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Resumo 

 

Com as crescentes preocupações ambientais e imposição de ambiciosas metas no que toca à 

reciclagem na União Europeia, cada país é obrigado a investir em novas formas de recuperar 

materiais recicláveis. Com os valores da reciclagem de vidro a ficarem sistematicamente aquém 

dos objetivos estabelecidos, a Sociedade Ponto Verde avançou com o investimento num projeto 

inovador de uma unidade de recuperação de vidro de embalagem, que será a responsável por 

resgatar de aterro mais de 150.000 toneladas de vidro por ano. 

Foi neste contexto que surgiu esta dissertação, que visa fazer o planeamento logístico de todo o 

sistema associado a essa mesma unidade, explorando diferentes sistemas logísticos com vista a 

alavancar a sua viabilidade financeira: um sistema móvel e um sistema fixo, onde podemos ter um 

cenário puramente descentralizado ou um otimizado. 

Para dar resposta a este desafio, efetuou-se um estudo profundo sobre a gestão de resíduos em 

Portugal e contexto do problema. Posto isto, elaborou-se uma revisão da literatura com o objetivo 

de identificar abordagens relevantes a ser consideradas na resolução do problema, onde se 

estudou diferentes sistemas logísticos e modelos de localização e de definição de rotas. Após este 

capítulo, apresenta-se uma descrição dos dados essenciais e seguidamente, apresenta-se o 

modelo de localização e dimensionamento elaborado. No capítulo subsequente, são apresentados 

e comentados os resultados obtidos em cada cenário. Por fim, explicitam-se as conclusões 

principais, tecem-se as recomendações para os futuros passos e apresentam-se os pontos de 

estudo futuro que possam contribuir para a resolução do problema de recuperação de vidro. 

 

 

Palavras-Chave: Logística Inversa, Network Design, Localização de Infraestruturas, Sistemas 

Logísticos. 
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Abstract 

 

 

With growing environmental concerns and ambitious recycling targets in the European Union, each 

country is obliged to invest in new ways to recover recyclables. With the values of glass recycling 

systematically falling short of the established objectives, Sociedade Ponto Verde has advanced with 

the investment in an innovative project of a packaging glass recovery unit, which will be responsible 

for the rescue of more than 150,000 tons of glass per annum from landfills. 

It was in this context that this dissertation emerged, which aims to develop the logistic planning of 

the whole system associated with that same unit, exploring different logistic systems in order to 

leverage its financial viability: a mobile system and a fixed system, where we can have a 

decentralized or optimized scenario. 

To meet this challenge, an in-depth study on waste management in Portugal and the context of the 

problem has been carried out. Thus, a literature review was elaborated in order to identify relevant 

approaches to be considered in solving the problem, where different logistics systems and location 

and route definition models were studied. 

After this chapter, a description of the essential data is presented, as well as the location model 

elaborated. In the following chapter, the results obtained in each scenario are presented and 

commented. Finally, the main conclusions are explained, recommendations for future steps are 

made and future study points that may contribute to the resolution of the glass recovery problem are 

presented. 

 

 

 

Keywords: Reverse Logistics, Network Design, Location of Infrastructures, Logistic Systems.  
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1. Introdução 

Este capítulo inicial tem como objetivo dar a conhecer, de forma geral, o problema a resolver. Assim, 

na secção 1.1 contextualiza-se o problema a ser abordado nesta dissertação, bem como as motivações 

por detrás da escolha do tema. Na secção 1.2 descrevem-se os diferentes objetivos para a dissertação, 

na secção 1.3 esclarece-se a metodologia seguida na execução deste documento e, por último, na 

secção 1.4 apresenta-se a estrutura deste documento, para que o leitor se sinta guiado na leitura. No 

fim deste capítulo, o leitor terá uma visão global, ainda que não aprofundada, sobre a temática que se 

irá abordar ao longo desta dissertação de conclusão de mestrado. 

1.1. Enquadramento e Motivação 

O aumento constante da população humana, as migrações para os centros urbanos, os hábitos de 

consumo potenciados por indústrias em expansão e a falta de investimento no planeamento de 

eliminação de resíduos urbanos são alguns dos principais problemas que levam à existência da 

avultada quantidade de resíduos mal geridos, causando problemas por todo o mundo (Vergara e 

Tchobanoglous, 2012).  

Considera-se que todas as casas e estabelecimentos comerciais ou de serviços são produtores 

de resíduos domésticos (Comissão Europeia, 2014). Assim, devido ao elevado número de produtores 

e à diversidade deste tipo de resíduos, a gestão dos resíduos urbanos torna-se um dos problemas mais 

complexos do século XXI. Decorre daí a necessidade de investir em soluções, pois a falta de 

capacidade para gerir a situação atual terá consequências avassaladoras.  

De acordo com a legislação europeia, mais concretamente a diretiva 2008/98/CE (European 

Council, 2008), a hierarquia de passos a considerar na gestão de resíduos (representada na figura 1) 

começa pela prevenção e redução dos resíduos, seguida de reutilização dos mesmos, reciclagem e 

valorização orgânica, recuperação ou valorização energética e, por fim, a eliminação que, regra geral, 

se traduz na solução de aterro sanitário (confinamento técnico) ou incineração.  

 

Figura 1: Hierarquia Europeia na gestão de resíduos (fonte: adaptado de (Comissão Europeia, 2017)) 

 

 

 

mais desejável 

menos desejável 
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Devido à baixa lucratividade, a reciclagem e recuperação de materiais nem sempre são as 

opções eleitas, pelo que milhões de toneladas acabam em aterro todos os anos (Renou et al., 2008; 

APA, 2017c), ignorando-se frequentemente os impactos dos aterros a longo prazo. Tomando como 

exemplo os restantes países na União Europeia, Portugal tem custos de aterro relativamente baixos 

(CEWEP, 2017), uma vez que a densidade populacional não é muito alta (Index Mundi, 2019), o que 

explica parcialmente porque se investe nos aterros, enquanto países como a Dinamarca investem em 

incineração (Janus et al., 2014). No entanto, reverter todos os impactos negativos causados por aterros 

sanitários comportará custos muito elevados, frequentemente desprezados. Ações como a 

requalificação desses terrenos e tratamento das águas lixiviadas são obrigatórias, embora não 

revertam o impacto negativo dos milhões de toneladas de materiais não biodegradáveis a poluir o 

planeta (Danthurebandara et al., 2013). 

Para além das problemáticas relacionadas com poluição, existe também uma falsa ideia de 

abundância de recursos, que tem vindo a ser desmascarada em variadas publicações (European 

Comission, 2010). No caso da Europa e, em particular, de países pequenos como Portugal, torna-se 

imprescindível dar primazia à preservação de recursos primários naturais. Investir na recuperação de 

resíduos em aterro contribui para a redução de desperdício de matérias primas, minorando também a 

poluição que se infiltra até na cadeia alimentar, seja através de águas, solo ou atmosfera contaminada 

(El-salam e Ismail, 2015). 

Sendo a questão da gestão de resíduos urbanos uma temática prioritária a nível mundial, a 

União Europeia propõe metas ambiciosas para os países que dela fazem parte (APA, 2017c), e 

diretivas bastante claras em relação à definição de resíduos e suas categorias. Para o consumidor 

comum, a categoria de resíduos domésticos urbanos será a que mais diretamente lhe dirá respeito e, 

em particular, a categoria dos resíduos de embalagens, que tem visto um aumento considerável devido 

à cultura da conveniência acima de tudo.  

Relativamente aos resíduos de embalagens, existe uma diretiva sobre a “Extended Producer 

Responsibility” (Diário da República, 2017) para que se garanta que esses resíduos são encaminhados 

devidamente, para evitar a sua deposição em aterros. Assim, o produtor que coloca os produtos no 

mercado tem de garantir a recolha desse produto. Uma vez que não é viável manter o controlo sobre o 

destino de cada embalagem, os produtores delegam esta responsabilidade numa entidade gestora 

como a Sociedade Ponto Verde, que fará a ponte para os municípios e consumidores finais. 

A Sociedade Ponto Verde (SPV) tem sido, em Portugal (desde 1996), um dos grandes 

responsáveis pela evolução positiva que se tem verificado no cumprimento destas metas a nível da 

reciclagem de embalagens. Através das suas atividades de sensibilização junto do público e da sua 

relação com as câmaras municipais por todo o país, reduziu-se consideravelmente as toneladas de 

resíduos em aterro, através do aumento das quantidades de resíduos reciclados (APA, 2018b). A SPV 

tem também investido em projetos inovadores que auxiliem na missão de aumentar a reciclagem no 

país e na evolução para uma “Economia Circular”, uma das prioridades atuais da União Europeia, muito 

interligada a uma filosofia de Zero Waste (European Comission, 2010) que só poderá ser atingida com 

a recuperação de materiais em todas as fontes possíveis. 
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Um dos materiais mais passíveis de ser reutilizado e reciclado é o vidro de embalagem. O vidro 

é um material 100% reciclável, que pode demorar desde 4 mil a 1 milhão de anos a decompor-se na 

natureza (Lipor, 2018). No contexto da reciclagem deste material, Portugal encontra-se abaixo das 

metas Europeias, sendo que a taxa de reciclagem do vidro de embalagem, se encontra na ordem dos 

50%, estando aquém da meta de 60%, estabelecida em 2011, e da atual meta de 65% (ver figura 2).  

 

 

Figura 2: Panorama Português em relação ao cumprimento de metas de reciclagem de vidro (fonte: (APA, 2019)) 

Dado que cerca de 50% do vidro está efetivamente a ser depositado em aterro, é necessário 

encontrar formas de o recuperar. Atingir este objetivo foi o âmbito de vários projetos de investigação 

do CERENA (Centro de Recursos Naturais e Ambiente, do Instituto Superior Técnico), que culminaram 

no desenvolvimento da tecnologia denominada de RecGlass.  

O RecGlass é um equipamento, apresentado na dissertação de doutoramento de Dias (2015), 

que permite o aumento da percentagem de vidro a ser reciclado, por ser capaz de recuperar o vidro do 

rejeitado pesado de resíduos indiferenciados, oriundos de estações de Tratamento Biológico-Mecânico 

(doravante denominadas por TMB). Nesse trabalho é apresentado o diagrama ótimo para o conjunto 

de processos necessários à recuperação do vidro, nos quais se insere o próprio equipamento 

RecGlass. Esse diagrama foi obtido ao fim de vários anos de estudo, desenvolvido no âmbito de um 

projeto iniciado em 2011, apoiado pela SPV. 

 

1.2. Objetivos 

A presente dissertação surge no contexto de um novo projeto financiado pela Sociedade Ponto Verde, 

o projeto Mobile-Pro-U, com o objetivo de dar continuidade ao projeto de 2011, anteriormente 

mencionado. Este projeto conta com o apoio do Instituto Superior Técnico (IST), Instituto de Engenharia 

Mecânica (IDMEC) e Maltha Glass Recycling Portugal enquanto parceiros. Considerando os dados de 

2014 em (Dias, 2015), ficou patente que, apesar do processo se provar tecnicamente eficiente, instalar 

o RecGlass nas várias TMBs do país seria economicamente inviável. O objetivo do presente estudo é 
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alavancar a viabilidade financeira do RecGlass, através do estudo de diferentes sistemas logísticos 

associados à implementação do equipamento: dois cenários de sistema fixo, sendo estes o cenário 

descentralizado e o cenário otimizado, e um cenário de sistema móvel. No final, pretende-se apresentar 

uma proposta de sistema logístico que reduza os custos associados ao sistema e que permita que se 

processe o máximo de toneladas de resíduos possível, atingindo um maior potencial absoluto de 

recuperação de vidro de embalagem.  

A resolução do desafio tem início com a definição dos três grandes cenários logísticos a 

analisar e comparar: a descentralização do equipamento, centralização e o cenário da criação de uma 

unidade móvel, denominada Mobile-Pro-U. No corpo da dissertação de mestrado, pretende-se avaliar 

estas 3 alternativas do ponto de vista de exequibilidade logística e económica. 

A opção descentralizada consiste na instalação do diagrama de recuperação de vidro nas 

várias TMBs do país, ou pelo menos, nas que tenham dimensão relevante e se encontrem em estado 

estacionário. O sistema otimizado visa determinar qual o número de diagramas ótimo a instalar e as 

respetivas localizações, de forma a potenciar a viabilidade económica. Este cenário otimizado 

significará, provavelmente, uma centralização dos equipamentos num reduzido número de 

localizações, para onde se redirecionará o rejeitado pesado do resto do país. Os cenários 

descentralizado e otimizado implicam que o equipamento esteja fixo nas localizações. O sistema móvel 

é mais inovador, e implica inserir o diagrama num camião e ter a unidade móvel (Mobile Pro-U) a 

deslocar-se periodicamente às várias TMBs.   

Espera-se desenvolver modelos matemáticos que permitam auxiliar a procura da melhor 

configuração possível para o sistema logístico, cuja viabilidade financeira será estudada. Visto que a 

implementação deste diagrama de processos, que inclui o equipamento RecGlass, se trata de um 

investimento, os modelos considerarão que o objetivo é a maximização do Valor Atualizado Líquido 

(VAL), denominado Net Present Value (NPV) na língua inglesa, e terão em conta as condicionantes já 

existentes, como a localização atual das várias TMBs e as quantidades de resíduos indiferenciados 

que processam. 

 

1.3. Metodologia da Dissertação 

Nesta secção apresenta-se a metodologia a ser adotada nesta dissertação, com vista a atingir os 

objetivos já definidos.  

A fase inicial da caracterização do problema é crucial, até do ponto de vista da definição dos 

objetivos deste trabalho, que só podem ser definidos através de profunda compreensão de toda a 

problemática. Entender o estado atual da gestão de resíduos de embalagens em Portugal, incluindo 

políticas nacionais e entidades envolvidas, e como se chegou ao panorama atual é a chave para que 

se possa atingir os objetivos e propor soluções viáveis. Nesta fase foi essencial o contacto regular com 

várias entidades, como a Sociedade Ponto Verde, na qualidade de entidade gestora de resíduos de 

embalagem, a Maltha, na qualidade de retomadora de vidro de embalagem, e nove estações de 

tratamento mecânico-biológico. Nas TMBs houve a oportunidade de visitar as instalações e recolher 

informações de caráter logístico sobre o funcionamento das mesmas e possíveis condicionantes 
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relevantes para este projeto. Um estudo mais aprofundado sobre o RecGlass também foi feito, com o 

apoio de alunos bolseiros de mecânica do Instituto Superior Técnico, para melhor entender as suas 

potencialidades e limitações. 

A segunda fase compreende a revisão da literatura existente acerca das temáticas mais 

relevantes à resolução do problema definido após o estudo realizado na fase anterior. Aqui reforça-se 

os alicerces de conhecimento, alguns obtidos ao longo do mestrado, em relação a temas relacionados 

com sistemas logísticos descentralizados, centralizados e unidades móveis, e o estudo de modelos 

existentes de location, vehicle routing problems (VRP) e scheduling, que se podem unir em modelos 

integrados de location inventory routing problems. 

A pesquisa de artigos científicos foi realizada sobretudo em várias bibliotecas online e websites 

como o ResearchGate, ScienceDirect e Google Schoolar, utilizando conceitos chave como facility 

location problem, vehicle routing problem, scheduling, centralized network design, inventory routing 

problems, cenários mobile, entre outros. Paralelamente, foram também consultados diversos livros 

científicos usando as mesmas palavras-chave. 

Finalizada a fase do estudo teórico do problema, deu-se início à fase de desenvolvimento da 

possível solução do mesmo, a qual seguiu a metodologia descrita na figura 3. 

 

Figura 3: Etapas do desenvolvimento da dissertação (fonte: autor) 

 

Nesta terceira fase da dissertação, primeira fase em termos de desenvolvimento da solução, 

efetuou-se a recolha dos dados, quer junto das entidades interessadas no projeto, quer junto dos 

responsáveis pelas restantes tarefas do projeto Mobile-Pro-U. Para cada cenário, o primeiro passo será 

a recolha e consolidação de toda a informação necessária, em particular logística e financeira. 

