca 
poderá ser afastada. 

Portugal detém capacidade para produção do denominado CDR (Combustível Derivado 
de Resíduos) a qual já vai ganhando expressão no universo dos resíduos sólidos urbanos 
e dos resíduos industriais. Neste contexto, o Centro Integrado de Tratamento de 
Resíduos Industriais (CITRI), situado na Mitrena, Setúbal, assume protagonismo, 
detendo uma unidade com capacidade anual de processamento de CDR de 20 mil 
toneladas, com a perspectiva de aumentar esta capacidade para 40 mil toneladas no ano 
de 2010. O processo desta unidade implica uma fase de pré-trituração para redução do 
calibre e homogeneização do material, seguindo-se uma fase de recuperação de material 
com o calibre adequado, com recurso a um processo de crivagem rotativo 
posteriormente complementada com uma crivagem horizontal onde se procede a uma 
separação magnética que, para além de recuperar a fracção metálica ferrosa 
remanescente, permite proteger os equipamentos de trituração a jusante. O controlo de 
qualidade do CDR faz-se, nesta unidade, por lote, correspondendo cada lote à produção 
de um dia. 

Outra empresa, a SGR – Sociedade Gestora de Resíduos, possui uma capacidade de 
processamento de CDR de cerca de 45 ton/dia, com base em mistura de materiais como 
plástico, papel, cartão e têxteis. 
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Entende-se por CDR – Combustível Derivado de Resíduos (do inglês RDF – refused 
derived fuel)23, o combustível genericamente obtido a partir de resíduos, não 
obedecendo a características técnicas específicas e que, um pouco por todo o mundo, 
tem sido utilizado como combustível de substituição em várias instalações de co-
incineração. Trata-se de um conceito distinto do denominado CSR – Combustível 
Sólido Recuperado (do inglês SRF – solid recovered fuel) que consiste num 
combustível sólido preparado a partir de resíduos não perigosos, a ser utilizado para 
recuperação de energia em instalações de incineração ou co-incineração e que tem que 
cumprir com os requisitos preconizados na especificação técnica CEN/TS 
15359:200624. 

Embora a composição física e química dos resíduos de fragmentação seja virtualmente 
desconhecida (vide Capítulo 9.2 Disfunções do Sistema), a verdade é que mesmo a 
assumpção de que existirão vestígios de contaminantes perigosos, não impede que uma 
unidade cimenteira, com temperaturas de queima suficientemente elevadas e tempos de 
residência apropriados ao cumprimento da Directiva nº 2000/76/CE, na vertente da co-
incineração de resíduos perigosos, possa valorizar um CDR preparado com base em 
resíduos pós-fragmentação. 

Segundo a Valorcar25, a unidade de produção de CDR do CITRI possui capacidade e 
tecnologia adaptada ao processamento do resíduo leve da fragmentação (RLF), 
existindo condições para incorporação do resultante desse processamento no CDR 
produzido por aquele operador, essencialmente constituído por resíduos sólidos urbanos 
e industriais não perigosos. O principal objectivo desse processamento seria a separação 
das fracções de inertes e dos metais dos RLF, de forma a obter uma fracção com poder 
calorífico elevado (fluff) susceptível de ser incorporada no CDR. 

A tecnologia detida pelo CITRI incorpora um crivo com capacidade para 10 t/h26 e 
inclui um separador magnético seguido de duas grelhas de dimensões distintas. Através 
deste equipamento os RLF, potencialmente, podem ser separados nas seguintes 
fracções: metais ferrosos (fracção residual recolhida através do separador magnético), 
fluff e terras (fracção que passa na grelha de 6 mm). 

Para estas “ terras”  pode ser equacionada a possibilidade da sua utilização como matéria-
prima no fabrico de cimento, já que, atendendo à sua origem, deverão conter uma 
elevada concentração de óxidos de ferro. Estes, conjuntamente com a marga, a sílica e o 
calcário, são uma das matérias-primas necessárias ao fabrico de clínquer, que é um dos 
principais constituintes do cimento. Contudo, esta possibilidade dependerá sempre de 
uma caracterização mais profunda daquele resíduo. 

�������������������������������
23 Estudo base “ Avaliação do Potencial de Produção e Utilização de CDR em Portugal Continental” , 
CEBQ, Instituto Superior Técnico, 2006 
24 European Committee for Standardization 
25 “ Relatório sobre o Processamento de Resíduos Leves de Fragmentação para Integração num 
Combustível Derivado de Resíduos e sua Posterior Valorização Energética em Fornos de Cimento” , 
Valorcar; AVE, Dezembro 2007 
26 Fonte: Valorcar 
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Figura 48:Instalações do CITRI – Vista geral da unidade de triagem de resíduos e da linha de produção de 

CDR 

O CDR produzido na linha de produção do CITRI está presentemente a ser enviado para 
a fábrica da SECIL localizada no Outão. A aceitação do CDR por parte da SECIL 
obriga ao cumprimento dum conjunto de parâmetros no que respeita não só ao Poder 
Calorífico Inferior e à granulometria (4.000<Poder Calorífico Inferior<5.000 kCal/kg; 
partículas com dimensão inferior a 20 mm), mas também a valores máximos de 
concentração de determinadas substâncias prejudiciais ao processo de fabrico do 
cimento (metais, inertes, PVC) e/ou às emissões atmosféricas a este associadas.  

O cumprimento destes parâmetros pode, contudo, ser assegurado pelo CITRI através da 
criteriosa selecção dos resíduos a incorporar no CDR e da realização de análises diárias 
de caracterização destes parâmetros (na análise são consideradas várias amostras 
recolhidas ao longo do dia). Estas análises são efectuadas pelo laboratório existente nas 
instalações do CITRI, que está acreditado pelo Instituto Português de Acreditação (com 
o Certificado de Acreditação nº L0338). 

No contexto português, à semelhança do que se passa no resto da Europa, podem 
distinguir-se como potenciais utilizadores de CDR as instalações que: 

• Do ponto de vista tecnológico apresentam condições para a sua combustão: 
• Do ponto de vista ambiental, cumprem os requisitos estabelecidos no Decreto-Lei nº 

85/2005, relativo à incineração e co-incineração de resíduos (ou que, não 
cumprindo, seja viável do ponto de vista técnico e económico a sua implementação); 

• Utilizam combustíveis fósseis e portanto, podem beneficiar das mais-valias 
associadas à sua substituição por combustíveis de origem renovável. 

Podem assim identificar-se os seguintes sectores como potenciais utilizadores de CDR: 

• Cimenteiras 
• Produção de energia – centrais termoeléctricas 
• Papel e pasta 
• Cerâmicas  
• Outras unidades de cogeração 
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Aquando da crise petrolífera de 1973 os CDR emergiram como potenciais combustíveis 
de substituição com baixos custos. A abundância sem rival do carvão impediu, todavia, 
a penetração deste combustível no mercado. Não obstante, nos últimos doze anos tem 
havido um crescente interesse por parte dos sectores cimenteiro, metalúrgico e 
energético em CDR por questões sobretudo económicas mas também ambientais. Em 
adição, a associação da política energética europeia às políticas desenvolvidas para a 
gestão de resíduos deu um novo fôlego à utilização de CDR. 

Contudo, as controvérsias em torno do processo de co-incineração de resíduos, bem 
como os reduzidos preços de deposição de resíduos em aterro praticados em Portugal, 
tem contrariado essa tendência. 

A título de exemplo refira-se que, actualmente, cerca de 60% das necessidades 
energéticas das cimenteiras na Alemanha, são satisfeitas por combustíveis alternativos 
aos combustíveis fósseis, incluindo CDR, sendo que, em Portugal, esse valor ronda 
apenas os 20%27. 

8.3 Abordagem da Comissão Europeia à possibilidade de reciclagem da fracção 
pós-fragmentação (metas de reciclagem para 2015) 

No Relatório da Comissão Europeia, dirigido ao Conselho e ao Parlamento Europeu, 
relativo à Implementação da Directiva 2000/53/CE, para o período 2002-200528, são 
referidos diversos aspectos relativos à transposição da Directiva nos diferentes países, 
sendo referidos, artigo a artigo, os desvios verificados em relação àquele diploma. 
Contudo, o relatório conclui que, de uma forma geral, a Directiva foi implementada em 
todos os Estados-membros, embora algumas obrigatoriedades legais específicas difiram 
entre si. Conclui-se, também, no contexto daquele relatório, que nos Estados-membros 
onde a gestão de VFV já era levada a cabo de forma ambientalmente adequada, antes da 
implementação da Directiva, os resultados da gestão e a adequação ao diploma, são 
fáceis de apurar, não se tendo verificado alterações de fundo aos procedimentos já 
implementados e com resultados comprovados. Por outro lado, nos países onde a 
correcta gestão só se iniciou após a implementação do diploma, como é exemplo 
Portugal, as estruturas/operadores estão ainda em estado de maturação, sendo os 
resultados decorrentes da implementação da Directiva ainda difíceis de apurar. Esta 
situação demonstra que a correcta implementação da Directiva carece ainda de tempo e 
experiência. 

No que concerne, especificamente, à transposição das metas de reutilização, reciclagem 
e valorização, impostas pela Directiva, para os universos temporais a partir de 2006 e de 
2015 (Capítulo 1.2.4), os diversos países adoptaram critérios distintos na sua 
implementação. 

A República Checa, por exemplo, adoptou apenas as metas para 2006, já que considera 
que as metas para 2015 deverão ser revistas. A Alemanha, por seu turno, considera à 
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27 3º Forum Nacional de Resíduos, organizado pela revista Água & Ambiente, em Lisboa, nos dias 22 e 
23 de Abril de 2009 
28 COM (2007) 618 final; Brussels, 17.10.2007 SEC(2007) 1348 
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partida, que pelo menos 70% em peso do VFV é reciclável, como resultado do seu 
conteúdo em metal. No reino Unido, a triagem dos resíduos de fragmentação permite 
estabelecer uma média de 75% em peso de conteúdo metálico. 

Espanha reproduz integralmente as metas para 2006 e 2015 estabelecidas na Directiva, 
considerando as mesmas absolutamente tangíveis com algum desenvolvimento 
tecnológico. Contudo, da documentação consultada, não foi possível encontrar 
quaisquer evidências deste cumprimento. 

A Lituânia estabeleceu, no âmbito da transposição da Directiva, metas intermédias para 
2005 e 2010, sendo as previstas para 2006 e 2015 correspondentes às do diploma. 

Embora a Directiva preveja que para os veículos produzidos antes de 1980 possam ser 
estabelecidas pelos Estados-membros, metas mais baixas para reutilização, reciclagem e 
valorização, a Áustria, a Bélgica, a Alemanha, a Dinamarca, a Estónia, a Finlândia, a 
França, a Lituânia, a Holanda, a Suécia e a Eslovénia, não fizeram uso de tal disposição. 
No entanto, a República Checa, Espanha, Grécia, Hungria, Itália, Letónia, Malta, 
Polónia, Portugal, Eslováquia e Reino Unido, utilizaram tal excepção, baixando as 
metas para aqueles veículos para 75% de reutilização/valorização e 70% de 
reutilização/reciclagem, com a justificação de que os veículos produzidos antes de 1980 
não haviam sido concebidos na perspectiva da sua reutilização, reciclagem e 
valorização. 

Um outro documento de trabalho produzido pela Comissão relativo à avaliação do 
impacte das metas estabelecidas na Directiva relativa à gestão de VFV29, desenvolvido 
no contexto da avaliação das metas para 2015 prevista na Directiva, assenta sobre dois 
pressupostos que definem claramente, só por si, a posição da Comissão Europeia sobre 
o entendimento que deve ser tido sobre as metas da Directiva VFV: 

• A definição de “ reciclagem”  deve ser entendida como “ o reprocessamento de 
resíduos, num processo produtivo, para o fim original ou para outro fim, mas 
excluindo a valorização energética” . Por “ valorização energética”  deve entender-se 
“  o uso como combustível de resíduos para produção de energia através da 
incineração com recuperação de calor” . Este pressuposto exclui claramente as 
opções que implicam a produção de CDR ou de outros “ produtos”  combustíveis à 
base de resíduos, com a perspectiva da valorização energética; 

• O estabelecimento das metas para 2015 e período subsequente, tal como definidas na 
Directiva, devem “ promover a inovação das tecnologias de gestão de resíduos”  e 
“ melhorar a performance ambiental no tratamento dos resíduos de VFV” . 