Informação como quantidades de resíduos a processar, localização das estações e distâncias, 

informação financeira, como os custos que cada estação tem associados aos seus aterros, máquinas 

e transporte, por tonelada de resíduos, mas também informação sobre o mercado da reciclagem de 

embalagens de vidro, nomeadamente lucros e custos associados. Também os custos associados ao 

diagrama que inclui o RecGlass serão contabilizados, e aqui utilizar-se-ão os dados de (Dias, 2015), 

que recolheu informação junto de fornecedores acerca dos materiais e maquinaria necessários para o 

diagrama, juntamente com dados mais atualizados fornecidos pelas teses a serem desenvolvidas neste 

momento por alunos do departamento de mecânica. Dar-se-á primazia aos dados recolhidos 

diretamente junto das entidades abordadas, uma vez que muitas das TMBs não se encontram num 
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estado estacionário e os relatórios da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) se provam 

desatualizados.  

Com estas informações, os segundo e terceiro passos serão o desenvolvimento do modelo, 

enquanto ferramenta para chegar às melhores soluções, e sua aplicação aos cenários, utilizando os 

dados reais recolhidos como input. Será criado um modelo matemático a implementar no software 

GAMS para determinar, dadas as quantidades de rejeitado pesado produzido pelas várias TMBs, 

localizações e outras condicionantes, qual o número ótimo de diagramas a instalar e respetivas 

localizações, de forma a potenciar a viabilidade económica. Descreve-se todo o raciocínio por detrás 

dos modelos logísticos criados, detalhando as diversas variáveis, condições assumidas e limitações. 

Para os cenários de sistema fixo, utilizar-se-á o modelo para saber se o projeto é viável com 

um cenário descentralizado, e se a situação ideal é uma ou mais localizações, quais os fluxos de 

entrada e saída, que valor de contrapartida seria necessário dar a este vidro e qual a quantidade de 

vidro que seria necessária para o sistema ser vantajoso economicamente. A análise para o sistema 

móvel, contempla os dados em relação às quantidades e, uma vez esclarecidas as condicionantes do 

Mobile-Pro-U, essas serão modeladas em restrições a inserir nos modelos de planeamento, para saber 

quando a unidade móvel se deve deslocar às várias localizações (problema de scheduling), averiguar 

a possibilidade de visitar mais do que uma instalação em cada jornada de trabalho (problema de 

definição das rotas da unidade móvel), definir a localização de base e o número de unidades móveis. 

Dado que os modelos já contemplarão a informação financeira (o investimento necessário, as 

receitas e os custos), o quarto passo será realizar uma análise de sensibilidade ao cenário mais 

promissor e concluir qual o desenho logístico mais proveitoso para esta situação, dadas as limitações 

existentes. Compara-se vantagens e custos das várias alternativas e discute-se a viabilidade do projeto, 

com foco nas suas possibilidades ao nível da recuperação do vidro, em contraste com os custos totais 

acrescidos.  

Por fim, a dissertação termina com o levantamento de conclusões do corpo do trabalho e 

estabelecem-se linhas orientadoras para estudos futuros relacionados com os resíduos de embalagem 

em Portugal que possam contribuir, em particular, para minorar as quantidades de vidro em aterro.  

 

1.4. Estrutura da Dissertação 

Para além deste capítulo introdutório, onde se descreveu brevemente o problema, o objetivo deste 

trabalho e a metodologia a ser aplicada, a linha condutora desta dissertação está estruturada nos 

seguintes capítulos: 

 

 

Capítulo 2: Definição do Problema 

Apresenta-se uma visão global do panorama dos resíduos em Portugal ao longo dos anos, em 

particular, de resíduos de embalagem. Focando, posteriormente, nas embalagens de vidro, caracteriza-

se o funcionamento do ciclo dos retomadores e os processos nas estações de tratamento mecânico-

biológico, e dá-se a conhecer o equipamento que originou este projeto, o RecGlass, e o diagrama de 

processos que o acompanhará sempre. Por último, sintetiza-se o desafio a resolver. 
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Capítulo 3: Revisão de Literatura 

Após identificação do problema, procede-se à revisão da literatura, onde são explorados os 

conceitos relacionados com centralização e descentralização, unidades móveis, modelos de 

localização, VRP, scheduling e location inventory routing problems. Pretende-se adquirir o 

conhecimento necessário para desenvolver modelos para resolver o desafio previamente exposto. 

 

Capítulo 4: Recolha de dados no âmbito do Mobile-Pro-U 

 Apresentam-se os dados recolhidos ao longo das várias tarefas do Projeto Mobile-Pro-U, 

explica-se a contribuição e objetivo de cada uma das tarefas e apresentam-se os três cenários a 

analisar nesta dissertação. Conclui-se com a análise ao sistema móvel. 

 

Capítulo 5: Desenvolvimento do Modelo de Localização e Dimensionamento para Sistema Fixo 

Apresentam-se os pressupostos assumidos e a formulação matemática para o problema de 

localização e dimensionamento a ser utilizado nos dois cenários de sistema fixo, o cenário 

descentralizado e o cenário otimizado. Descrevem-se todas as variáveis, parâmetros, equações e 

restrições. 

 

Capítulo 6: Resultados da Rede de Ponto Fixo 

Apresentam-se os resultados obtidos para os dois cenários de sistema fixo, o cenário de rede 

descentralizada e o cenário de rede otimizada, bem como as variações mais relevantes dos mesmos. 

Efetua-se também uma importante análise de sensibilidade aos cenários mais promissores, para testar 

a sua robustez e entender quais são as variáveis chave para que os cenários tenham sucesso. Retiram-

se as conclusões relativas aos dois cenários de sistema fixo. 

 

Capítulo 7: Conclusões e Trabalho Futuro 

Por último, são identificadas as conclusões mais relevantes de todo o trabalho, abordam-se as 

limitações encontradas, tanto a nível de desenvolvimento dos cenários como a nível do contexto do 

problema. Discute-se o melhor curso de ação face aos resultados obtidos e sugerem-se futuros tópicos 

de estudo nesta área. 
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2. Definição do Problema 

Com este capítulo dá-se a conhecer ao leitor, de forma detalhada, o problema em estudo nesta 

dissertação e sua contextualização. Assim, na secção 2.1 apresenta-se a história da gestão de resíduos 

sólidos urbanos em Portugal, bem como a hierarquia atual das entidades responsáveis por essa mesma 

gestão. A secção 2.2 foca-se na situação específica da gestão de resíduos de embalagem, 

diferenciando as situações de recolha seletiva e indiferenciada dos resíduos e, para cada tipo de 

recolha, aborda-se o papel dos vários intervenientes, como o caso das estações de tratamento 

mecânico-biológico. Na secção 2.3, dá-se destaque ao caso particular do vidro de embalagem, onde 

se trata da questão do processo da sua retoma, apresentando-se os players no mercado e os seus 

interesses no processo de recuperação do vidro de embalagem. Por fim, na secção 2.4, entra-se em 

detalhe acerca do funcionamento do RecGlass e do diagrama de processos envolvente, e como este 

pode solucionar alguns dos problemas discutidos ao longo do capítulo. Conclui-se com uma breve 

reflexão do desafio apresentado. 

  

2.1. Gestão de Resíduos Urbanos em Portugal 

Em Portugal, a definição em vigor de resíduos urbanos é "resíduo proveniente de habitações, bem 

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

habitações" (Comissão Europeia, 2014). Ou seja, são resíduos urbanos os resíduos de: 

“a) agregados familiares (resíduos domésticos),  

b) pequenos produtores de resíduos semelhantes (produção diária inferior a 1.100 l) 

c) grandes produtores de resíduos semelhantes (produção diária igual ou superior a 1.100 l)”. 

Os grandes produtores de resíduos têm a responsabilidade de tratar do encaminhamento dos 

seus resíduos para os órgãos devidos (respeitando as normas de transporte, que podem ser 

consultadas no site da Agência Portuguesa do Ambiente). No caso de agregados familiares e pequenos 

produtores, esta gestão de resíduos está sob a alçada dos municípios. É importante ter em 

consideração a quantidade e diversidade destes resíduos (muitos são de grande dimensão e 

contribuem para grande parte das toneladas em aterro, o caso dos chamados “monstros”, como o caso 

de eletrodomésticos) e que, nem todos são encaminhados da melhor forma. A recolha dos resíduos 

urbanos engloba três fases básicas: a recolha, o transporte e a deposição em destino final, sendo que 

esta, atualmente, já engloba quase sempre triagem e tratamento dos resíduos.  

 

2.1.1. História da gestão dos resíduos urbanos em Portugal 

Até ao virar do milénio, a gestão de resíduos sólidos urbanos em Portugal baseava-se na recolha de 

resíduos indiferenciados e sua deposição imediata em lixeiras, sem qualquer valorização dos resíduos 

ou controlo sobre as lixeiras e seu impacto ambiental. Motivo pelo qual em 1996, em Portugal, existiam 
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341 lixeiras ativas, a céu aberto. Hoje, devido à implementação do Plano Estratégico para os Resíduos 

Sólidos Urbanos (PERSU), existem zero. As lixeiras foram sendo gradualmente seladas e atualmente 

são monitorizadas, tal como os aterros. No entanto, é uma falácia acreditar que o problema ficou 

resolvido, uma vez que o processo de decomposição dos materiais lá presentes se encontra bastante 

longe de estar completo e que, por falta de impermeabilização das lixeiras e tratamento devido, estas 

ainda apresentam riscos de contaminação para a envolvente. 

A preocupação em torno do ambiente e, consequentemente, da reciclagem em Portugal, 

começou na altura em que aderiu à União Europeia, uma vez que esta já definia diretivas em relação 

às metas a atingir. Para caminhar no sentido de atingir estas metas, existe um plano estratégico em 

vigor, o PERSU 2020, aprovado na portaria n.º 187-A/2014 (Diário da República, 2014), que define 

estratégias e metas no âmbito da gestão dos resíduos sólidos urbanos em Portugal. O primeiro PERSU 

esteve ativo entre 1997 e 2007, tendo como principal propósito o encerramento da totalidade das 

lixeiras, atingido com sucesso. Entre 2007 e 2014 esteve em vigor o PERSU II (previsto ser seguido 

até 2016), com a finalidade de intensificar as políticas de redução, reciclagem e reutilização, bem como 

assegurar monitorização das infraestruturas de tratamento e eliminação de resíduos. No entanto, a 

avaliação intercalar em 2012 demonstrou que alguns dos objetivos não estavam encaminhados de 

forma a serem atingidos e assim nasceu o PERSU 2020. Este plano entrou em vigor em 2014, com o 

intuito de estabelecer as metas globais nacionais e também para cada Sistema de Gestão de RU 

(SGRU), bem como as medidas a implementar no período de 2014-2020 na área da gestão de resíduos 

urbanos. A monitorização anual reportada está disponível para consulta no site da APA (Agência 

Portuguesa do Ambiente). Atualmente, a diretiva Europeia a seguir é a 2008/98/CE (European Council, 

2008), o que levou a que Portugal definisse novos e ambiciosos objetivos (APA, 2017c), como:  

● reduzir a produção de resíduos urbanos em 10% do seu peso, em relação ao valor de 2012, 

até 31 de dezembro de 2020. Em 2017 apenas se atingiu 1,07% em relação ao valor de 2012, 

tendo havido aumento de produção de RU, possivelmente devido a um aumento do poder de 

compra; 

● reciclar pelo menos 70%, em peso, dos resíduos de embalagens até 2020; 

● aumentar para 50%, em peso, relativamente à preparação para a reutilização e reciclagem de 

resíduos urbanos (incluindo o papel, o cartão, o plástico, o vidro, o metal, a madeira e os 

resíduos urbanos biodegradáveis). Em 2017 Portugal ficou-se pelos 38%. 

No domínio da reciclagem, a diretiva europeia 2018/852/CE propõe também que se recicle 70% 

do vidro de embalagens até 2025 e 75% até 2030 (APA, 2018a), metas ambiciosas, considerando que 

os dados mais recentes, de 2018, indicam que Portugal se encontra nos 50% de vidro de embalagem 

reciclado, como se viu anteriormente na figura 2. É aqui, nas embalagens de vidro, que o RecGlass, 

em conjunto com o Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE) da SPV, pode 

fazer enorme diferença. 
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2.1.2. Entidades gestoras dos resíduos urbanos em Portugal 

Pode dizer-se que um Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos (SGRU) é uma estrutura de meios 

humanos, técnicos e infraestruturas, montada para gerir os Resíduos Urbanos (RU). Atualmente, 

existem 23 SGRU, cobrindo todo o território continental, 12 multimunicipais e 11 intermunicipais (ver 

tabela 1), com autonomia para lidar com os resíduos urbanos na sua área de ação, verificando-se 

muitas vezes intercooperação para lidar com excesso de resíduos face ao esperado, ou com 

determinado tipo de resíduos. 

Tabela 1: Lista de SGRUs em Portugal Continental (fonte: APA) 

Multimunicipais Intermunicipais 

Valorminho 

Resulima 

Braval 

Resinorte 

Suldouro 

Valorlis 

Ersuc 

Resiestrela 

Valnor 

Valorsul 

Amarsul 

Algar 

Ambisousa 

Lipor 

Resíduos do Nordeste 

Ecobeirão 

Resitejo 

Ecolezíria 

Tratolixo 

Ambilital 

Gesamb 

Resialentejo 

Amcal 

 

 

Estes 23 sistemas agem de acordo com as políticas nacionais definidas pelo Ministério da 

Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (MAMAOT) que, por sua vez, define 

as políticas a seguir em Portugal, com base nas diretivas da União Europeia. Sob a alçada do MAMAOT 

estão as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), cujo objetivo é executar, 

fiscalizar e avaliar a implementação das políticas relativas a ambiente e ordenamento do território ao 

nível regional, prestando apoio aos SGRUs. O serviço de recolha e gestão dos resíduos sobrevive 

também devido à contribuição de todos os cidadãos e, nesse sentido, foi criada a Entidade Reguladora 

dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), que visa garantir tarifários socialmente aceitáveis, 

defender os direitos dos consumidores dos sistemas (municipais e intermunicipais) e, por outro lado, 

assegurar a sustentabilidade económica destas entidades. Estes SGRUs agem de forma independente, 

daí a necessidade de uma entidade a nível nacional que as acompanhe a todas. O MAMAOT delega 

assim esta responsabilidade de gerir os resíduos a nível nacional na APA, que tem como missão 

“propor, desenvolver e acompanhar a gestão integrada e participada das políticas de ambiente e de 

desenvolvimento sustentável, de forma articulada com outras políticas sectoriais e em  colaboração 

com entidades públicas e privadas que concorram para o mesmo fim, tendo em vista um elevado nível 

de proteção e de valorização do ambiente” (APA, 2019).  
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A figura 4 pretende demonstrar a cadeia de delegação de responsabilidade que acabou de ser 

descrita. 

 

Figura 4: Principais agentes envolvidos na gestão de resíduos em Portugal (fonte: (Máximo, 2013)) 

 

É importante realçar que esta dissertação, pelo seu carácter prático, se focará especificamente 

no fluxo de resíduos sólidos urbanos, em particular na categoria de embalagens genéricas de vidro, e 

apenas em Portugal Continental, por uma questão de simplificação do estudo, uma vez que as 

quantidades de resíduos processados nas ilhas não são relevantes face às quantidades do continente 

(de 4.745 para 130, em milhares de toneladas (APA, 2017c)). 

 

2.2. Gestão de resíduos de embalagem em Portugal 

Dada a enorme diversidade presente nos resíduos urbanos, a gestão encontra-se dividida por 

categorias, sendo uma delas os resíduos de embalagem, que podem ser recolhidos de duas formas: 

1) recolha seletiva, através de sistemas de ecopontos ou porta-a-porta, em que o 

consumidor final separa as embalagens pelos diferentes tipos de material (vidro, papel/cartão 

e plástico/metal) e os deposita em contentores específicos;  

2) recolha indiferenciada, onde o consumidor coloca todos os resíduos nos contentores 

indiferenciados, que serão encaminhados para uma estação de tratamento mecânico-biológico, 

onde os resíduos passarão por vários processos, como se verá adiante.  