Embora aquele relatório refira, em paralelo, que devem igualmente ser maximizados os 
benefícios ambientais e económicos decorrentes do tratamento dos resíduos resultantes 
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29 Documento de trabalho dos serviços da Comissão Europeia que acompanha a Relatório da Comissão ao Conselho e 
ao Parlamento Europeu sobre os objectivos constantes do n.º 2, alínea b), do artigo 7.º da Directiva 2000/53/CE. 
{COM(2007)5 final}{SEC(2007)15}, Brussels, 16.01.2007  
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da fragmentação de VFV, a verdade é que a tendência manifestada aponta sempre para a 
reciclagem, dando pouca abertura a que venham, eventualmente, a ser revistas conforme 
proposto por alguns países ao longo dos últimos anos, as metas estabelecidas na 
Directiva. 
Portugal ainda não desenvolveu estudos conclusivos sobre a melhor estratégia a adoptar 
para cumprimento daquelas metas a nível nacional nem se dotou de dados experimentais 
que fundamentem uma posição sustentada e crítica relativamente ao carácter da referida 
Directiva.  

9. Discussão e Conclusão  

9.1 Disfunções do Sistema 

O processo de gestão de VFV em Portugal tem sido objecto de desenvolvimentos 
rápidos e consistentes, adequados aos requisitos legais vigentes mas ainda padecendo de 
algumas fragilidades que merecem análise. 

Pressupor que o veículo está totalmente descontaminado é uma assunção que poderá 
induzir a conclusões erradas já que, é com base neste parâmetro que se assume que a 
fracção resultante do processo de fragmentação é um resíduo não perigoso. Na 
realidade, e após consulta directa (via telefone ou pessoalmente, mas nunca escrita) à 
Agência Portuguesa do Ambiente, à Valorcar e à empresa Batistas, concluiu-se que 
nenhum destes actores tem conhecimento de que alguma vez tenha sido realizada, a 
nível nacional, uma caracterização analítica da composição daquela fracção, nem 
procedido à análise daquele resíduos à luz do Decreto-Lei nº 152/2002, de 23 de Maio30, 
por forma a concluir de forma cabal que de facto se trata de um resíduo não perigoso 
passível de ser depositado em infra-estruturas (aterros) apenas adaptadas tecnicamente à 
aceitação de resíduos isento de perigosidade. Apenas o pressuposto de que o resíduo é 
“ fisicamente”  constituído por plásticos, têxteis, vidros e material inerte, tem 
fundamentado esta questão, não parecendo haver qualquer interesse em caracterizar 
quimicamente aquele resíduo. 

Na realidade, o procedimento experimental desenvolvido no Capítulo 5.3 permitiu 
verificar que, mesmo com tecnologias avançadas para processamento de VFV não é 
possível garantir que os depósitos que originalmente contêm substâncias perigosas 
ficam totalmente isentos de contaminação, sendo por esse facto completamente 
improvável que o resíduo resultante da fragmentação não possua ainda vestígios ou 
mesmo quantidades apreciáveis daquelas substâncias na sua composição. Os têxteis, 
inclusivamente, serão responsáveis pela absorção daqueles fluidos, os quais lixiviarão 
aquando da sua deposição em aterro. 
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30 Decreto-Lei nº 152/2002, de 23 de Maio, que estabelece o regime jurídico para emissão de licenças, 
instalação, exploração, encerramento e pós-encerramento de aterros destinados à deposição de resíduos. 
Define diferentes classes de aterros (inertes, não perigosos e perigosos) com distintos critérios de 
admissão. Corresponde à transposição da Directiva nº 1999/31/CE, do Conselho, de 26 de Abril, relativa 
a aterros. 
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Acresce que existem suspeitas por parte das autoridades competentes, de que existirão 
fenómenos de incumprimento legal grave, em que alguns VFV serão fragmentados sem 
serem sujeitos ao processo de descontaminação. Embora não existam evidências 
comprovadas de que tais práticas estão, efectivamente, a ser desenvolvidas, a verdade é 
que a simples suspeição deveria promover a iniciativa de proceder á caracterização 
analítica dos resíduos de fragmentação. 

Segundo a Valorcar, o fenómeno descrito não é exclusivo de Portugal, sendo do 
conhecimento daquela entidade que apenas a Bélgica procedeu àquela caracterização, 
gerindo aqueles resíduos em conformidade, isto é, como perigosos. 

Esta situação tem contudo uma explicação perfeitamente fundamentada do ponto de 
vista económico. Portugal pratica dos valores mais baixos da Europa em matéria de 
deposição em aterro de resíduos não perigosos (média de 54 �/ton31). Por exemplo, a 
Holanda, já em 2004 praticava valores de deposição a rondar os 140 �/ton32. Até Junho 
de 2008, a possibilidade de deposição em aterro de resíduos perigosos implicava a 
transferência desses resíduos para o mercado espanhol, com elevadíssimos encargos 
associados aos próprios processos administrativos para movimentos transfronteiriços de 
resíduos33, ao transporte dos mesmos e às penalizantes taxas de deposição praticadas 
por aquelas infra-estruturas espanholas. Se pensarmos na gestão das quase 90.000 ton 
de resíduos de fragmentação produzidos em média, por ano34, pelos fragmentadores da 
rede Valorcar, facilmente concluímos sobre o tremendo impacto que o encaminhamento 
daqueles resíduos para Espanha, teria. 

Em Junho de 2008, foram inaugurados os Centros Integrados de Recuperação, 
Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos (CIRVER), na Chamusca, cujas 
valências pretenderam dar resposta às lacunas existentes a nível nacional, no tocante à 
gestão de resíduos perigosos. Estas infra-estruturas integram dois aterros para deposição 
de resíduos perigosos, os primeiros em Portugal. Embora, neste momento, não se 
coloque a questão da transferência daqueles resíduos para outro país, ainda pesa a 
questão económica, já que a deposição daqueles resíduos nos CIRVER orçaria os 70 
�/ton35. 