A figura 5 pretende clarificar os possíveis fins dos resíduos de embalagem, consoante o fluxo 

de resíduos em que se encontram - urbano ou não urbano - e o tipo de recolha que sofrem, seletiva ou 

indiferenciada. 
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Figura 5: Destino dos Resíduos de Embalagem em Portugal (fonte: (Dias, 2015)) 

 

2.2.1. Recolha Seletiva 

 

Como já discutido, a lei (Diário da República, 2017) estabelece que cabe às empresas embaladoras - 

que colocam os produtos embalados no mercado - tratar do destino final de todos estes resíduos, de 

forma a assegurar que estes são recolhidos e valorizados ou eliminados da maneira correta. Por ser 

uma tarefa virtualmente impossível, as embaladoras delegam nas entidades gestores de resíduos de 

embalagem esta responsabilidade. Atualmente, as embalagens não reutilizáveis só podem ser 

comercializadas se estiverem abrangidas pelo Sistema Ponto Verde. Os SGRUs que aderiram ao 

Sistema Ponto Verde (atualmente a totalidade dos SGRUs em Portugal) podem também ser 

denominados de SMAUTs (Sistemas Municipais e Autarquias Aderentes). Com os fundos provenientes 

das embaladoras, estas entidades gestoras financiam os SGRUs para manter o sistema de ecopontos 

e de recolha porta a porta em funcionamento (através dos quais se dá esta recolha seletiva de resíduos 

urbanos) e vendem o fluxo dos resíduos diferenciados aos retomadores, para que se transforme esse 

fluxo em novas embalagens, contribuindo assim para a desejada economia circular. Tudo isto é feito 

através do SIGRE – Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (simplificadamente, o 

Sistema Ponto Verde), que atualmente garante presença em 100% dos concelhos do país.  

Quando uma entidade se junta ao Sistema Ponto Verde, paga uma contribuição financeira 

inicial e, por ano, pagará uma contribuição, o Valor Ponto Verde (VPV), calculado através do peso, 

quantidade e do material de que são feitas as embalagens dos produtos colocados no mercado, que 

são declarados nas Declarações Anuais entregues à entidade gestora. Existe também o Valor de 
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Retoma, o valor auferido pela Sociedade Ponto Verde pela venda dos resíduos aos retomadores. Este 

valor está dependente do estado atual do mercado desses materiais, sendo que pode ser um valor 

negativo e, nesses casos, é a SPV que paga aos retomadores. Por outro lado, a SPV contribui para os 

SGRUs com o Valor de Contrapartida, correspondente às contrapartidas financeiras destinadas a 

suportar os acréscimos de custos com a recolha seletiva e triagem de resíduos de embalagens.  

Em novembro de 2016 surgiu no mercado a Novo Verde, tendo-se seguido em agosto de 2017 

a Amb3e (que se foca essencialmente na recolha de equipamentos eletrónicos, tendo por isso menor 

quota de mercado no que toca às embalagens).  

A figura 6 permite entender a dinâmica entre as várias entidades, sendo que o papel 

desempenhado pela Novo Verde é em tudo semelhante ao da SPV (e Amb3e, no domínio das 

embalagens). Embora este serviço já fosse regulado em Portugal, a entrada destas empresas no 

mercado veio alterar a situação de monopólio existente. Uma mesma entidade pode aderir aos serviços 

das várias empresas, para materiais diferentes, como por exemplo, delegar na SPV a responsabilidade 

relativamente aos seus produtos de vidro e na Novo Verde os produtos de plástico. As entidades 

gestoras de resíduos de embalagem só intervêm no mercado no que toca ao fluxo de resíduos urbano, 

que é o âmbito de foco deste projeto. 

 

 

Figura 6: Ciclo das embalagens em Portugal (fonte: (Novo Verde, 2019)) 
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2.2.2. Recolha Indiferenciada 

Na recolha indiferenciada não existe qualquer distinção entre materiais e por isso, acaba por se dar 

pouca prioridade à reciclagem deste fluxo, devido à dificuldade de recuperar materiais viáveis, uma vez 

que estes ficam bastante contaminados com orgânicos e inertes variados, o que causa pouco interesse 

por parte dos retomadores. É nas estações de tratamento mecânico-biológico (TMB) que se realiza a 

produção de composto orgânico, para que se reduza a quantidade de resíduos a depositar em aterro.  

 

 

Estações de Tratamento Mecânico-Biológico em Portugal 

Uma estação de tratamento mecânico-biológico (TMB) combina processos de triagem 

mecânicos com tratamento biológico (tratamentos de digestão anaeróbica, aeróbica ou simplesmente 

compostagem, para que se possa produzir um produto final viável para ser usado como composto na 

indústria da agricultura ou jardinagem). O objetivo primário das TMBs é desviar os RU biodegradáveis 

da solução de aterro e estabilizar esta mistura orgânica, para reduzir a lixiviação e quantidade de gases 

libertados aquando em aterro. No entanto, ainda é possível recuperar recicláveis como cartão, plástico, 

metais ferrosos e não ferrosos e, em alguns casos, produzir Combustível Derivado de Resíduos (CDR). 

Existem alguns problemas associados à viabilidade económica destas estações e à qualidade dos seus 

fluxos de saída, tanto do composto orgânico, como dos recicláveis recuperados, como é o caso do vidro 

que, quando sai do processo da TMB, não está em condições de ser imediatamente utilizado em novas 

embalagens, devido à contaminação com orgânicos e inertes, o que reduz o valor comercial deste fluxo. 

No fim do processo, os materiais recicláveis recuperados são encaminhados para reciclagem, os 

orgânicos são encaminhados para a produção de composto e o rejeitado é encaminhado para aterro. 

Este rejeitado é matéria que já não tem possibilidade de valorização, a não ser que passe num processo 

de incineração para que possa fornecer energia através da sua queima.  

As TMBs têm ambas as partes mecânica e biológica, ao contrário das TMs que só têm a parte 

mecânica, que inclui processos como o abrir mecânico dos sacos, a separação magnética para separar 

os metais, separação balística, triagem ótica (onde é possível separar diferentes tipos de plástico, como 

PET, PEAD ou PEBD) ou um aspirador de plásticos leves. Frequentemente existem também cabines 

no início do processo, onde manualmente se retira os materiais de grandes dimensões (os “monstros”) 

e, após esse passo, os resíduos passarão por vários crivos (regra geral crivos rotativos, denominados 

de trommel) para que se vá separando os materiais por granulometria. O objetivo é ir reduzindo a 

dimensão do crivo à medida que se vai retirando os vários materiais recicláveis. No fim da parte 

mecânica, todos os materiais passíveis de serem reciclados são encaminhados para estações de 

triagem (que trata do fluxo de recolha seletiva) para serem finalmente encaminhados para retomadores 

dos vários materiais. Assim, restam essencialmente dois grandes fluxos: o fluxo de rejeitado, a ser 

encaminhado para aterro e o fluxo da matéria orgânica, que irá passar nos processos da parte biológica 

da TMB, para produzir composto, a ser posteriormente vendido.  

Estes dois fluxos podem variar em composição e granulometria, consoante os crivos e 

processos utilizados. Quanto menor a malha do crivo, menor a percentagem de contaminantes não 

orgânicos, como o plástico, e melhor a qualidade do composto orgânico produzido. O fluxo de rejeitados 
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pode ainda ser dividido em fluxo de rejeitado leve, à base de plásticos finos e papel (passível de ser 

separado do restante rejeitado através de processos de sopro) e o fluxo do rejeitado pesado, o TMBr, 

com forte presença de vidro, pois este não é passível de ser eficazmente separado através de nenhum 

dos processos anteriores. É importante clarificar que é apenas sobre este TMBr que o diagrama de 

processos RecGlass irá atuar. Na parte biológica estabiliza-se a mistura em decomposição, através de 

um tratamento aeróbio ou anaeróbio, consoante exista presença ou ausência, respetivamente, de 

oxigénio no processo. O diagrama representado na figura 7 pretende demonstrar a sequência de 

processos nestas estações, consoante sejam aeróbias ou anaeróbias. 

 

 

Figura 7: Processos nas TMB (fonte: autor) 

 

Dependendo da zona de atuação da TMB, os TMBr vão ter características muito diferentes 

devido às diferentes origens do fluxo. Cada estação estará também mais preparada para determinado 

fim, consoante o seu objetivo primário (foco em criar composto para agricultura ou recuperar plástico, 

por exemplo). A maior parte das TMBs em Portugal foca-se na recuperação de determinados tipos de 

plástico e metal, por serem mais fáceis de separar e lucrativos, e na produção de composto, que é o 

produto que mais compradores tem. É de realçar que é importante que este composto possua uma 

percentagem de vidro baixa, em particular se tiver como finalidade ser utilizado em terrenos públicos, 

caso contrário não poderá ser utilizado.  

Algo bastante notório em Portugal, para além da grande quantidade de TMBs de pequena 

dimensão, é a grande diferença nos processos entre elas. Algumas funcionam com um processo seco 
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em toda a linha, outras têm um processo húmido. Isto vai alterar bastante o equipamento existente e o 

estado dos fluxos de saída, pelo que cada uma é um caso diferente. A razão para estas diferenças de 

processo pode ser explicada pelo modo como os projetos para estas estações avançaram, por 

concurso público. Ou seja, regra geral, o projeto com menores custos é implementado, desprezando-

se a uniformidade entre as várias TMBs e a análise de que tipo de processos são realmente mais 

eficazes para a atual composição de resíduos domésticos em Portugal.  

A implementação das TMBs foi a solução que Portugal adotou face às falhas no cumprimento 

das metas da União Europeia. Com vista a alcançar as metas do PERSU II, houve um investimento na 

construção de mais instalações de TMB: em 2012 havia 7 instalações registadas em Portugal - 5 em 

operação, 1 em construção e uma em projeto - e à data, existem 18 sob a alçada de 16 entidades, das 

quais 9 foram visitadas no âmbito deste projeto e serão estudadas em mais em detalhe no corpo da 

dissertação. 

 

2.3. Caso do Vidro de Embalagem 

Uma tonelada de casco de vidro origina uma tonelada de vidro reciclado, enquanto que, para se 

produzir uma tonelada de vidro de origem, são necessárias 1,2 toneladas de matérias primas. Para 

além da poupança nos recursos naturais, a reciclagem permite uma poupança energética, uma menor 

emissão de gases de efeito de estufa e o aumento da vida útil dos fornos, uma vez que este casco de 

vidro funde a temperaturas mais baixas. De acordo com o Glass Packaging Institute, cada 10% de 

casco de vidro misturado com matéria-prima virgem reduz a energia requerida para fazer novas 

embalagens em 2 a 3%. Na figura 8 demonstra-se o percurso das embalagens de vidro desde o 

momento em que são utilizadas pelo consumidor, até ao seu destino final, que depende do fluxo em 

que o consumidor coloca a embalagem. Se a embalagem for depositada em ecoponto, esta acabará 

por ser armazenada numa estação de triagem e diretamente encaminhada para um retomador, para 

ser reciclada. Se a embalagem é colocada em contentor de indiferenciados, então passará por variados 

processos na TMB e terá um de dois destinos possíveis, um deles onde se inseriria o diagrama de 

processos do RecGlass. 

 

Figura 8: Ciclo de vida das embalagens de vidro (fonte: autor) 
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2.3.1. Recicladores de vidro de embalagem em Portugal 

Uma vez tendo a recolha seletiva do vidro sido efetuada, este vidro será encaminhado para 

retomadores, que encaminharão o vidro para o cliente final, os recicladores. Os retomadores farão o 

casco de vidro passar por uma sequência de processos, para que este se encontre nas condições 

ideais para ser reciclado, no entanto, um retomador pode, ou não, ser simultaneamente um reciclador 

e criar, efetivamente, novas embalagens a partir deste material.  

Em Portugal, com a exceção de uma entidade, todos os retomadores são simultaneamente 

recicladores, sendo que alguns deles se fazem representar através da Associação dos Industriais de 

Vidro de Embalagem (AIVE) e da Associação de Reciclagem dos Resíduos de Embalagens de Vidro 

(CERV). A AIVE representa em Portugal 100% da produção de embalagens em vidro (16 milhões de 

embalagens produzidas diariamente) e tem como objetivo a defesa dos interesses do sector industrial 

de fabricação de vidro de embalagem, sejam estes económicos, técnicos ou ambientais. A CERV apoia 

as suas associadas no “cumprimento das suas obrigações no âmbito da legislação nacional relativa a 

embalagens e resíduos de embalagens, promovendo o encaminhamento para as suas instalações com 

o objetivo de proceder à reciclagem dos resíduos das embalagens de vidro recolhidos através da rede 

de ecopontos e dos vidrões”. Existem também duas entidades que são simultaneamente retomadoras 

e recicladoras, a Vidrologic e Seraical, que não estão associados ao sistema ponto verde. Estas 

empresas têm o seu próprio transporte e recolhem o casco de vidro em localizações/clientes 

específicos.  

Em Portugal, muitas das recicladoras recorrem a casco de vidro estrangeiro para dar vazão às 

suas necessidades de produção, que se tornam óbvias aquando a análise da tabela 2, relativamente à 

diferença de quantidade de vidro de embalagem importado e exportado em Portugal. Enquanto que em 

Portugal se visa gerar receitas com a venda do casco de vidro, em leilão (organizados pelas entidades 

gestoras dos resíduos de embalagem),  para fazer face às despesas de funcionamento do sistema de 

gestão de resíduos de embalagens, noutros países as entidades pagam para exportar o produto, 

reduzindo a necessidade de providenciar tratamento e espaço de aterro para esse produto. Esta 

situação reforça a necessidade de recuperação de vidro de aterro e de continuar a investir na educação 

da população, para uma recolha seletiva eficaz. 

Tabela 2: Importações e Exportações de casco de vidro em Portugal, em toneladas (fonte: (INE, 2014)) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Importações 227 529 330 203 425 023 430 790 511 265 471 617 547 078 429 407 

Exportações 26 037 1 203 7 602 18 051 7 796 18 465 28 881 31 108 

 

Das entidades listadas na tabela 3, é de se realçar a Maltha Glass Recycling Portugal, parceira 

do projeto Mobile-Pro-U, que não produz embalagens de vidro, sendo apenas retomadora. O processo 

da Maltha foca-se em receber o casco de vidro e fazê-lo passar por processos semelhantes aos 

processos existentes em estações de tratamento mecânico, com os vários passos otimizados para que 

o casco de vidro final seja exatamente o que o cliente final necessita para cumprir os requisitos de 
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qualidade necessários na produção das suas embalagens. Após uma visita às instalações, foi possível 

perceber que uma grande quantidade do casco que lhes chega será rejeitada no processo, uma vez 

que o casco de vidro vem bastante contaminado com plásticos e outros materiais, apesar de ser 

proveniente de recolha seletiva. 

 

Tabela 3: Retomadores de vidro em Portugal (fonte: autor) 

Retomador AIVE e CERV Sistema Ponto Verde Reciclador 

SAINT-GOBAIN M./ Verallia 

Gallo Vidro (Grupo Vidrala) 

Santos Barosa Vidro (Grupo Vidrala) 

BA Glass 

Maltha 

Vidrologic 

Seraical 

Associado 

Associado 

Associado 

Associado 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 

Sim 

Sim 

 

Como referido, a sequência de processos, apesar de poder variar, quase sempre inclui: 

● armazenamento do casco de vidro, onde se avalia o grau de contaminação; 

● lavagem e secagem, para reduzir contaminação com matéria orgânica. O material é lavado em 

tanques, com água que após o processo precisa de ser tratada e recuperada para evitar 

desperdício e contaminação de cursos de água. Este passo é pouco comum, uma vez que 

comporta grandes custos com a secagem e com o tratamento das águas; 

● separação magnética, para remoção dos contaminantes ferrosos, através de uma banda 

transportadora magnetizada/eletroíman; 

● triagem manual, realizada por operador treinado, para remoção dos contaminantes de grandes 

dimensões. Muitas vezes este passo é executado logo no início do processo das TMBs para 

remover os chamados “monstros”, no entanto, nas recicladoras os objetos considerados grandes 

já são de dimensões mais próximas a um garrafão; 

● crivagem, onde os cacos passam em vários crivos rotativos, com aberturas de malha cada vez 

menores, para que tenham um tamanho mais homogéneo e adequado para uma maior eficiência 

das máquinas; 

● aspiração por sucção dos contaminantes leves (cortiça, plásticos, rótulos de embalagens); 

● separação eletromagnética, para remoção por indução eletromagnética dos contaminantes 

metálicos não ferrosos (como estanho e alumínio); 

● separação ótica, onde são detetados (por deteção ótica) os elementos contaminantes não-

transparentes, normalmente compostos por pedras ou porcelanas. Estes vão ativar a injeção de ar 

comprimido e é aqui que se dá a maior dificuldade na eficácia deste passo, na remoção das pedras, 

que são pesadas em relação aos contaminantes leves e têm uma trajetória imprevisível, devido à 

sua forma esférica; 

● controlo de qualidade do vidro, nomeadamente análise do grau de contaminação; 

● reciclagem do vidro ou fornecimento a quem o faça. 
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2.3.2. Potencial de recolha de vidro de embalagem em Portugal 

Em teses anteriores (Dias, 2015; Jardim, 2015; Máximo, 2013) estudaram-se amostras provenientes 

de várias TMBs e incineradoras para classificar a sua composição em termos de resíduos. As 

composições variam, devido às diferenças nos processos de tratamento e da origem dos resíduos 

(zonas mais ou menos urbanas, por exemplo), mas verificou-se sempre que a quantidade de casco de 

vidro presente era bastante alta, resultados validados pelas recentes caracterizações realizadas a 9 

instalações no âmbito do projeto Mobile-Pro-U, como se verá mais à frente. 

De acordo com o Relatório Anual dos Resíduos Urbanos de 2017 (APA, 2017c), em 2017 foram 

produzidos em Portugal 5 007 mil toneladas de resíduos urbanos (RU), mais 2% do que em 2016, o 

que se pode dever ao aumento do poder de consumo. Estes valores contemplam apenas os RU 

recebidos pelos SGRU, ou seja, os RU provenientes de grandes produtores não são contabilizados, 

uma vez que recorrem a sistemas privados de gestão de resíduos. Destes RU, provenientes de recolha 

indiferenciada e seletiva, a APA declara que, em 2017, 7,27% era vidro. É este casco de vidro que se 

tenciona recuperar de aterro através do uso do RecGlass. Embora nem todo o vidro seja vidro de 

embalagem, passível de ser reciclado, as caracterizações periódicas realizadas pelas TMBs mostram 

que a percentagem de vidro não reciclável é desprezável. 

 

2.4. RecGlass 

Um dos maiores problemas observados na recuperação de vidro do rejeitado pesado é a dificuldade 

na separação dos inertes no processo de triagem ótica, atualmente o método mais avançado para a 

remoção destes contaminantes. A triagem ótica divide-se em 2 partes, uma de deteção ótica, onde se 

deteta o contaminante, outra de remoção por sopro. Dias (2015) detetou, em amostras representativas 

de várias TMBs, que o fluxo de resíduos chega a esta fase com um enorme grau de contaminação de 

pedras, que apesar de facilmente detetadas, se tornam difíceis de remover, devido ao seu peso e 

trajetória imprevisível, causada pela sua forma esférica. O RecGlass, apresentado na figura 9, foi criado 

para potenciar a recuperação do vidro deste rejeitado pesado através da remoção das pedras e outros 

contaminantes que tenham uma forma esférica/subesférica.  

 

Figura 9: RecGlass, esquema em A e foto do protótipo em B (fonte: (Dias, 2015)) 
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Funciona à base da gravidade, colocando-se o fluxo de resíduos do rejeitado pesado no 

alimentador da máquina, que cai no tapete inclinado e, devido à forma das partículas, as pedras rolam 

para baixo para serem eliminadas e o vidro, pela sua forma laminar, permanece no tapete e é 

depositado num coletor. 

No entanto, as especificações técnicas definidas pelas entidades gestores de resíduos de 

embalagem (estas especificações muitas vezes não estão de acordo com as especificações das 

recicladoras) exigem pelo menos 99% de vidro de embalagem na amostra de casco de vidro (APA, 

2017a). Abaixo desta percentagem surgem questões na qualidade dos futuros produtos a utilizarem 

essa matéria prima e exigiria esforço extra da parte do retomador a eliminar essa contaminação. 

Verificou-se que o casco de vidro resultante de uma primeira passagem no RecGlass não cumpria 

estes requisitos mínimos. Foi também estudada a hipótese de o fluxo de resíduos passar duas vezes 

no equipamento do RecGlass, mas observou-se que para atingir o grau de pureza ideal, não basta 

inserir o RecGlass na sequência de processos, o que significa que a instalação de um RecGlass 

necessita sempre de ser novamente acompanhada por processos de separação, como a remoção de 

componentes leves e triagem ótica (Dias, 2015). A figura 10 representa a proposta de diagrama ótimo 

para o conjunto de processos aliados ao mecanismo RecGlass. É possível alterar a velocidade e 

inclinação do tapete do RecGlass para obter diferentes resultados e comprovou-se que o ponto de 

funcionamento ótimo desta máquina é para partículas de diâmetro entre os 6 e os 16 mm. Concluiu-se 

que as características iniciais de cada amostra afetam bastante os resultados: partículas abaixo dos 6 

mm não são interessantes para a retoma, sendo as partículas entre 6 e 16 mm as mais vantajosas, 

onde se atingiu entre 98% e 99% de conteúdo de vidro de embalagem nas amostras. Observou-se 

também que a secagem seria um processo imprescindível para reduzir a contaminação com matéria 

orgânica, daí ser um processo integrante no esquema final, juntamente com nova aspiração/sucção de 

contaminantes e mais passagens na triagem ótica. 

 

 

Figura 10: Diagrama associado ao equipamento RecGlass (fonte: (Dias, 2015)) 
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Não é possível utilizar os equipamentos já existentes das TMBs devido à impossibilidade de 

reorganizar a ordem dos processos em torno de RecGlass e devido ao elevado fluxo de resíduos que 

cada estação recebe diariamente. Algumas TMBs têm dificuldade em lidar com todo o fluxo de entrada 

de resíduos e acabam por reencaminhá-lo para outras mais disponíveis (como é possível verificar nas 

fichas de cada TMB disponibilizadas pela APA para cada ano, (APA, 2017b)), pelo que passar o fluxo 

várias vezes pelos mesmos passos não é viável. Resta-nos a opção de estudar a possibilidade de um 

sistema integrado, que recolha os resíduos no fim da sua passagem pela TMB, antes de serem 

encaminhados para aterro, e que faça passar esse fluxo por esta nova sequência de processos, com o 

objetivo principal de recuperar vidro. 

Assim nasceu a ideia de criar uma solução que englobasse o equipamento RecGlass e uma 

nova passagem pelos restantes processos indispensáveis, já existentes no mercado, onde surgem os 

maiores custos, devido principalmente à secagem e à triagem ótica. É para este diagrama de processos 

que se quer estudar um sistema logisticamente descentralizado (ao implementar o diagrama em todas 

as TMBs), otimizado, ou a possibilidade de criar uma unidade móvel (futuramente chamada de Mobile-

Pro-U) que se desloque às várias estações para processar este produto, com o intuito de tornar esta 

solução economicamente viável, pois tecnicamente viável ela já se provou. 

 

 

2.5. Conclusões do capítulo 

Uma parte muito relevante de qualquer projeto é a sua sustentabilidade financeira, o que na análise 

inicial feita ao projeto RecGlass, não se verificou, pois alguns dos benefícios do projeto não são 

passíveis de serem valorizados monetariamente.  

O facto de Portugal estar aquém das metas estabelecidas para reciclagem de vidro e de existir 

falta de casco de vidro de qualidade para as necessidades das empresas recicladoras portuguesas 

representam oportunidades para este projeto, no entanto, os retomadores não estão dispostos a pagar 

mais por este produto. Os valores de pureza do casco de vidro anteriormente mencionados estão 

tabelados para vidro que seja proveniente de recolha seletiva, pelo que existe também aqui uma 

oportunidade de se definir valores para que este vidro, proveniente de recolha indiferenciada, venha a 

poder ser aproveitado também. 

Outra situação onde alterações a nível das regulamentações podem desvendar oportunidades 

é na venda de materiais das TMBs ao sistema SIGRE, pois atualmente só podem vender o material 

recuperado nos seus processos ao sistema SIGRE após atingirem as suas metas para a recolha 

seletiva. Esta medida serve de incentivo à recolha seletiva, no entanto, apenas uma entidade em 

Portugal consegue atingir estas metas, o que significa que, em teoria, as outras TMBs não têm como 

escoar este vidro recuperado, embora muitas vezes este vidro tenha qualidade superior à de recolha 

seletiva, pois frequentemente é retirado manualmente no início da cadeia de processos da TMB. Uma 

questão também importante a considerar é o facto de o objetivo a longo prazo ser o de investir 

intensamente na recolha seletiva, inclusive em ações de recolha porta-a-porta, para que as TMs deixem 

de existir e restem apenas as TMBs, com o único propósito de afinar o composto orgânico. Nesse 
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sentido, a partir de 2024 já existirá recolha seletiva de orgânicos (uma medida para a qual algumas 

TMBs do país já estão preparadas desde 2008). Estes são objetivos futuros estabelecidos, o que não 

significa que venham efetivamente a cumprir-se, ou pelo menos, nas datas estimadas.  

No entanto, o diagrama do RecGlass continuará a trazer benefícios, seja ele aplicado ao 

produto proveniente de TMBs, TMs ou aplicado diretamente nas instalações dos retomadores. A todas 

as entidades envolvidas, interessa este estudo dos vários cenários logísticos, como meio de saber qual 

o planeamento logístico que permitirá maiores benefícios, a menores custos, e que cenário se adequa 

melhor na ótica de cada envolvido.  

Como se pode observar, os desafios logísticos deste projeto são bastante diversificados, devido 

às diferenças entre cenários. A opção descentralizada consiste na instalação diagrama de processos 

de recuperação de vidro nas várias TMBs do país, em particular as que tenham uma dimensão 

relevante em termos de quantidades de resíduos a processar, e que se encontrem em estado 

estacionário. Um sistema otimizado identificará o número mais vantajoso de diagramas a instalar e as 

localizações ótimas para o fazer, para se redirecionar para aí os rejeitados pesados das várias regiões, 

o que significa que é uma opção mais centralizada que o cenário descentralizado. Recorde-se que os 

cenários descentralizado e otimizado são ambos cenários de sistema fixo. Já o sistema móvel, significa 

ter o diagrama embutido numa unidade móvel, a deslocar-se às várias TMBs. Este sistema representa 

uma maior complexidade por ter de considerar, não só a questão da localização da base, mas também 

a questão de planeamento de rotas e agendamento de visitas às TMBs, mas tem também particular 

interesse por representar uma maior inovação.  
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3. Revisão de Literatura 

 

Neste capítulo realiza-se uma revisão de literatura de trabalhos publicados na área, considerados 

relevantes para o problema descrito no capítulo anterior. Na secção 3.1 são apresentados conceitos 

relacionados com Logística e Logística Inversa. Na secção 3.2 descrevem-se tipos de sistemas 

logísticos que se relacionam com os 3 cenários a serem estudados no desenvolvimento da dissertação 

de mestrado. No subcapítulo 3.2.1 comparam-se os cenários de centralização e descentralização, 

indicando-se casos de estudo reais, e descrevem-se alguns modelos de localização, que se aplicarão 

ao cenário centralizado. Já no subcapítulo 3.2.2 enumeram-se alguns casos reais relacionados com 

unidades móveis e apresentam-se alguns modelos que se adequam à resolução deste cenário, como 

Vehicle Routing Problems e Inventory Routing Problems. Conclui-se esta revisão de literatura com o 

capítulo 3.3, onde se relacionam informações mais relevantes expostas com o caso de estudo desta 

dissertação.  

3.1. Logística e Logística Inversa 

Das diversas definições existentes de cadeia de abastecimento, destaca-se a de Simchi-Levi et al. 

(2007) pela sua abrangência, em que “uma cadeia de abastecimento é uma rede de infraestruturas e 

intervenientes que asseguram o fluxo de produtos, serviços e informação desde os fornecedores de 

matérias-primas até ao consumidor final, passando por diferentes intermediários como fabricantes, 

distribuidores, grossistas e retalhistas.”. Pohlen e Lambert (2001) realçam que a cadeia de 

abastecimento deve ser gerida ao nível de todas as ligações e relações e que as organizações que 

melhor o fizerem, sairão beneficiadas. Esta integração de cadeias de abastecimento não deve ser 

focada apenas no plano físico, mas sobretudo a nível do fluxo da informação. Segundo Lambert e 

Cooper (2000), a gestão da cadeia de abastecimento é a integração de todos os processos 

fundamentais da cadeia, desde os fornecedores até aos clientes finais, que acrescentam valor a ambos 

clientes e stakeholders. O Council of Supply Management Professionals, descreve estes processos 

fundamentais como “o planeamento e a gestão de todas as atividades de sourcing e procurement, 

conversão e de todas as outras atividades logísticas.” (CSCMP, 2013).  

Apesar de a origem do conceito de logística ser frequentemente associada a um contexto 

militar, a atividade de logística aplica-se a qualquer sector e por isso tomará diferentes definições (Coyle 

et al., 2013; Carvalho et al., 2017). O CSCMP (2013) define Logística ou Gestão Logística como “a 

parte da Cadeia de Abastecimento que é responsável por planear, implementar e controlar o eficiente 

e eficaz fluxo direto e inverso e as operações de armazenagem de bens, serviços e informação 

relacionada entre o ponto de origem e o ponto de consumo de forma a ir ao encontro dos 

requisitos/necessidades dos clientes”, e clarifica que as atividades logísticas incluem “gestão do 

inbound e outbound em termos de transporte, gestão da frota, gestão da armazenagem, gestão de 

materiais e seu manuseamento, gestão da resposta a encomendas, desenho da rede logística, gestão 

de inventários, planeamento do abastecimento e da procura e gestão dos prestadores de serviços 

logísticos”. Existem três grandes variáveis logísticas a ter em conta: o tempo, o custo e a qualidade do 
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serviço, que são traduzidos em quatro objetivos principais: entregar os produtos certos, na quantidade 

certa, no tempo certo e ao custo mínimo certo. Sem que estes quatro pontos sejam cumpridos, qualquer 

produto perde valor, mesmo no que toca à logística inversa (Stock e Lambert, 2001).  

A primeira definição de logística inversa dita que esta engloba tudo o que é relacionado com 

as atividades logísticas desempenhadas na reciclagem, na substituição, na redução, na reutilização de 

materiais e na sua eliminação (Stock e Council of Logistics Management, 1992). Tibben-lembke e 

Rogers (2002) apresentam uma definição que, para além da gestão de resíduos, apresenta também 

uma perspetiva de recuperação de valor, em que a logística inversa tem sempre o intuito de recuperar 

valor aos produtos ou eliminá-los de uma forma adequada. Em suma, a logística inversa é o processo 

logístico através do qual os produtos são transferidos do consumidor de volta para o produtor de forma 

a serem reutilizados, reciclados ou eliminados (Johnson, 1998). A logística inversa é, por vezes, mais 

desafiante que a logística direta, pois o processo é iniciado pelo cliente. Salema et al. (2006) identifica 

duas das principais diferenças entre o fluxo direto e o fluxo inverso numa cadeia logística como sendo: 

a incerteza em relação ao produto, que no fluxo direto é na procura dos clientes e no inverso é a nível 

do fornecimento e o número de fornecedores, que no fluxo direto é baixo, para muitos clientes, e no 

fluxo inverso se torna muito elevado, para poucos clientes a retomar esse produto. Estas duas 

diferenças condicionam as condições de armazenamento, de transporte e de combinação de rotas 

entre os dois fluxos. No entanto, a velocidade de entrega dos produtos na logística inversa é, regra 

geral, menos prioritária que no fluxo de logística direta e existem menos preocupações com 

embalagens e cuidado no transporte (Tibben-lembke e Rogers, 2002).  