Outro factor que contribui para uma certa fragilidade do sistema é do lobby dos 
operadores exclusivos do sector dos metais que, de forma absolutamente incontrolável, 
promovem alguma especulação com o valor do metal, incentivando as actividades 
ilícitas e desviando os VFV oriundos de particulares e stands de automóveis para os 
circuitos onde é pago um valor mais elevado pelas viaturas, o que nem sempre (ou 
mesmo nunca) corresponde à entrega de VFV em operadores onde sejam desenvolvidos 
os preceitos estipulados pela legislação aplicável. 
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31 Média entre os valores praticados pela Ribtejo e pelo CITRI. Fonte: Renascimento 
32 Fonte: Mukesh C. Limbachiya, J.J. Roberts “ Sustainable waste management and recycling – 
Technology & Engineering”  2004 
33 Regulamento (CE) nº 1013/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho, relativo a 
transferências de resíduos. 
34 Fonte: Valorcar 
35 Fonte: Renascimento 
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Mesmo tratando-se de operadores oficialmente licenciados pelo Ministério do 
Ambiente, a conduta técnica e ambiental é muito diversa no universo dos operadores 
nacionais. A acção das autoridades competentes, nomeadamente da Inspecção-Geral do 
Ambiente, nem sempre é suficientemente eficaz para combater estas distorções 
verificadas neste mercado. Obviamente que a acção destas entidades é fortemente 
condicionada pela falta de recursos, inultrapassável no contexto actual da economia do 
país. 

O sector da reutilização de peças tem contribuído igualmente para a promoção de 
algumas lacunas de conhecimento já que não existem informações relevantes 
relativamente àquela prática de extrema importância para a verificação e cumprimento 
das metas estabelecidas. Efectivamente, em qualquer dos indicadores previstos na 
legislação, antes do conceito “ reciclagem”  aparece o conceito “ reutilização”  cuja parca 
informação existente condicionou o desenvolvimento do assunto no contexto do 
presente trabalho. Sabe-se, contudo, que apesar da prática de comercialização de peças 
usadas estar absolutamente consagrada na legislação, desde que levada a cabo por 
operadores devidamente licenciado, a fronteira resíduo/não-resíduo é ainda difícil de 
gerir pelas autoridades competentes em matéria de resíduos e pela própria Valorcar. 
Este problema é comum a outros fluxos e fileiras de resíduos já que incumbe aos 
operadores licenciados fornecer informações anuais relativas às quantidades de resíduos 
que recebem, gerem e enviam para destino final. 

Este sistema obriga a que exista um balanço entre os inputs e os outputs das empresas o 
qual fica alterado se algo entrar como resíduo e sair como “ produto”  ou “ sub-produtos”  
como é o caso das peças para reutilização. Não estando ainda claramente definida, 
através do enquadramento legal actual, a fronteira entre resíduo e sub-produto, as 
autoridades competentes ainda têm alguma dificuldade em lidar com esta situação, facto 
que ficará ultrapassado com a transposição da nova Directiva resíduos que prevê e 
clarifica esta questão. 

9.2 Considerações Finais e Conclusão 

Apesar dos esforços que têm vindo a ser desenvolvidos, no decorrer da última década, 
relativamente à gestão de VFV, tendo em vista o cumprimento legal vigente e a 
elevação dos padrões ambientais associados a este tipo de gestão, conclui-se, dos 
aspectos levantados ao longo da presente dissertação, que Portugal não se encontra 
preparado para fazer face às exigências estabelecidas na legislação em vigor relativas ao 
acréscimo em 5% da reciclagem e/ou reutilização dos VFV, a partir de 2015.  

A fracção leve dos resíduos de fragmentação, a parcela mais problemática resultante do 
tratamento dos VFV, é caracterizada pela sua baixa densidade e elevado volume o que 
implica uma enorme ocupação de espaço em aterro e elevados custos de transporte não 
dedutíveis em mais-valias ambientais relativas à valorização daquele resíduo. 

Assim, independentemente das metas impostas pela legislação que implicam um 
aumento da reciclabilidade dos VFV, para além do presentemente preconizado, torna-se 
imperioso desviar aqueles resíduos, produzidos em quantidades significativas e cuja 



70 
 

�

caracterização físico-química possui ainda muitas lacunas, do circuito da deposição em 
aterro. 

As reduzidas taxas de deposição de resíduos em aterro praticadas em Portugal são um 
sério entrave ao desenvolvimento de tecnologias de aproveitamento material e/ou 
energético de resíduos, sendo este um constrangimento que pesa não só na área de 
gestão dos VFV como em todas as restantes área da gestão de resíduos, contrariando 
todas as políticas estabelecidas nas estratégias nacionais, nomeadamente o princípio da 
hierarquia da gestão de resíduos consagrada na legislação nacional e comunitária, pilar 
das práticas conducentes aos mais elevados padrões ambientais. 

Relativamente às restantes fracções resultantes do tratamento dos VFV, nomeadamente 
a metálica, encontra-se um cenário oposto ao anteriormente descrito, sendo possível 
identificar uma elevada rentabilidade dos processos de reciclagem e valorização, 
associados a um proveito económico significativo. 

Através da criação de instrumentos legais bem adaptados, do desenvolvimento de 
critérios e exigências técnicas rigorosos, bem como do aparecimento de tecnologias 
modernas e adequadas, as actividades relacionadas com a gestão de veículos em fim de 
vida em Portugal sofreram uma evolução pronunciada nos últimos seis anos, evolução 
essa que, entre muitos aspectos, promoveu a substituição do tradicional “ sucateiro”  por 
um importante sector de actividade que, no actual contexto da gestão de resíduos, se 
configura como um dos mais promissores, mais dotados de tecnologia e mais vantajosos 
do ponto de vista económico. 

Efectivamente, a criação da figura do operador licenciado e certificado pela Valorcar, 
tem-se traduzido num crescente aumento da qualidade da prestação de serviços de 
descontaminação e desmantelamento, estando estes processos associados aos 
procedimentos administrativos de abate legal de viaturas em fim de vida. O abandono 
ou o encaminhamento desadequado para infra-estruturas não legalizadas, encontra-se 
agora fortemente condicionado, incorrendo as pessoas singulares ou colectivas que 
colaborem com estas práticas, em avultados prejuízos de carácter fiscal e financeiro. 
Portugal está presentemente dotado de 45 operadores de recepção, desmantelamento e 
descontaminação dos quais 3 executam igualmente o processo de fragmentação, apenas 
na rede Valorcar o que permite concluir que a capacidade de tratamento é largamente 
adequada ao quantitativo de VFV produzidos em Portugal. 