As motivações para a implementação de uma logística inversa podem estar relacionadas com 

fatores económicos, legais, ambientais e de cidadania corporativa ou questões de melhoria no serviço 

ao cliente final. Estas operações logísticas podem ficar a cargo da própria entidade, serviços 

especializados em logística inversa (municípios, prestadores de serviços externos, etc.) ou também 

organizações sem fins lucrativos (Brito e Dekker, 2003). Fica claro então, que o termo de gestão de 

cadeias de abastecimento abrange o conceito de logística, no qual se insere a logística inversa. 

3.2. Desenho do Sistema Logístico 

Uma das decisões mais importantes que uma empresa pode tomar a nível logístico tem a ver com o 

desenho da sua rede de distribuição, comummente designado na língua inglesa por Network Design, 

que é a etapa responsável por planear localizações, capacidade de estruturas ou alocação de recursos, 

entre outros (Chopra e Meindl, 2013). A definição desta rede envolve muitas variáveis, consoante os 

vários objetivos possíveis (que podem ir desde redução de custos até melhorias no nível de serviço) e 

irá influenciar todas as restantes vertentes da gestão de cadeias de abastecimento, uma vez que se 

trata de uma decisão a nível estratégico, com um grande horizonte temporal de ação e que requer 

grande investimento financeiro. Fatores económicos, tecnológicos, políticos devem ser tidos em conta, 

mas também fatores diretamente relacionados com a competitividade da empresa, como a localização 

dos clientes, competidores e fornecedores. Das várias questões a considerar em termos da escolha de 

localizações, destacam-se as necessidades de capacidade a que se tem de atender, a facilidade nos 
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transportes e, principalmente, o tipo de utilização que as instalações irão ter, como fabrico ou 

armazenamento de produtos. 

  

3.2.1. Sistemas Descentralizados e Centralizados 

Existem dois grandes tipos de desenho logístico para uma cadeia de abastecimento: um desenho 

centralizado ou um desenho descentralizado (ver figura 11). Embora esta centralização ou 

descentralização possa estar relacionada com partilha de informação ou hierarquia organizacional da 

empresa, para o propósito deste projeto, vamos focar-nos essencialmente na vertente física, da 

distribuição. De acordo com Carvalho et al. (2010), o número ótimo de armazéns e tamanho destes é 

obtido com base na relação de compromissos que otimiza o somatório dos custos de transportes 

primários e secundários, instalações, recursos humanos, inventário e sistemas de informação. 

 

 

Figura 11: Sistema Centralizado (à esquerda) e Descentralizado (à direita) (fonte: (Truong, 2016)) 

 

Considerando uma cadeia tradicional simples, envolvendo produtor, centro de distribuição e 

cliente, um sistema logístico descentralizado implica que existam vários pontos de acumulação, neste 

caso centros de distribuição, junto do cliente. É, de certa forma, o estado inicial dos sistemas logísticos, 

em que cada localização está perto dos clientes que quer servir e está dependente da procura desses 

mesmos clientes. Por outro lado, um sistema centralizado, será quando, simplificadamente, se reduz o 

número de pontos de acumulação de stock numa determinada área geográfica. Neste sistema, cada 

“ponto de acumulação”, lida com um maior número de clientes.  

Regra geral, aceita-se que uma cadeia de abastecimento centralizada levará a melhor 

resultados do que uma cadeia descentralizada, em relação a custos totais (Lee e Billington, 2011; 

Haehling von Lanzenauer et al., 2002), mas a cadeia descentralizada ganha vantagens em casos de 

produtos que envolvam customização (Mourtzis e Doukas, 2012). Pibernik (2006) analisa as 

implicações e limitações de várias abordagens ao planeamento de cadeias de abastecimento 

centralizadas ou descentralizadas, enquanto que Saharidis et al. (2006) compararam os cenários 

centralizado e descentralizado, em termos de maximização de lucro, em contexto de produção, que 

dependerá mais da localização de fornecedores do que dos clientes, situação semelhante ao presente 
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caso de estudo. A tabela 4 pretende fazer uma comparação geral dos cenários descentralizado e 

centralizado. 

 

Tabela 4: Comparação de sistemas logísticos (fonte: autor, baseado em (Simchi-Levi et al., 2007)) 

Descentralizado Centralizado 

Stock, Transportes e Economias de Escala 

Maiores custos com stock (para assegurar o 
stock de segurança face à variabilidade); 

Transporte até ao centro de distribuição mais 
facilitado por se poder proceder ao 
embalamento mais perto do cliente;  

Menores custos de entrada (inbound), mas 
maiores custos de saída (outbound); 

Aumento de custos fixos associados a mais 
instalações e recursos humanos. 

Maior disponibilidade de artigos e menos custos 
com stock, devido a maior turnover e 
aproveitamento do conceito de risk pooling; 

Redução dos custos unitários de transporte e 
maior aproveitamento do conceito de full truckload;  

Aproveitamento de economias de escala em 
produtos, máquinas e recursos humanos, 
resultando em menores custos fixos. 

Nível de serviço, Flexibilidade e Gestão 

Menor distância entre os centros de distribuição 
e os clientes possibilita prazos de entrega mais 
reduzidos e nível de serviço mais elevado; 

Maior adaptação dos produtos aos mercados 
locais (como embalagem e rotulagem); 

Tecnologias de informação a custo mais baixo 
que aliam coordenação central com 
descentralização física, no entanto, maiores 
custos globais com infraestrutura de IT (pois 
será implementada em cada localização). 

Maior distância até ao cliente final significa tempos 
de entrega mais dilatados, maior dificuldade no 
fornecimento de produtos perecíveis ou urgentes 
e possível redução no nível de serviço; 

Menores custos com gestão centralizada e maior 
facilidade na implementação de metodologias; 

Reação mais rápida às alterações de mercado; 

Maiores riscos associados no caso de imprevistos 
ou acidente, devido à falta de redundância em 
termos de centros de distribuição. 

Desafios 

Manter os custos fixos reduzidos:  

Gerir a variabilidade na procura e garantir o 
nível de stock ideal (sem ter stock a mais, com 
os custos que isso implica, e sem entrar em 
falhas na resposta ao cliente). 

Gerir a informação partilhada entre as várias 
entidades pode ser um desafio:  

Definir a localização ideal e as rotas ótimas para 
um sistema centralizado é um processo bastante 
complexo. 

 

Mais recentemente, Schmitt et al. (2015) investigaram o desenho ótimo para um sistema com 

múltiplas localizações cujo fornecimento está sujeito a disrupções, onde custos e sua variância foram 

analisados para ambos os sistemas centralizado e descentralizado. O estudo conclui que, para 

fornecimento com possíveis falhas e procura determinística, o sistema descentralizado será ótimo, ao 

invés de quando o fornecimento é determinístico e a procura estocástica, onde o sistema centralizado 

é mais vantajoso, devido ao efeito de risk-pooling. Mourtzis e Doukas (2012) apresentam uma 

abordagem de análise multi-critério denominada de Physical Programming para auxiliar na 

restruturação da configuração de rede de armazéns, para que face a vários critérios o decisor expresse 

a sua preferência em função do grau de desejabilidade, ao invés de através da forma tradicional de 
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pesos nos critérios. Focando nas crescentes tendências de logística inversa, Sangwan (2017) discute 

como, neste contexto, tomar a decisão de centralizar ou descentralizar o sistema, através da criação 

de uma framework que encara o problema da logística inversa como um problema em separado do 

fluxo direto, uma vez que as variáveis de decisão e os parâmetros a controlar não serão os mesmos 

nos dois fluxos. Ainda no domínio da otimização da logística inversa, Du e Evans (2008) desenvolveram 

uma função bi-objetivo, onde para o objetivo de minimizar os custos totais o ideal era uma estrutura 

centralizada, enquanto que para cumprir o objetivo de reduzir tempos de entrega, a mais vantajosa 

seria uma estrutura descentralizada, pelo que é uma leitura interessante do ponto de vista de análise 

de trade-offs. 

Problemas de Localização 

Encontrar a localização ótima, para um armazém ou outro tipo de estruturas, pode ajudar a 

minimizar os custos de transporte, a garantir uma vantagem competitiva (Steele e Barovick, 2001) e 

melhorar a sua performance operacional (Chen et al., 2014). Dada a elevada complexidade deste tipo 

de decisões e as inúmeras particularidades de cada negócio, a literatura acerca de problemas de 

localização aumentou bastante nos últimos anos, bem como a variedade de modelos de apoio à 

decisão (Narasimhan e Mahapatra, 2004). Langevin e Riopel (2005) realçam a morosidade e dificuldade 

de implementação das decisões relativas à localização de instalações, uma vez que são decisões que 

acarretam elevados custos e que devem ser tomadas com o intuito de serem permanentes.  

Um problema de localização de instalações (Facility Location Problem, FLP, por vezes 

chamado de warehouse ou plant location problem) envolve um conjunto de clientes e um conjunto de 

localizações possíveis para as instalações que servirão o cliente. O desafio é decidir onde colocar as 

instalações e como alocar os clientes e sua procura às instalações em funcionamento (Owen e Daskin, 

1998). Existem cinco componentes para caraterizar um problema de localização: os clientes, cuja 

localização se assume já ser conhecida; as instalações a localizar; o espaço geográfico no qual o 

conjunto de clientes e localizações serão inseridos; a unidade de distância ou tempo entre clientes e 

instalações e o objetivo que o decisor deseja alcançar (ReVelle e Eiselt, 2005; ReVelle et al., 2008). 

Como os problemas de localização são um tópico de investigação muito vasto, este capítulo debruça-

se sobre métodos que sejam flexíveis o suficiente para se adaptarem às condicionantes do projeto, 

ainda não desvendadas na totalidade. Os modelos de localização são classificados de diversas 

maneiras, de onde se destacam (Klose e Drexl, 2005; Daskin, 1995): 

• Modelos de localização contínuos ou discretos, consoante queremos considerar um espaço 

contínuo, onde a localização ótima da instalação pode ser em qualquer uma das infinitas posições 

no espaço, ou um modelo onde as instalações apenas podem ser implementadas num conjunto 

finito de localizações possíveis previamente selecionadas, possivelmente de acordo com outros 

fatores. Existem também modelos de localização em rede, tipicamente utilizados em situações de 

integração de infraestruturas, onde existem, por exemplo, rede rodoviária, rede de transportes ou 

rede fluvial; 

• Número de instalações, que pode ser fornecido à priori (usar-se-ia um modelo de single ou multi 

facility) ou ser obtido na solução do problema; 
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• Modelos de localização estáticos ou dinâmicos, em que nos estáticos os dados de entrada do 

problema não variam ao longo do tempo, ao contrário dos modelos dinâmicos;  

• Modelos determinísticos ou probabilísticos, sendo que nos modelos determinísticos temos certeza 

nos dados de input do modelo, enquanto que nos modelos probabilísticos existe incerteza; 

• Modelos de único ou múltiplos produtos, o que influencia o número de fluxos com que lidar. 

Método Gravítico 

Em termos de modelos contínuos para encontrar a localização ótima de uma instalação, o método 

gravítico é um dos mais simples e, por isso, mais usado. Este problema ganhou atenção devido a 

Wesolowsky (1993), e mais recentemente a Ballou (2004), que introduziu a variável do custo de 

transporte. O objetivo é encontrar a melhor localização de uma instalação que minimize o custo total 

de transporte entre a instalação e vários pontos pré-definidos, como a localização de fornecedores, 

tendo em conta o volume transportado e o custo de transporte por distância, sendo que é um modelo 

estático e estes dados não irão variar com o tempo. Este método considera um conjunto de localizações 

I, em que cada localização representa um fornecedor ou mercado e está situada no ponto i com 

coordenadas (xi,yi) e pretende encontrar as coordenadas do centro de gravidade (x,y) que minimizam 

o custo total de transporte CT. A fórmula contempla a multiplicação do volume transportado (vi) pela 

distância ponderada (di) (presente na fórmula inicial) e pelo custo de transporte (ri), por unidade de 

distância e unidade transportada. A expressão matemática 1 apresenta a formulação deste problema, 

sendo que está definida à priori a expressão para calcular a di. 

Equação 1: Formulação para o problema gravítico (Ballou, 2004) 

𝑀𝑖𝑛 𝐶𝑇 = ∑ 𝑣𝑖𝑑𝑖𝑟𝑖

𝑖∈𝐼

 

 

 

[1] 

Equação 2: Cálculo da distância no método gravítico 

 

𝑑𝑖 = √(𝑥𝑖 − �̅�)2 + (𝑦𝑖 − �̅�)2 
 

 

[2] 

Na equação [1] os valores de vi e ri são conhecidos à partida, e a distância di é calculada através 

da equação [2], , onde xi e yi são as coordenadas dos pontos i, localizações já existentes, que neste 

caso representam os fornecedores, e (�̅�,�̅�) são as coordenadas do ponto que o modelo indicará como 

o centro de gravidade, contemplando os custos de transporte. (�̅�,�̅�) são calculados através das 

expressões [3] e [4]. 

Equação 3: Expressão para o cálculo de �̅� 

�̅� =
∑

𝑣𝑖𝑟𝑖𝑥𝑖
𝑑𝑖

𝑖

∑
𝑣𝑖𝑟𝑖

𝑑𝑖
𝑖

 

 

 
 
[3] 
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Equação 4: Expressão para o cálculo de �̅�  

�̅� =
∑

𝑣𝑖𝑟𝑖𝑦𝑖
𝑑𝑖

𝑖

∑
𝑣𝑖𝑟𝑖

𝑑𝑖
𝑖

 

 
[4] 

 

Uma vez que, no início do problema, se desconhecem as coordenadas x e y do centro de 

gravidade, e consequentemente, a distância desse ponto às localizações i, o caminho até à solução 

será iterativo. Conhecidas as expressões a utilizar, a metodologia a seguir é: 

1) Seleccionar os pontos de fornecimento e de procura, determinando também o volume 

transportado e o respetivo custo de transporte; 

2) Encontrar as coordenadas iniciais do centro de gravidade, omitindo a distância di, tal como 

é sugerido nas seguintes equações [5] e [6]:  

Equação 5: Expressão para o cálculo de x 

𝑥1 =
∑ 𝑣𝑖𝑟𝑖𝑥𝑖𝑖

∑ 𝑣𝑖𝑟𝑖𝑖
 

 

 

[5] 

Equação 6: Expressão para o cálculo de y  

𝑦1 =
∑ 𝑣𝑖𝑟𝑖𝑦𝑖𝑖

∑ 𝑣𝑖𝑟𝑖𝑖
 

 

[6] 

3) Com os valores obtidos nas equações [5] e [6] deve então determinar-se a distância di 

substituindo na equação [2] os valores de (�̅�,�̅�) pelos valores de (x1,y1). Seguidamente, já com 

o valor de di calculado, podem então efetuar-se os cálculos das equações [3] e [4] e com os 

valores daí obtidos recalcular a equação [2]. Os últimos dois passos devem ser repetidos até 

que a alteração dos valores obtidos nas equações [2], [3] e [4] não seja significativa. 

 Drezner e Drezner (2006) apresentam no seu artigo um exemplo de resolução de problemas 

recorrendo ao método gravítico, para minimizar as distâncias percorridas pelos clientes até às 

instalações que se decidiram abrir. Ballou (2004) também apresenta vários casos de aplicação real 

deste método, como o caso de uma empresa petrolífera que utilizou este método para localizar a 

posição ideal da sua unidade de recolha de petróleo, tendo em conta que recebia o petróleo extraído 

de várias plataformas através de um sistema de canalização, que assim viu o seu comprimento total 

minimizado. Ou o caso da uma empresa de manutenção de camiões em Boston que com este método 

definiu a localização ótima do seu centro de manutenção, reduzindo os custos de viagem das viaturas. 

 O método gravítico tem, naturalmente, desvantagens associadas à sua simplicidade, como o 

facto de não ser dinâmico, omitir os custos associados à instalação, mão de obra e custos fixos 

relacionados com o transporte, o pressuposto de que os custos de transporte são proporcionais à 

distância percorrida, ou sobretudo, o facto de não considerar a curvatura da Terra, que afeta as 

distâncias, em particular se estamos a analisar grandes áreas. Mwemezi e Huang (2011) apresentam 
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algumas modificações para que este método possa ser utilizado com maior rigor, utilizando um fator de 

conversão para que se aproxime estas distâncias à realidade (Meixell e Gargeya, 2005). Muitas vezes 

o método gravítico acaba por ser utilizado como uma aproximação inicial, que depois é estudada mais 

aprofundadamente com métodos mais avançados. 

Em termos de modelos discretos, dois modelos comuns são o modelo minisum (p-median) com 

o objetivo de minimizar as distâncias médias e o modelo minimax (p-centre) que minimiza as distâncias 

máximas (o que pode ser importante quando a acessibilidade a esse local é um fator chave). Olhager 

e Pashaei (2015) apresentam uma revisão bastante completa acerca de todos os aspetos, estratégicos 

e estruturais, relacionados com a abertura ou encerramento de instalações, que podem ser fábricas, 

armazéns, centros de distribuição ou estações de transferência de resíduos. Dois bons casos de estudo 

reais sobre este tópico são os de Yadav et al. (2017) e Rathore e Sarmah (2019), que propõem 

abordagens para encontrar a localização ótima para as estações de transferência de resíduos, do ponto 

de vista económico, e analisam a sua viabilidade. A abordagem do primeiro contempla a criação de um 

modelo matemático para otimizar custos e a utilização de sistemas de informação geográfica para 

armazenar dados para inserir no modelo, que foi a chave para a otimização. O segundo, acaba por 

utilizar as mesmas técnicas, mas analisa o problema de acordo com vários cenários diferentes, como 

o considerar a separação de resíduos na fonte (consumidor final) e criar o planeamento logístico 

assumindo que cada tipo de resíduo será encaminhado para estações de transferência específicas, ou 

não considerando a separação de resíduos, em que as estações de transferência receberão todo o tipo 

de resíduos. Cada cenário terá diferentes condicionantes, relacionadas com os produtos que recebe, 

quantidades e frequência. Estes dois trabalhos servirão de inspiração na estruturação dos cenários a 

considerar nesta dissertação e em variações que poderão ser implementadas de forma a chegar à 

solução mais otimizada. Choomrit (2005) também faz uma revisão sobre algumas aplicações 

relacionadas com decisões de localização de centros de distribuição em ambientes clássicos de 

logística.  

Existem três grandes métodos para resolver problemas de localização (Rushton et al., 2014), 

tendo em conta a complexidade do problema em estudo, o tempo disponível para se chegar à solução 

ótima e o nível de exatidão que se pretende: 1) algoritmos matemáticos, que utilizam técnicas como 

programação linear, que procuram uma solução ótima exata, para minimizar ou maximizar uma função 

de custo; 2) heurísticas, que procuram chegar a uma solução de boa qualidade, que não é 

garantidamente a solução ótima, utilizando critérios de rejeição para que o tempo de processamento 

seja reduzido; 3) simulação, para representar sistemas complexos e analisar mais facilmente o seu 

comportamento face a variabilidade. Na maior parte dos casos, a escolha das localizações já não se 

faz apenas com base em distâncias, mas com muitos outros fatores a serem considerados, daí a 

necessidade de recorrer a modelos de programação linear, em que a decisão de abrir ou utilizar um 

armazém num dado local é definida através de variáveis binárias (Akkerman et al., 2010). 



31 
 

3.2.2. Sistemas Móveis 

Uma unidade móvel consiste num veículo, adaptado ou projetado por engenheiros, conforme a 

necessidade do cliente ou negócio a servir, para desempenhar determinado propósito operacional. 

Com patentes de utilidade que remontam aos anos 40, o conceito de unidade móvel tem sido utilizado 

frequentemente em contextos como o da restauração, com as food trucks, em casos de unidades 

móveis de pet grooming ou até de assistência técnica, que escolhem as suas zonas de atuação com 

base em critérios como a afluência de turistas ou concentração de clientes prévios, sendo que aqui é 

mais comum usar-se algum tipo de análise multi-critério (Bandeira et al., 2013), e não existe 

tradicionalmente um planeamento de rotas como o que se pretende neste projeto. Muitos dos casos 

envolvendo unidades móveis são também motivados por condições sociais, como o caso das clínicas 

móveis que se deslocam a zonas rurais para realizar rastreios ou dar apoio médico a populações com 

dificuldade em aceder a serviços de saúde, ou as unidades móveis logísticas a serem implementadas 

em zonas chave em alturas de situações de desastres naturais ou cenário de guerra (unidades móveis 

que, no fundo, atuam como fixas). 

 Lei et al. (2014) consideram o problema de routing e scheduling da unidade móvel com procura 

estocástica com o objetivo de minimizar custos. O modelo usado (Mobile facility routing and scheduling 

problem with stochastic demand, MFRSPSD) está dividido em duas fases e utiliza várias heurísticas e 

limites impostos para que seja possível encontrar soluções perto do ótimo. Halper et al. (2015) 

decompõem o problema e usam uma abordagem de local search para resolver um caso em que 

procuram mover as unidades móveis e alocar os clientes pelas mesmas para que a soma dos custos 

de transporte de todos os envolvidos seja minimizada. Raghavan et al. (2019) apresentam duas 

formulações de programação para um problema que dizem ser um Capacitated Mobile Facility Location 

Problem (CMFLP). Fazem-no com base em sucessivas heurísticas complexas, mas concluem que o 

método do branch-and-price acaba por ser eficaz quando o rácio de clientes e unidades móveis é 

pequeno. Já o objetivo de Gil-carrera et al. (2019) é estudar a viabilidade de ter unidades móveis a 

deslocarem-se entre locais de produção de biogás e zonas remotas, em comparação com cenários 

centralizados. Apesar de se focar apenas em análise económica, é o caso mais semelhante ao cenário 

apresentado nesta dissertação. 

Dado o impacto de custos de transportes numa organização (Tseng, 2005), os impactos 

negativos das emissões de CO2 e as crescentes pressões nas redes de distribuição, a questão de 

otimização de rotas tem recebido muita atenção nos últimos anos. Enquanto que a questão das 

localizações se enquadra no nível de planeamento estratégico, a definição de rotas pode considerar-

se ao nível de planeamento operacional. Qualquer negócio que envolva transporte beneficiará da 

resolução destes problemas, desde serviços de entrega ao domicílio até rotas de limpeza urbana.  

Algumas condicionantes da unidade móvel (Mobile-Pro-U) ainda estão a ser analisadas em 

teses de mestrado em Engenharia Mecânica e Engenharia do Ambiente, pelo que esta revisão de 

literatura foca em modelos mais genéricos, que se possam aplicar a todas estas situações ainda por 

definir.  
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Tendo já sido abordados alguns problemas de localização de instalações, os subcapítulos abaixo, 

esquematicamente representados na figura 12, pretendem dar uma visão geral de vários métodos que 

se podem adequar à resolução do caso deste projeto. 

 

 

Figura 12: Representação esquemática de tipos de problemas comuns na área da logística (fonte: autor) 

 

3.2.2.1. Modelos de Vehicle Routing Problem 

 

Para além do número, localização e capacidade das instalações, neste caso é necessário definir o 

planeamento de rotas e o momento no qual cada cliente deve ser visitado. Um dos tópicos mais 

estudados em Investigação Operacional são os problemas de rotas de veículos, ou Vehicle Routing 

Problems (VRP), cujo objetivo é encontrar os percursos que permitam à frota de veículos (com um ou 

vários locais de partida) chegar a um número de pontos geograficamente dispersos. Esse percurso 

deverá satisfazer por completo as necessidades de procura dos envolvidos nessa rota, que se inicia e 

termina no mesmo ponto, respeitando todas as restrições, com o menor custo possível (tipicamente 

significa minimizar a distância percorrida e/ou o número de veículos necessários) (Caric e Gold, 2008; 

Baldacci et al., 2010).  

O conceito de VRP foi introduzido em 1959, no artigo “The truck Dispatching Problem” (Dantzig e 

Ramser, 1959), para otimizar o abastecimento de bombas de gasolina a partir de uma estação central, 

considerando vários camiões homogéneos, percorrendo a menor distância possível. Este problema 

baseia-se no Traveling Salesman Problem (TSP), mas foi generalizado por Clarke e Wright (1962), que 

consideraram a possibilidade de os veículos terem capacidades variáveis, uma situação muito comum 

no que toca a transportes e logística.  

Atualmente já existem modelos de VRP que contemplem fatores probabilísticos (Noorizadegan e 

Chen, 2018), restrições a nível temporal (designadas por janelas temporais) (El-sherbeny, 2010) e 

componentes de variabilidade, nos modelos de VRP dinâmicos, onde se vai recebendo informação ao 

longo da realização do percurso (Pillac e Gendreau, 2013). A formulação matemática do VRP clássico 

foi apresentada no trabalho de Laporte (1992), no entanto, todos os anos há novos desenvolvimentos 

nos modelos e nas meta-heurísticas, para modelarem de forma mais realista situações mais complexas, 

ao introduzir-se alterações a nível das restrições. DeJaegere et al. (2014) fazem uma boa revisão sobre 
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a evolução deste tópico e Braekers et al. (2016) apresentam o panorama de restrições que originaram 

as variantes do VRP mais estudadas. 

Das principais variantes do VRP, passamos a apresentar (Toth e Vigo, 2014): 

 

1. O Traveling Salesman Problem (TSP) ou Problema do Caixeiro Viajante, será o problema mais 

tradicional e mais estudado, onde se pretende minimizar a distância total percorrida por um 

vendedor que visitará um conjunto de cidades, começando e terminando o percurso na mesma 

localização (Larsen, 2000); 
 

2. O Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) ou Problema de Rotas de Veículos Capacitado 

é também uma generalização do TSP, uma vez que o objetivo é o mesmo, e que partilham a 

principal restrição, em que a capacidade do veículo tem que ser igual ou superior à procura 

total dos clientes a abastecer por esse veículo, nessa rota. No entanto, o TSP considera apenas 

um veículo, enquanto que o PRVC considera que podem ser múltiplos (Applegate et al., 2011); 
 

3. O Multi-Depot Vehicle Routing Problem (MDVRP) ou Problema de Rotas de Veículos com 

Múltiplos Depósitos é um modelo utilizado em situações onde existam várias bases, como 

vários centros de distribuição. Assim, começa-se por organizar os clientes por clusters, de 

acordo com as suas localizações, e depois aborda-se o problema como um conjunto de VRPs 

independentes entre si (Tansini et al., 2003). Cada base terá o seu conjunto de clientes, 

fornecidos apenas pela sua frota de veículos, que regressam sempre à base. Para além de se 

pretender minimizar as distâncias, aqui também se pretende minimizar o número de veículos 

necessários para fazer face à procura e decidir que clientes serão servidos por que depósitos, 

atendendo aos dados conhecidos; 
 

4. O VRP com Time Windows (VRPTW) ou Problema de Rotas de Veículos com Janelas 

Temporais, trata-se de mais uma variante do VRP, onde se mantém que existe apenas um 

centro de distribuição de onde parte e onde chega o veículo, e que cada cliente é visitado 

apenas uma vez, por um veículo, mas contempla restrições relativamente às janelas temporais 

em que o cliente pode ser visitado. O veículo deve satisfazer a procura do cliente i depois do 

instante ai e antes de bi, mas caso chegue ao local antes de ai, deverá esperar o intervalo de 

tempo necessário até atingir ai, e só depois efetuar a operação com o cliente i. Este problema 

tem por objetivo minimizar o número de veículos necessários e as distâncias ou tempos de 

viagem, e é frequentemente aplicado ao problema de recolha de resíduos (Kim et al., 2006). 

  

Tal como no caso dos modelos de localização, também nos problemas de VRP se podem 

aplicar os mesmos três métodos de resolução. Em relação ao problema particular de TSP, Karkory e 

Abudalmola (2013) descrevem que tanto pode ser resolvido com algoritmos exatos ou com métodos 

heurísticos, e que o algoritmo do “vizinho mais próximo” será o mais simples de implementar, mantendo 

a qualidade na solução. Laporte et al. (2000) realizam uma revisão detalhada de métodos de heurísticas 

clássicas, e defendem que as mais apropriadas para a resolução de um VPR são a heurística das 

poupanças (Clarke e Wright, 1964) e as heurísticas de Gillett e Miller (1974) e Fisher e Jaikumar (1981).  
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3.2.2.2. Scheduling 

 

Modelos de Location Routing Problems  

Grande parte dos modelos de localização considera que cada veículo visita apenas um cliente de cada 

vez (Gebennini et al., 2009), o que pode não se verificar, e neste caso a localização ótima já não será 

necessariamente a que minimiza a soma das distâncias entre essa mesma localização e os clientes, 

sendo necessário um novo modelo que tenha simultaneamente em conta as rotas a realizar. Nagy e 

Salhi (2007) fazem uma revisão acerca da temática de location routing problems (LRP), uma vertente 

da análise de localização que considera as rotas dos veículos associados a essa localização.  

No fundo, dada a sua generalidade, o LRP pode, de acordo com determinadas restrições, 

transformar-se num problema clássico de localização (se se alocar todos os clientes a uma localização 

única), ou num problema de VRP, se se fixar a localização das instalações. Os autores abordam tanto 

algoritmos exatos como heurísticas e, para a vertente específica de routing, recomendam o trabalho de 

Toth e Vigo (2002). Alguns trabalhos têm dado continuidade a esta revisão de literatura, abordando os 

desenvolvimentos desde então nesta área (Drexl e Schneider, 2015; Prodhon e Prins, 2014). Dois 

exemplos de resolução de um capacitated location routing problem são apresentados por Prins et al. 

(2007) e Belenguer et al. (2011), em que o primeiro é resolvido através de uma versão do tabu search, 

e o segundo através do método branch-and-cut. 

 

Modelos de Inventory Routing Problems  

Existem inúmeros métodos de otimização de inventário e de planeamento de rotas explorados em 

casos de aplicação reais, e quanto mais a tecnologia avança, mais fácil se torna a integração de 

informações entre os dois tópicos, surgindo assim os Inventory Routing Problems (IRP). O principal 

objetivo do IRP é minimizar simultaneamente o custo total de inventário e de transportes e determinar 

as melhores rotas para os veículos e qual a quantidade a entregar em cada período, sendo que isto 

implica também escolher a melhor estratégia de controlo de inventário (Wan, 2012). Embora vários dos 

métodos apresentados de VRP se possam aplicar ao desafio deste projeto, estes não contemplam os 

custos relacionados com inventário e assumem que a data de visita ao cliente já está definida, por isso, 

a tarefa é a do emparelhamento entre veículos e localizações de clientes, e otimização das rotas.  