Paralelamente, Portugal tem já consolidada alguma capacidade para o processamento de 
resíduos leves, tendo em vista a sua valorização energética. Esta capacidade encontra-
se, no presente, essencialmente dedicada ao processamento das fracções resultantes da 
gestão de resíduos urbanos, não existindo, contudo, qualquer constrangimento que 
impeça o alargamento daqueles processos à gestão de resíduos leves da fragmentação de 
VFV. Trata-se da produção de CDR que já encontra disponível em Portugal. 

É, no entanto, importante salientar que as metodologias associadas à incorporação de 
resíduos leves de fragmentação aos CDR para valorização energética, não servem os 
objectivos de gestão tal como estão estabelecidos para o universo temporal a partir de 
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2015 e que apontam para taxas de reutilização e/ou reciclagem de 85%. O acréscimo de 
5% relativo à taxa de reciclagem prevista para o presente deverá ser baseado em 
tecnologias de reciclagem material, não servindo os processos preconizados, os 
pressupostos previstos na legislação. 

Em face do desenvolvimento já verificado, nomeadamente na Alemanha e na Holanda, 
de algumas das tecnologias de pós fragmentação implementadas naqueles países, e 
atendendo a que o mesmo coincide com uma certa estagnação a nível nacional 
relativamente a desenvolvimentos tecnológicos na área do aproveitamento dos resíduos 
leves de fragmentação, será oportuno analisar os resultados obtidos por aquelas 
empresas para, numa lógica de benchmarking, equacionar a adequabilidade das mesmas 
para mercado nacional, aproveitando o período temporal até 2015.  

Contudo, a implementação em Portugal de tais tecnologias ditas de “ reciclagem” , já 
existentes em alguns países da Europa e também no Japão, revelar-se-á de difícil 
execução, já que incorporam elevados custos de processo, para os quais o país não se 
encontra vocacionado, e que foram desenvolvidos à medida das necessidades de 
cumprimentos das metas estabelecidas pela Directiva VFV, sendo técnicas pouco 
rentáveis do ponto de vista material. Paralelamente, algumas dessas técnicas, embora 
categorizadas já como soluções viáveis para o cumprimento das metas de reciclagem, 
são na realidade processos que culminam com a valorização de destilados ou resíduos 
com base no seu aproveitamento energético. 

A melhor opção de gestão a desenvolver em Portugal, tendo em vista as ambiciosas 
metas de reciclagem previstas na legislação, dependerão em larga escala do modo como 
o país optimizar os seus processos e da sua capacidade técnica para, de modo 
fundamentado, apresentar à Comissão Europeia uma solução adaptada à realidade do 
país. De facto, é interessante para os países que já desenvolveram as tecnologias de 
reciclagem sumariamente descritas no Capítulo 8 da presente dissertação, o sucesso na 
difusão do seu know-how e a comercialização dos seus equipamentos. Estes países 
detêm, paralelamente, uma capacidade de negociação de medidas, junto da Comissão 
Europeia, que não tem estado ao alcance de Portugal. 

No entanto, atendendo a que algumas das tecnologias apresentadas como soluções de 
referência não correspondem, com exactidão, à definição de reciclagem aceite ao nível 
da maioria dos países onde a legislação comunitária se aplica, estão criadas as condições 
para Portugal impor as suas próprias soluções para a valorização dos resíduos leves da 
fragmentação de VFV, promovendo a resolução da questão mais premente, que é o 
desvio destes resíduos da solução aterro. 

De acordo com o levantamento levado a cabo pela Valorcar em 2008, relativo a 
quantidades de VFV processados, materiais obtidos dos processos de descontaminação/ 
desmantelamento e de fragmentação, bem como as taxas apuradas de 
reutilização/reciclagem e valorização, conclui-se que os quantitativos que não foram 
valorizados ou reciclados ultrapassam as 8 000 ton.  
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Paralelamente à evidência de que as metas de reutilização, reciclagem e valorização 
estão a ser cumpridas por Portugal, no que respeita aos objectivos de gestão 
estabelecidos para 2006, é igualmente identificável que das 90 000 ton de resíduos de 
fragmentação produzidos em Portugal, por ano, cerca de 9% resultam directamente da 
actividade de gestão de VFV. 

As experiências já realizadas em 2008 com cimenteiras para valorização energética 
daqueles resíduos, as quais contemplaram a sua incorporação na produção de CDR são 
uma abordagem positiva à possibilidade de valorização energética da fracção leve dos 
resíduos de fragmentação naquelas infra-estruturas, havendo evidências de interesse das 
cimenteiras relativamente àquela abordagem. 

Convém, no entanto, salientar que, mesmo com o “ alargamento”  da definição de 
reciclagem é fundamental viabilizar a produção de um verdadeiro CDR o que implica 
sempre processos separativos que visam não só a preparação de uma mistura de 
resíduos leves, homogénea e com elevado poder calorífico, mas também a refinação da 
separação de diversos metais, não separados no contexto do processo de fragmentação, 
e dos contaminantes como o PVC altamente tóxico que retira poder calorífico a estas 
misturas, e dos retardadores de chama bromados.  

Uma vez mais, a questão das taxas de deposição de resíduos em aterro torna-se 
relevante, pois se se mantiverem mais baixas do que os custos associados à produção de 
CDR, todo o processo será virtualmente impossível de industrializar. 

Contudo, apesar dos esforços que Portugal tem vindo a desenvolver nesta matéria, 
existe ainda um longo caminho a percorrer, nomeadamente no campo da investigação 
sobre novas tecnologias de aproveitamento das fracções que presentemente, ou estão a 
ser depositadas em aterro, ou estão a ser sujeitas a outros processos mas com carácter 
meramente experimental e sem expressão significativa no mercado.  

Um diagnóstico atento da documentação existente referente à abordagem dos diversos 
países relativamente à implementação da Directiva VFV, nomeadamente a da Holanda, 
Alemanha e Itália, permite concluir que não existem diferenças significativas, sendo as 
dificuldades de gestão encontradas absolutamente idênticas ao caso português. Diferente 
é, contudo, a forma de encarar essas mesmas dificuldades, sendo visível que alguns 
países europeus têm vindo a alocar os recursos financeiros que decorrem dos avultados 
lucros obtidos da gestão de VFV a investigação séria na busca de soluções de 
reciclagem e/ou valorização sustentáveis das fracções menos nobres obtidas da 
fragmentação, processo de fim de linha dos VFV. 