Existe, no entanto, um modelo de VRP que considera a decisão do momento ótimo de 

deslocação ao cliente, o Periodic VRP (PVRP) (Campbell e Wilson, 2014). Neste modelo, sabe-se as 

necessidades do cliente em termos de quantidades de produto por unidade temporal, e planeia-se a 

frequência das entregas, para que a procura do cliente seja satisfeita na totalidade, por apenas uma 

visita por um veículo. Embora o IRP e o PVRP tenham grandes semelhanças, como o facto de o cliente 

só poder ser visitado uma vez por um só veículo em cada período temporal, ou o facto de ambos 

começarem e terminarem as rotas no mesmo ponto, estes dois modelos têm uma grande diferença. No 

IRP, a procura dos clientes tem de ser satisfeita num dado momento, não em contínuo, por uma frota 

de veículos com capacidade limitada. Aqui, o problema é decidir, mais do que a periodicidade, que 

quantidade entregar a cada cliente, em cada visita, e como definir as rotas dos veículos de forma a 
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minimizar a soma do inventário e dos custos de transporte. O IRP é menos restritivo na questão 

temporal e nas quantidades entregues, pois este modelo possibilita que se entregue parte da 

quantidade procurada numa visita anterior ao momento desejado, adicionando um nível de flexibilidade 

ao modelo que o PVRP não possui. No entanto, os problemas de IRP não têm formulações 

matemáticas tão bem exploradas. 

 Bertazzi e Speranza (2014) cobrem todos os tópicos base relacionados com os IRPs, 

descrevem as suas características, apresentam diferentes modelos e exemplos de casos reais, onde a 

decisão crucial é sempre a mesma, quando servir os clientes. Os problemas que se têm apresentado 

ao longo deste subcapítulo de scheduling podem ser adaptados tanto à existência de apenas um como 

de vários veículos. O problema IRP contemplando apenas um veículo foi introduzido por Bertazzi et al. 

(2002), resolvido com métodos heurísticos, e mais tarde através do algoritmo branch-and-cut e meta-

heurísticas (Archetti et al., 2012; Archetti, et al., 2007). Já a versão com múltiplos veículos, foi modelada 

e resolvida através de heurísticas (Coelho et al., 2012), e através de métodos exatos para versões mais 

generalizadas do problema (Adulyasak et al., 2013; Coelho e Laporte, 2013). Archetti et al., (2014) 

apresenta uma boa revisão global deste tópico. 

 

Modelos de Location Inventory Routing Problems 

Existe uma correlação forte entre as decisões de rotas e inventário e a escolha das localizações, o que 

realça a importância do estudo de modelos de location inventory routing problem (LIRP) (Javid e Azad, 

2010; Zhang et al., 2014) . Um dos primeiros modelos de LIRP foi introduzido por Liu e Lee (2003), com 

o objetivo de determinar a localização de armazéns de entre várias opções e obter o melhor 

planeamento para recolha de produtos e rotas, utilizando o critério de menores distâncias. Neste caso, 

a política de controlo de inventário já estava definida e, de acordo com a mesma, os autores optaram 

por definir primeiro as rotas e só depois resolver o problema de localização e alocação de recursos, 

recorrendo a métodos heurísticos. Considerar todos os problemas em simultâneo (decisões de 

localização, inventário e rotas) revela-se um problema pouco estudado ainda, devido à sua 

complexidade, em particular se aplicado ao fluxo inverso de logística, e também devido ao facto de 

muitas vezes se considerar que estas decisões pertencem a níveis de decisão diferentes entre si 

(estratégicas, táticas e operacionais).  

Um problema de LIRP com procura estocástica de vários produtos foi resolvido através da 

separação dos problemas, primeiro resolvendo o problema de inventário, e depois abordando a questão 

da localização ótima das fábricas e alocação aos vários clientes (Sajjadi e Cheraghi, 2011). Apesar da 

separação destes problemas se provar mais simples, existem vantagens em resolvê-los de forma 

integrada. Num problema LIRP com procura determinística, capacidade limitada em armazéns e onde 

os veículos se deslocariam a mais que um cliente por rota, indo apenas uma vez a cada cliente, utilizou-

se um modelo MILP, conjugado com uma heurística híbrida para reduzir os tempos de computação e 

os resultados mostraram reduções de custos relevantes em relação ao modelo de abordar cada 

problema em separado (Rueda, 2014). Destaca-se o trabalho de Yuchi et al., (2016) que estuda um 

novo problema de location inventory routing em forward and reverse logistic (LIRP-FRL) que integra 
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simultaneamente as decisões relativas à escolha de localizações para centros de distribuição, as 

políticas de inventário e as decisões de rotas de veículos para servir os clientes, no fluxo direto e inverso 

de produtos. O objetivo é minimizar os custos totais (que para além dos transportes ou custos com 

instalações, incluem também custos com reparação de produtos). A solução proposta é um modelo de 

programação não linear, com utilização de um algoritmo de new tabu search. Se neste problema não 

se considerar as estratégias de controlo de inventário dos centros de distribuição, então o problema 

passa a ser, simplificadamente, um capacitated location routing problem (Benavent et al., 2011).  

 

3.3. Conclusões do capítulo 

No presente capítulo efetuou-se uma caraterização da literatura existente relativa a temas que 

pudessem ter aplicação ao caso em estudo, como a logística inversa, problemas de localização de 

infraestruturas, problemas de rotas de veículos e problemas de localização que tenham em conta as 

rotas e o nível de inventário no cliente. É notória a vastidão de literatura e diversidade de modelos 

nestes tópicos, em particular os de localização, de modelos de VRP e também de modelos que 

englobem os dois, os location-routing problems.  

Como foi possível verificar através do capítulo 2, referente à definição do problema, este caso 

de estudo não é o que se pode considerar uma cadeia de abastecimento tradicional, nem um caso 

típico de logística inversa. Dado que ainda se aguarda por informação determinante em relação a 

algumas condicionantes (dependentes do estudo de viabilidade técnica a ser realizado no momento de 

escrita desta dissertação), esta revisão de literatura visava contemplar modelos mais genéricos, 

simplificados e facilmente adaptáveis, pelo que a literatura mais antiga continua a ser bastante 

relevante.  

Há muitas maneiras de abordar a resolução de cada cenário, dependendo do nível de detalhe 

desejado e da complexidade das condicionantes a saber. Em relação ao cenário centralizado, que se 

apresenta como um problema de localização de instalações, encontra-se bastante literatura disponível, 

no entanto, os modelos mais recentes consideram variadas restrições que não se aplicam neste caso, 

como situações de procura estocástica ou até questões de decisão multicritério onde se toma em 

consideração proximidade a clientes e integração em mercados em expansão. Assim, neste momento 

os modelos que se parecem adequar mais são modelos determinísticos e estáticos, como os modelos 

gravíticos, em particular os p-median, com o objetivo de minimizar distâncias médias. Também não se 

coloca de parte a possibilidade de, no cenário centralizado, existir mais do que uma localização, que 

serviriam as TMBs agrupadas por clusters. No problema descentralizado a análise será sobretudo do 

ponto de vista financeiro.  

Tanto quanto foi possível constatar, esta revisão de literatura reitera a não existência de um 

caso que se assemelhe ao que o projeto Mobile-Pro-U pretende fazer. Existe uma enorme quantidade 

de publicações relativamente recentes acerca destes tópicos, no entanto, cada vez mais estes modelos 

se especializam em determinados casos, com modelações e restrições muito específicas para cada 

caso. Dado que muitos dos modelos partilham a mesma base, o modelo que se aplicará a este caso 
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de estudo terá uma base semelhante ao TSP, mas as condicionantes ainda não são todas conhecidas, 

pelo que qualquer das variações apresentadas nesta revisão se poderá vir a implementar.  

Uma abordagem inversa a um problema LIRP também se enquadraria, uma vez que se está 

dependente da capacidade de processamento da máquina, da quantidade de produto nos clientes e 

que se quer escolher a localização ótima para servir de base fixa ao modelo móvel, reduzindo os custos. 

O ideal será um modelo estático, determinístico, com apenas um produto e com apenas um objetivo: 

maximizar o valor atualizado líquido (VAL) do projeto da unidade móvel. O modelo indicará a localização 

ótima para ser a base de operações do Mobile-Pro-U, os fluxos entre as TMBs e as instalações de 

processamento, os fluxos inversos das instalações para os aterros, os custos e receitas necessárias à 

viabilidade financeira, e a periodicidade com que se deve visitar cada cliente, sabendo à partida as 

quantidades de resíduos a processar em cada TMB. Também não se descarta a possibilidade de existir 

mais do que uma unidade móvel. Esta informação também nos será fornecida pelos modelos, uma vez 

que um modelo com o objetivo de maximizar VAL considerará à partida os custos fixos e variáveis, 

como em Cardoso et al., (2013) que desenvolveram uma formulação MILP para planear cadeias de 

abastecimento com fluxos inversos considerando incerteza, sendo que os resultados do modelo 

indicam a localização ótima das instalações a implementar e a sua capacidade.  

Considerando a informação reunida até este momento, tudo indica que seja possível, neste 

caso de estudo, aplicar uma solução de modelação matemática exata, sem recorrer a simulações, 

heurísticas e meta-heurísticas. Será também interessante comparar os custos dos vários cenários e as 

possíveis restrições dos resultados, do ponto de vista dos vários envolvidos. 
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4. Recolha de dados no âmbito do Projeto Mobile-Pro-U 

Neste capítulo realiza-se uma breve descrição do projeto Mobile-Pro-U e das tarefas que o compõem. 

Na secção 4.1 apresenta-se os outcomes esperados das tarefas do projeto e a ligação entre o projeto 

e a presente dissertação, enquanto que nas secções seguintes se apresentam os outputs das tarefas 

que foram utilizados nesta dissertação, começando pelos dados obtidos na tarefa da caracterização do 

rejeitado pesado, na secção 4.2, e prosseguindo para os dados obtidos pela tarefa do projeto mecânico 

na secção 4.3. A secção 4.4 aborda especificamente a tarefa do planeamento logístico, onde se 

relembram os cenários a estudar e se analisa o sistema móvel. 

 

4.1 Breve descrição do Projeto Mobile-Pro-U 

Como mencionado anteriormente, a presente dissertação está inserida no projeto Mobile-Pro-U, que 

visa estudar a possibilidade de criar um diagrama de processos embutido numa unidade móvel, que se 

desloque pelo país, com o intuito de recuperar vidro do rejeitado pesado das estações de tratamento 

mecânico-biológico. Este projeto divide-se em três tarefas distintas, findas as quais se espera obter 

informação suficiente para tomar uma decidir em relação ao go/no go em termos de investimento nesta 

unidade móvel.  

Na figura 13 estão identificados os principais outputs de cada tarefa do projeto Mobile-Pro-U. 

 

 

Figura 13: Organização das tarefas no Projeto Mobile Pro-U (fonte: projeto Mobile Pro-U) 

 

Na tarefa 1 realizou-se a caracterização de fluxos pré-selecionados de algumas TMBs, tendo-

se obtido, como produto final, uma compilação da composição do rejeitado pesado das TMBs 

analisadas, bem como a sua classificação granulométrica e riqueza em vidro. A tarefa 2 refere-se ao 

projeto mecânico, cujo objetivo é provar que o diagrama planeado é passível de ser embutido numa 
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unidade móvel, e calcular a capacidade de processamento do diagrama, mantendo a eficácia 

necessária no processo. A tarefa 3, para a qual a presente dissertação contribui, visa estudar o 

planeamento logístico do sistema e analisar a viabilidade financeira. É de referir que a tarefa 3 pretende 

estudar não só o sistema logístico móvel, mas também o sistema logístico de ponto fixo. A presente 

dissertação aprofunda o sistema logístico de sistema fixo e faz uma avaliação superficial ao sistema 

móvel. A tarefa 3 é a última tarefa do projeto, antes de se tomar uma decisão relativamente ao avançar 

ou não para a sua implementação (sistema móvel, sistema de ponto fixo ou sistema misto) e está 

dependente dos resultados obtidos nas tarefas 1 e 2.  

 

 

4.2. Resultados da Tarefa 1 – Caracterização do Rejeitado Pesado 

No âmbito da Tarefa 1 foram selecionadas, em conjunto com a Sociedade Ponto Verde, as TMBs que 

deveriam ser caracterizadas quanto ao seu Rejeitado Pesado (TMBr). Como critérios de seleção, 

escolheram-se TMBs que se encontrassem em estado estacionário, ou seja, que garantidamente 

estivessem a funcionar e que não tivessem sofrido grandes alterações recentemente, para que os 

resultados fossem estáveis. Algumas TMBs, em particular da zona Sul - como a Algar, GESAMB e 

Ambilital - tendem a funcionar mais durante o período do verão, pelo que não foram consideradas na 

tarefa 1, uma vez que a mesma foi desenvolvida entre janeiro e abril. Por outro lado, estações como a 

Suldouro, Resinorte ou Planalto Beirão não se encontravam em funcionamento, devido a problemas 

com equipamentos nas duas primeiras e ao facto de a última ter ardido nos incêndios em 2017. Já a 

estação dos Resíduos do Nordeste, foi posta de parte por ser extremamente pequena e a Resiestrela, 

que seria uma estação interessante, está a passar por uma fase de reestruturação, pelo que não se 

encontrava em estado estacionário. Também se garantiu que as maiores TMBs eram visitadas, pois 

essas têm maior potencial absoluto na recuperação do vidro de aterro, e definiu-se uma seleção que 

englobasse todo o tipo de rejeitados pesados possíveis, de vários pontos do país. Ou seja, estações 

de tratamento com um processo húmido ao invés do processo mais comum, em que o produto 

resultante é seco, estações com um processo biológico anaeróbio e estações com processo aeróbio. 

Também se considerou as diferenças geográficas, demográficas e económicas entre as várias 

localizações, bem como o nível de educação das populações, não só académico, mas também 

educação para temáticas ecológicas, que poderão afetar a composição do rejeitado pesado.  

Através das visitas às estações de tratamento mecânico-biológico e entrevistas realizadas aos 

responsáveis das mesmas e a colaboradores de outras entidades parceiras do projeto Mobile-Pro-U, 

recolheram-se dados como o TMBr anual, custos de transporte, custos de aterro e condições logísticas. 

No entanto, apenas 9 TMBs foram visitadas na tarefa 1 do projeto Mobile-Pro-U e não foi possível obter 

dados atualizados em todas. Para as TMBs que não se conseguiu obter os valores diretamente, utilizou-

se os dados dos relatórios mais recentes da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e alguns valores 

foram calculados com base em médias dos valores adquiridos, nomeadamente em relação aos custos 

de aterro.  
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O conjunto de TMBs selecionadas possibilitou a análise de todo o espectro possível de 

amostras de resíduos urbanos indiferenciados, tendo estas sido as instalações:  

1) ERSUC (Aveiro),  

2) ERSUC (Coimbra),  

3) Tratolixo,  

4) Amarsul (Seixal),  

5) Amarsul (Setúbal),  

6) Valorlis,  

7) Braval,  

8) Valnor, 

9) Resitejo.  

             As 9 TMBs visitadas foram apresentadas em detalhe em (Rocha, 2019), que faz a compilação 

dos resultados da tarefa 1 do projeto Mobile-Pro-U. Obteve-se o valor da quantidade anual de TMBr 

em cada TMB, e também a estimativa do valor anual desse mesmo TMBr sem contabilizar os monstros. 

Isto porque o TMBr, ou seja, o rejeitado das TMBs que acaba em aterro, pode ter um grande intervalo 

em termos de dimensão dos materiais. Objetos como micro-ondas podem ir parar à TMB, onde são 

removidos manualmente e encaminhados para aterro, mas não nos interessa considerá-los no projeto, 

uma vez que estes monstros constituem toneladas de rejeitado do qual não será possível recuperar 

vidro ou sequer processar no diagrama de processos RecGlass. Daí que, o TMBr a considerar é o 

TMBr já livre de monstros, aproximadamente abaixo da granulometria de 80 mm. Para  estas TMBs 

também se analisou a percentagem de vidro presente no rejeitado pesado e se determinou a 

percentagem desse rejeitado que se encontrava na fração granulométrica de 6 a 16 milímetros de 

diâmetro, uma vez que é apenas essa fração que o equipamento RecGlass processa, e tudo o resto 

será encaminhado novamente para aterro. Os resultados das caracterizações realizadas na Tarefa 1 

são apresentados na Tabela 5.  