No entanto, verifica-se que, ao nível nacional, é precisamente a questão do lucro que 
incentiva o desenvolvimento das actividades de gestão de VFV, sendo previsível que a 
diminuição dessa margem avultada, por desvio desses recursos para investigação, possa 
implicar um retrocesso na evolução já conseguida nesta matéria. 

Paralelamente, o país ainda não apostou numa dinâmica forte de negociação das metas 
de gestão junto da Comissão Europeia, no sentido de viabilizar metodologias mais 
adaptadas à realidade nacional, mas que não coloquem Portugal em posição de 
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fragilidade incorrendo em penosos processos de contencioso que, para além de 
prejudicarem a imagem do país, resultam em elevados prejuízos e à criação de 
mecanismos de resolução dos problemas apressados e pouco eficazes. 

Portugal tem ainda a possibilidade de se associar à iniciativa de diversos países que têm 
vindo a apresentar propostas junto da Comissão Europeia para alteração, ou das metas, 
ou da definição de reciclagem, ou propondo simplesmente a adopção do termo 
“ valorização” , mais lato, aliado sempre à reutilização, como objectivo de gestão para os 
VFV. Estes países apresentam a sua argumentação com base em estudos de viabilidade 
económica devidamente fundamentados, possuindo por isso, massa crítica relativamente 
à abordagem da Comissão Europeia.  

O país, tem assim necessidade de se munir de informação técnica e económica, por 
forma a sustentar uma abordagem consolidada para o país que vise o cumprimento das 
orientações de gestão preconizadas. 

Também a caracterização deste resíduo em termos da sua perigosidade terá que ser 
assumida. Apesar das taxas de deposição em aterro praticadas em Portugal serem, na 
generalidade, das mais baixas no contexto europeu, a deposição nos aterros dedicados à 
deposição de resíduos perigosos é um pouco mais penalizante do que a que se verifica 
nos aterros para resíduos não perigosos. Assim, um diagnóstico analítico daqueles 
resíduos, que como identificado ao longo da presente dissertação, conduziria certamente 
à conclusão de perigosidade, teria um papel dissuasor relativamente àquela forma de 
gestão. 

Caso as metas ou a definição de reciclagem não venham a ser alteradas, Portugal terá de 
adoptar tecnologias de ponta para separação dos componentes da fracção leve ou 
apostar numa metodologia de desmantelamento massivo dos VFV produzidos, o que 
implicará igualmente elevados custos de mão-de-obra. Esta última opção será, por 
ventura, a menos aconselhável, já que mesmo a remoção de grandes componentes 
plásticos das viaturas, em fase prévia de desmantelamento, não excluirá a necessidade 
da sua caracterização, para envio diferenciado para os respectivos processos de 
reciclagem. 

Uma alternativa a equacionar será a possibilidade de transferência dos resíduos 
produzidos em Portugal para as unidades já existentes que desenvolvem tecnologias de 
reciclagem, encetando desde já parcerias que de futuro venham, por um lado, a 
rentabilizar aquelas unidades já existentes, e por outro a auxiliar Portugal no 
cumprimento das metas de gestão legalmente previstas. 

Por último, e em face dos problemas e distorções de mercados devidos à especulação 
em torno do valor dos metais, a qual assumiu proporções significativas no caso da 
denominada “ linha preta”  associada aos VFV, considera-se que a criação de uma 
entidade reguladora deste mercado se revestiria do maior interesse.  

Apesar de muitos operadores de gestão de resíduos com actuação na área dos VFV 
demonstrarem já uma performance muito positiva ao nível do rigor impresso nos 
procedimentos de descontaminação e desmantelamento de viaturas, tal esforço perde 
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eficácia de não forem adoptadas metodologias igualmente exigentes por parte dos 
operadores que actuam no final do processo, nomeadamente os fragmentadores, não 
sendo admissível que pairem suspeitas relativas a episódios de fragmentação de VFV 
sem sujeição a prévia descontaminação e desmantelamento. Tais práticas comprometem 
em absoluto qualquer possibilidade de abordagem séria e estruturada relativamente às 
soluções a preconizar para a valorização/reciclagem resíduos leves de fragmentação.  

Estando disponível, ainda, um período de cinco anos até 2015, e mediante as conclusões 
retiradas da presente dissertação, será pertinente considerar algumas recomendações, 
essencialmente dirigidas ao Estado português e aos operadores económicos, 
nomeadamente: 

• Elaboração, desde já, um plano de acção, coordenado pela Autoridade Nacional de 
Resíduos, em pareceria com a Valorcar, operadores de gestão de resíduos e outros 
operadores económicos do sector, específico para a problemática em discussão, que 
contemple, de forma faseada, todas as medidas basilares que viabilizem formas de 
valorização da fracção leve dos resíduos de fragmentação, estatuindo de forma 
inequívoca, a obrigatoriedade de sua caracterização analítica e consequente 
proibição destes resíduos em aterro para deposição de resíduos não perigosos, 
critérios restritivos para deposição em aterro de resíduos perigosos e aumento das 
taxas de deposição em qualquer infra-estrutura de aterro, de forma a estimular o 
mercado da reciclagem e da valorização; 

• Acompanhamento das actividades dos operadores de descontaminação e 
desmantelamento de VFV tendo em vista o diagnóstico daquelas práticas, não 
apenas na perspectiva do cumprimento legal, mas numa lógica de optimização dos 
processos, com o objectivo de reduzir o quantitativo dos resíduos de fragmentação; 

• Manutenção da sustentabilidade económica da cadeia de tratamento dos VFV, de 
forma a não criar cenários desincentivadores das boas práticas já conseguidas; 

• Desenvolvimento de novas metodologias e operações de reciclagem que dêem 
resposta aos materiais emergentes que começarão a surgir no universo dos VFV para 
abate, como por exemplo as baterias de Níquel e Lítio das viaturas eléctricas; 

• Criação de incentivos para a aquisição de viaturas novas concebidas numa lógica de 
facilitação do desmantelamento e incorporação de materiais reciclados e recicláveis; 

• Acompanhamento dos desenvolvimentos técnicos e económicos subjacentes às 
tecnologias de valorização/reciclagem já desenvolvidas noutros países; 

• Dinamização do mercado de produção de CDR com vista à incorporação em massa 
de resíduos leves de fragmentação e criação de estímulos crescentes às cimenteiras 
para utilização deste combustível alternativo, devendo esta estratégia ser 
acompanhada de estudos fundamentados de viabilidade técnica e económica, e 
garantia de cumprimento dos mais elevados padrões ambientais, de forma a 
sustentar eventuais negociações junto da Comissão Europeia para adopção de uma 
política própria adaptada à realidade nacional. 

 
�
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Anexo I:  

Gráfico I: Parque automóvel em Portugal em final de 

Dezembro de 2007 

Gráfico II: Crescimento do parque automóvel ao nível da 

União Europeia (EU) e Associação Europeia de Comercio 

Livre (EFTA) 

Gráfico III: Número de VFV recolhidos em 2005, por idade 

em anos 

Gráfico IV: Número de VFV recolhidos em 2006, por idade 

em anos 

Gráfico V: Número de VFV recolhidos em 2005, por marca 

Gráfico VI: Número de VFV recolhidos em 2006, por marca  

Gráfico VII: Número de VFV recolhidos em 2007, por marca 

Tabela A: Idades dos VFV recolhidos em 2007 e 2008 
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Fonte: ACAP 
* Inclui veículos ligeiros de passageiros e todo-o-terreno, veículos comerciais ligeiros e veículos pesados. Exclui 
motociclos. 
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Gráfico II: Crescimento do parque automóvel ao nível da União Europeia (EU) e Associação 

Europeia de Comercio Livre (EFTA) 
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Fonte: Valorcar 

Gráfico III: Número de VFV recolhidos em 2005, por idade em anos 
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Fonte: Valorcar 

Gráfico IV: Número de VFV recolhidos em 2006, por idade em anos 
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Fonte: Valorcar 
Gráfico V: Número de VFV recolhidos em 2005, por marca 
 

 

Fonte: Valorcar 
Gráfico VI: Número de VFV recolhidos em 2006, por marca  
 

 

Fonte: Valorcar��
Gráfico VII: Número de VFV recolhidos em 2007, por marca 
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Idade dos VFV recolhidos por ano da respectiva recolha 
 2007 2008 

Data da Matrícula Número de VFV recolhidos Número de VFV recolhidos 
1900   
1905 3  
1911  1 
1922 1 3 
1933 1  
1944  3 
1951 1 1 
1954   
1955  3 
1957 3  
1958 3 3 
1959 2 3 
1960  1 
1961  3 
1962  4 
1963 2 3 
1964 3 4 
1965 3 10 
1966 8 5 
1967 9 10 
1968 19 19 
1969 26 27 
1970 24 36 
1971 32 46 
1972 43 88 
1973 63 95 
1974 80 122 
1975 89 148 
1976 104 175 
1977 136 228 
1978 111 201 
1979 163 252 
1980 231 374 
1981 691 995 
1982 693 1111 
1983 777 1271 
1984 848 1344 
1985 1222 2109 
1986 1605 2861 
1987 2287 3752 
1988 3813 6935 
1989 4112 7094 
1990 4481 8082 
1991 4551 8330 
1992 5369 10456 
1993 3517 8133 

Tabela A 
Idade dos VFV recolhidos por ano da respectiva recolha 



1994 2861 5948 
1995 1858 4265 
1996 1546 3856 
1997 1000 3206 
1998 414 2028 
1999 329 807 
2000 214 613 
2001 149 397 
2002 110 254 
2003 75 143 
2004 65 135 
2005 46 113 
2006 17 46 
2007 3 24 
2008  8 

Grand Total 44797 87681 
�����������������      Fonte: Valorcar  
�
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Anexo II: Tabela de Pesos (kg) dos modelos automóveis 

comercializados actualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela de Pesos (kg) dos modelos automóveis comercializados actualmente 
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Anexo III: Tabela resumo de dados experimentais 

(descontaminação/desmantelamento) 

�



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 Média Massas totais Valores referência
Matrícula 43-71-DP 29-54-BS 82-03-DG 34-85-AF SC-73-71 21-80-DC 13-71-CO 22-43-FF 21-33-GI PJ-43-19 64-05-BL 75-71-FA 57-60-DV 88-86-DN 98-38-AA 71-53-DE 02-29-DQ 32-33-DQ SF-02-65 88-51-EX (-) 100�/unidade 

Peso empilhador Marca Volkswagen Renault Fiat Ford Seat Opel Volkswagen Lancia Volkswagen Renault Citröen Fiat Renault Citröen Renault Peugeot Opel Renault Renault Citröen (pago ao proprietário)

4840kg Modelo Golf Clio Punto Fiesta Ibiza Corsa Polo Y10 Fire LX Polo 9TL AX Cinquecento Clio AX Clio 106 Corsa Clio 5 AX
Ano de Fabrico 1994 1993 1994 1992 1989 1993 1993 1994 1996 1987 1992 1995 1994 1993 1992 1994 1994 1994 1989 1995

Balança grandes peças Idade (anos) 14 16 15 17 20 16 16 15 13 22 17 14 15 16 17 15 15 15 20 14 16,1
Massa documental (kg) 985 820 935 785 810 845 770 800 955 825 708 735 845 720 810 780 845 830 755 706 813,2

Massa real (kg) 1000 830 940 790 820 860 780 810 960 840 710 740 850 730 820 790 860 840 770 710 822,5 16450
Diferença massa (kg) 15 10 5 5 10 15 10 10 5 15 2 5 5 10 10 10 15 10 15 4 9,3

Balança viatura/carcaças Tempo de operação (min) 25 25 40 40 25 25 30 25 30 25 25 25 25 25 25 30 20 20 25 25 535 mim � 9 horas
Custo de Processo (�) 4,6 4,6 3,7 3,7 4,6 4,6 5,5 4,6 5,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 5,5 3,7 3,7 4,6 4,6 5,5 �/homem/hora

Peso (kg)

Balança líquidos (corpo do texto)
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Custo de Processo (�) 4,6 4,6 3,7 3,7 4,6 4,6 5,5 4,6 5,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 5,5 3,7 3,7 4,6 4,6 5,5 �/homem/hora
Nº de homens 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12,00 12,50 12,50 13,50 12,50 11,50 11,50 12,50 12,00 12,00 12,00 12,50 12,00 12,00 12,50 12,50 12,00 12,00 12,00 12,00 12,20 244,00
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0,43 na na na na na na na na na na na 0,52 na na 0,35 na na na na 1,3
64,00 57,50 53,50 55,00 57,50 60,50 58,00 62,50 59,00 57,00 60,50 54,50 59,50 54,00 56,00 57,50 59,00 58,50 54,00 54,50 57,63 ����-��

Gasolina 2,67 3,51 6,33 6,43 2,75 3,45 3,92 1,70 5,85 2,67 4,15 2,98 5,32 4,06 3,08 2,09 3,32 4,98 5,48 74,74 %#-%#

Gasóleo . . . . . . . . . . . . . 4,87 . 4,87
2,22 3,43 3,16 2,62 2,48 2,43 3,03 2,29 3,22 3,70 2,90 3,64 3,35 2,57 2,93 2,98 3,01 2,81 2,79 2,28 �%-.#

Motor 2,75 2,65 2,94 3,22 2,62 2,73 3,10 2,14 2,40 3,21 3,14 2,12 2,52 2,60 2,16 2,37 2,57 2,72 2,73 2,48 �$-�%

Caixa velocidades 2,80 2,72 2,11 2,93 2,80 1,81 2,90 2,10 2,15 2,03 1,92 1,98 2,30 2,44 2,09 2,24 2,32 2,43 2,58 2,45 #%-��

0,32 0,27 0,43 0,45 0,22 0,44 0,32 0,25 0,40 0,29 0,27 0,36 0,34 0,28 0,26 0,32 0,29 0,17 0,31 0,27 /-�/

0,19 0,17 0,27 0,35 0,18 0,21 0,24 0,16 0,19 0,15 0,17 0,17 0,17 0,18 0,16 0,19 0,22 0,15 0,13 0,16 $-.�

1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 ��-��

4,50 na 5,50 na na 3,50 na 4,00 3,50 na na na 4,00 na na 3,50 4,00 3,50 na na 36 (+) 64 �/unidade
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

7,50 8,50 8,00 4,50 6,50 6,50 6,50 7,50 8,00 7,00 6,50 5,00 7,00 5,50 7,00 8,00 6,50 7,00 5,50 5,50 �$#-��

22,00 22,00 26,00 24,50 26,50 24,00 24,50 22,50 22,00 23,00 25,00 24,00 24,50 23,00 23,50 24,00 21,50 22,50 21,00 22,00 #/.-��

122,38 113,75 121,24 114,00 114,55 117,57 114,51 118,14 119,21 111,55 117,05 107,75 122,02 107,94 111,16 117,53 114,00 115,60 106,52 107,62 2294,09

Filtro de óleo
Catalisador
Componentes pirotécnicos/air bag

Total (soma massas intermédias)

Pára-choques
Vidros

Óleos lubrificantes

Óleo amortecedores
Fluído travões

Componentes (kg)
Bateria
Depósito GPL
Óleo direcção assistida

Peso (kg)

Pneus (completos)
��* 0�(,1'��

Líq. Arrefecimento/refrigeração
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122,38 113,75 121,24 114,00 114,55 117,57 114,51 118,14 119,21 111,55 117,05 107,75 122,02 107,94 111,16 117,53 114,00 115,60 106,52 107,62 2294,09
880,00 720,00 820,00 680,00 710,00 750,00 670,00 700,00 850,00 730,00 600,00 640,00 730,00 630,00 710,00 680,00 750,00 730,00 670,00 610,00 �	
���� 90�/ton
120,00 110,00 120,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 100,00 120,00 100,00 110,00 110,00 110,00 110,00 100,00 100,00 2190,00

2,38 3,75 1,24 4,00 4,55 7,57 4,51 8,14 9,21 1,55 7,05 7,75 2,02 7,94 1,16 7,53 4,00 5,60 6,52 7,62 5,00

Perda em relacção ao pesos intermédios
* apenas 4 pneus
(**) amortecedores traseiros pneumáricos

16450
-14260

2190 2 5 kg
13,3% foram removidos 122,38 113,75 121,239 114 114,55 117,57 114,51 118,14 119,21 111,55 117,05 107,75 122,02 107,94 111,16 117,53 114 115,6 106,52 107,62 2294,089

-2190
104,089

13,9% foram retirados
Possibilidade de valorização(V)/Custos (-)/ Custos(-)/

reciclagem (R)/eliminação(E)Proveitos (+) Proveitos (+) da amostra (�)

(�/ton)

244 12,2 R 240 58,6

1,3 0,43 R 0 0

-100�/unidade -2000

Bateria

Óleo direcção assistida

Componentes (kg) Total da amostra (kg)Peso Médio por VFV (kg)

Recepção da viatura 

(ao proprietário) 

20 unidades

Perda em relacção à massa real (m.real-m.carcaça)
Erro (massas intermédias-perda real)

Total (soma massas intermédias)
Carcaça descontaminada
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1152,5 57,63 R/V +22,5* 25,9

Gasolina 74,74 3,93 V +1,99�/l** 165,2

Gasóleo 4,87 4,87 V +0,963 �/l** 5,2

57,84 2,89 E -100 -5,8

53,17 2,66 R 0 0

47,1 2,36 R 0 0

6,26 0,31 R 0 0

3,81 0,19 E 0 0

10,5 0,52 R -120 -1,3

36 (9 unidades) 4 R +64�/unidade 576

134 6,7 R 70 9,4

468 23,4 R 15 7

14260 713 R 90 12834

5,5�/homem/hora -91,1

11674,2

583,7 �/viatura***

Vidros

Carcaça descontaminada

Mão-de-obra

Totais

Proveito médio por viatura

Óleos amortecedores

Fluído travões

Filtro de óleo

Catalisador

Pára-choques

Pneus (completos)

Combustível

Líq. Arrefe./refrigeração

Óleos lubrificantes Motor

Cx. Veloci
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