 

Tabela 5: Resultados das TMBs estudadas na Tarefa 1 do projeto Mobile-Pro-U 

Índice 
da 

TMB 

Entidade Localização TMBr 
(ton/ano) 

TMBr 
<80mm 

(ton/ano) 

% vidro 
no 

TMBr 

% TMBr     
[6-16] mm 

(α) 

1 ERSUC (A) Aveiro 120 799 44 175 71 51 

2 ERSUC (C) Coimbra 120 799 33 424 66 55 

3 Tratolixo Malveira 94 343 9 714 57 9 

4 Amarsul (Sx) Seixal 63 074 10 471 42 34 

5 Amarsul (St) Setúbal 63 074 6 696 47 35 

6 Valorlis Marinha Grande 62 207 6 500 57 52 

7 Braval Braga 56 461 3 000 12 20 

8 Valnor Avis 39 599 6 804 25 38 

9 Resitejo Abrantes 35 597 22 776 18 10 
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             Para as restantes TMBs em operação em Portugal, os dados foram recolhidos junto de fontes 

secundárias. As instalações Suldouro e Resiestrela foram estudadas na dissertação de Nilmara Dias, 

pelo que se assumiu que os dados recolhidos em 2014, ainda representam a realidade atual. Para as 

restantes TMBs - Resinorte, Planalto Beirão, GESAMB, Resíduos do Nordeste, Algar, Ambilital e 

Resialentejo – para a quantidade de TMBr anual e para a quantidade de TMBr anual livre de monstros, 

utilizou-se dados de relatórios da Agência Portuguesa do Ambiente de 2017, os dados públicos mais 

recentes. Para estas TMBs, para determinar os valores de percentagem de vidro e de percentagem do 

TMBr no intervalo granulométrico desejado, utilizou-se valores médios utilizando os dados das TMBs 

analisadas na tarefa 1. Retirou-se os valores com maior desvio do intervalo de resultados e aplicou-se 

uma média aritmética. Os dados obtidos para este conjunto de TMBs estão na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Lista das restantes TMBs a serem consideradas no projeto Mobile Pro-U 

Índice 
da 

TMB 

Entidade Localização TMBr 
(ton/ano) 

TMBr 
<80mm 

(ton/ano) 

% vidro 
no 

TMBr 

% TMBr     
[6-16] mm 

(α) 

10 Suldouro Porto 42 129 7 583 67 34 

11 Resiestrela Serra da Estrela 41 110 7 400 53 34 

12 Resinorte Guimarães 139 721 25 150 45 34 

13 Planalto Beirão Tondela 78 275 14 090 45 34 

14 GESAMB Évora 38 611 6 950 45 34 

15 Resíduos do 
Nordeste 

Macedo de 
Cavaleiros 

33 685 6 063 45 34 

16 Algar Faro 26 304 4 735 45 34 

17 Ambilital Sines 23 709 4 268 45 34 

18 Resialentejo  Beja 20 729 3 731 45 34 

       

 

Nesta dissertação não se consideraram as instalações de valorização energética (VE), 

comummente designadas por incineradoras (apesar de estarem assinaladas na figura 14), existentes 

em Portugal, por estas originarem um produto diferente: as escórias. Dada a quantidade de resíduos 

urbanos que estas incineradoras processam por ano - quantidades bastante mais elevadas que todas 

as restantes estações de tratamento de resíduos urbanos indiferenciados, uma vez que as 

incineradoras estão localizadas na zona urbana de Lisboa (Valorsul) e zona urbana do Porto (Lipor), o 

uso do diagrama de processos de recuperação de vidro também foi estudado no seu produto (Jardim, 

2015). No entanto, por ter uma eficácia bastante inferior quando comparado ao seu uso no rejeitado 

pesado das TMBs (que se consideram estações de tratamento de valorização orgânica, por afinarem 

composto orgânico para ser vendido), não se consideraram neste estudo.  

A figura 14 representa no mapa de Portugal Continental a localização de todas as 18 TMBs 

existentes em Portugal, bem como as duas incineradoras (Lipor e Valorsul). O seu número representa 

a ordem das TMBs em termos de potencial de recolha de vidro, sendo que as mais vantajosas são a 1 

e 2, as ERSUC. Foram estes os índices utilizados para representar cada estação de tratamento no 

modelo que se apresenta no capítulo 5. 
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Figura 14: Localização das TMBs em Portugal Continental (fonte: autor) 

 

4.3. Resultados da Tarefa 2 – Projeto Mecânico 

A Tarefa 2 ficou a cargo da equipa de mecânica envolvida no projeto. O seu trabalho baseou-se em 

(Dias, 2015), pelo que algumas das informações utilizadas foram daí retiradas, enquanto que outras 

foram atualizadas.  

O diagrama de processos presente no interior da unidade móvel, cuja figura 15 pretende 

representar, funciona da mesma forma que o mesmo diagrama em estado fixo, no entanto, devido às 

restrições de espaço dentro do camião, há processos que têm de ser realizados fora do camião e, neste 

sentido, cada TMB tem de providenciar o espaço e máquinas necessárias aos processos em falta (rever 

figura 10, na página 20). Dentro do camião estariam presentes apenas os processos do RecGlass (RG) 

e da triagem ótica (TO). As instalações teriam de garantir a secagem do seu produto, crivagem, 

separação magnética e aspiração de leves. Teriam também de ter um espaço montado com o 

equipamento necessário para receber a unidade móvel, que precisa do apoio de pelo menos um 

colaborador para alimentar continuamente a máquina e ir retirando os rejeitados. Este diagrama 

funcionaria em descontínuo, ou seja, o processo da triagem ótica poderia ser otimizado para cada tipo 

de produto, oriundo de cada TMB.  
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Figura 15: Esquema da representação da unidade móvel Mobile Pro-U (fonte: projeto Mobile Pro-U) 

 

Da tarefa 2 resultou o custo atualizado estimado para o diagrama, por equipamento, custos 

operacionais, de manutenção, requisitos de mão de obra e espaço e, em particular, a capacidade de 

processamento desta unidade. Os resultados da tarefa 2 revelaram que a capacidade de 

processamento máxima de rejeitado pesado de um diagrama na unidade móvel seria de 5,33 toneladas 

por hora, uma vez que a unidade tem de atender a variadas restrições de peso e dimensão de máquinas 

para poder circular livremente em estrada. 

Os valores relativos à aquisição de equipamentos e construção de todo o diagrama de 

processos encontram-se detalhados na tabela 7. 

 

Tabela 7: Custo do Investimento Inicial no diagrama 

Variável Descrição Valor Total Descrição 

Custo do 
Diagrama  

 
(CD) 

RecGlass 10 824 2 RecGlass 

Triador Ótico 215 000 Triador ótico moderno com dimensões reduzidas, 
para poder ser embutido na unidade móvel. 

Crivo 19 100  

Material 96 800 Inclui: tremonhas de alimentação, calhas 
transportadoras, pá de alimentação e aspirador de 

leves. 

Projeto 289 643 Inclui: projeto de obra, instalação elétrica, construção 
civil, expansão do armazém. 

Total 506 367  

Custo 
extra 

unidade 
móvel 

Contentor 10 928 Contentor intermodal padrão de 40 pés com abertura 
lateral da marca Cleaveland Containers 

Veículo trator 100 000 Valor de referência 

Semirreboque 23 500 Porta-contentores Schmitz cargobull 

Total 134 428  

 

O sistema móvel implica que o diagrama se encontre inserido num camião (a ser alimentado 

em cada TMB, como representado na figura 16),  o que se estima num aumento de cerca de 135 mil 

euros, só em termos de aquisição do contentor, camião e reboque.  
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Figura 16: Esquema da Unidade Móvel Mobile-Pro-U (fonte: projeto Mobile Pro-U) 

 

4.4. Tarefa 3 – Planeamento Logístico 

Como já visto, a tarefa 3 inclui o estudo do Sistema Fixo vs Sistema Móvel, sendo que dentro do estudo 

do sistema fixo, será desenvolvido um modelo matemático que permite o estudo de dois grandes 

cenários, um cenário de rede perfeitamente descentralizada e um cenário de rede otimizada. Em 

conclusão, serão estudados 3 cenários principais, representados na figura 17. 

 

 

Figura 17: Representação visual dos cenários a estudar ao longo da dissertação 

Sistema Fixo Sistema Móvel 

Descentralizado Otimizado Mobile Pro-U desloca-se a 
todas as TMBs, definindo-se 
a base, número de unidades 

e frequência de visitas. 

Diagrama em cada TMB. Modelo escolhe a melhor solução. 
Resultado pode ser desde 

cenário descentralizado a uma só 
instalação no centro do país. 
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O cenário 1 é o que consideramos o cenário de rede descentralizada, em que se instala o 

diagrama em cada TMB. Este cenário pretende validar os resultados de análise económica 

desenvolvidos em (Dias, 2015), através da utilização de um modelo matemático, desenvolvido de raiz 

e implementado no software GAMS, cujo objetivo é maximizar o valor atualizado líquido de todo o 

projeto, para o seu horizonte temporal de 10 anos. O cenário 2 é o cenário de rede otimizada, na medida 

em que o modelo criado (o mesmo que se utilizará no cenário 1) decidirá em que localizações e quantos 

diagramas quer abrir, de forma a maximizar o valor atualizado líquido do projeto. O resultado mais 

vantajoso do cenário 2 pode, eventualmente, ser um cenário descentralizado, onde o modelo escolha 

implementar um diagrama de processos em cada TMB, o que significa que o cenário descentralizado 

acaba por ser uma situação particular do cenário otimizado. O cenário 3 é o cenário do Sistema Móvel, 

a ser desenvolvido a par com a tarefa 2 e envolverá um modelo de scheduling para determinar quando 

devem ser realizadas as visitas da unidade móvel às TMBs. No entanto, e tendo em conta os resultados 

da tarefa 2 quanto à capacidade de processamento da unidade móvel (5,33 ton/hora), antes de 

aprofundar este cenário 3, foi feita uma análise preliminar sobre o número de unidades móveis 

necessárias.  

A tabela 8 revela a quantidade necessária de diagramas RecGlass que seriam necessários em 

cada TMB para processar o TMBr produzido anualmente em Portugal. 

 

Tabela 8: Resultados da análise preliminar ao sistema móvel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice 

da TMB 

Entidade TMBr (ton/ano) 

(<80mm) 

Nº unidades 

móveis 

1 ERSUC (A) 44 175 4,7  

2 ERSUC (C) 33 424 3,5  

3 Tratolixo 9 714 1,0  

4 Amarsul (Sx) 10 471 1,1  

5 Amarsul (St) 6 696 0,7  

6 Valorlis 6 500 0,7  

7 Braval 3 000 0,3  

8 Valnor 6 804 0,7  

9 Resitejo 22 776 2,4  

10 Suldouro 7 583 0,8  

11 Resiestrela 7 400 0,8  

12 Resinorte 25 150 2,7  

13 Planalto Beirão 14 090 1,5  

14 GESAMB 6 950 0,7  

15 Resíduos do Nordeste 6 063 0,6  

16 Algar 4 735 0,5  

17 Ambilital 4 268 0,5  

18 Resialentejo  3 731 0,4  

  Total 18 223 529  24  

  Total 9 143 560  15  
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Os resultados gerados partem do pressuposto que apenas existe uma unidade móvel em cada 

TMB, a funcionar durante um turno de 8 horas por dia, durante 247 dias úteis por ano, utilizando o valor 

já apresentado de capacidade de processamento de 5,33 toneladas por hora. A análise utiliza os 

valores totais do TMBr, que já se encontra livre dos chamados “monstros”, ou seja, este TMBr encontra-

se numa granulometria média abaixo dos 80 mm apresentado na mesma tabela. Apresenta-se os 

resultados, com uma casa decimal, para a quantidade de diagramas necessários para processar o 

TMBr das 18 TMBs e também para apenas as 9 maiores TMBs. 

A tabela 8 indica que para processar o TMBr total anual em Portugal Continental, precisaríamos 

de 24 diagramas a funcionar durante os 247 dias úteis considerados, 8 horas por dias, tendo a 

capacidade de processamento de 5,33 toneladas por hora, considerando a totalidade das TMBs, ou 15 

diagramas se considerarmos apenas as 9 TMBs estudadas na tarefa 1, que aparentam ser as mais 

vantajosas, devido a uma maior produção de TMBr e maior presença de vidro em termos absolutos. 

No caso da ERSUC de Aveiro (ERUSC (A)), para processar a quantidade anual de TMBr, seria 

necessário que 5 unidades móveis estivessem presentes, simultaneamente, a processar, durante um 

ano. Já com a Braval, a TMB com menos TMBr, seria necessário apenas 0,3 diagramas a funcionar 

durante um ano, o que significa que uma unidade móvel poderia estar presente durante alguns meses 

e depois seguir para outra instalação. 

Esta análise revela que a quantidade de diagramas móveis necessários seria elevada, e que 

para a quantidade necessária de unidades móveis em permanência em cada TMB, o sistema móvel 

quase se converte num sistema fixo, uma vez que as unidades móveis ficariam essencialmente paradas 

nas TMBs, por ser tão difícil dar vazão à quantidade de TMBr a processar.  

Logisticamente, todo este TMBr teria de ser armazenado, esperando pela chegada da unidade 

móvel. E uma vez que a unidade móvel, regra geral, teria que ficar alguns meses em cada TMB, existem 

questões por responder sobre quem tem o controlo da unidade móvel, e questões relacionadas com o 

condutor da unidade, que  deveria poder regressar a casa no fim de um turno de trabalho que, nesse 

caso, seria em grande parte passado em deslocações, pelo que este cenário não se mostra 

logisticamente viável. 

Dado os valores obtidos, a conclusão é de que o sistema móvel, nas condições atuais, não faz 

sentido, devido ao tempo que cada unidade móvel teria que permanecer estática em cada TMB, para 

dar vazão ao material a processar, pelo que não se realizaram análises mais profundas, nem se 

analisou um modelo de agendamento ou de rotas. O que a tabela 8 revela é que, logisticamente, este 

cenário acabaria por ser semelhante a um cenário perfeitamente descentralizado, em que cada TMB 

tem os seus diagramas fixos instalados. 

A única possibilidade de este sistema móvel se provar vantajoso, com os dados reais, seria 

uma unidade móvel apenas dedicada às unidades Algar, Ambilital e Resialentejo, devido à baixa 

produção de TMBr e à proximidade relativa entre essas 3 estações de tratamento mecânico-biológico, 

como se pode verificar na figura 14. No entanto, de acordo com a informação recolhida na tarefa 1 do 

projeto Mobile Pro-U, essas estações não se encontram em estado estacionário, e por vezes, não estão 

sequer em funcionamento. 
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Por estas razões, se descartou completamente os modelos de rotas inicialmente planeados 

para este sistema, uma vez que a unidade teria que ficar estacionada por semanas ou meses de cada 

vez em cada TMB, na melhor das hipóteses, e devido à proximidade entre as estações onde ela ainda 

se podia apresentar como uma vantagem. Também os modelos de scheduling inicialmente planeados 

para este sistema foram descartados, uma vez que, neste momento, um sistema fixo é o que parece 

fazer mais sentido. No entanto, deixa-se a ressalva que um modelo misto, que alie o sistema fixo ao 

sistema móvel pode ainda fazer sentido estudar, numa situação em que se tenha o interesse das TMBs 

e um modelo de negócio bem definido. 

A análise dos restantes dois cenários, os de ponto fixo, será posteriormente apresentada no 

capítulo 6. 
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5. Desenvolvimento do Modelo de Localização e 

Dimensionamento para Sistema Fixo 

 

Neste capítulo apresenta-se o modelo de localização e dimensionamento criado para o estudo do 

sistema de ponto fixo. Começa-se por se apresentar os pressupostos assumidos na criação do modelo, 

utilizados por uma questão de simplificação daquele que é um problema em contexto real, com uma 

grande quantidade de variáveis, seguindo-se posteriormente para a formulação matemática. 

Apresentam-se todos os parâmetros, variáveis e restrições, descrevendo a sua função. 

 

Pressupostos: 

1. Não foram consideradas possíveis limitações de espaço nos aterros, ou de armazenamento em 

TMBs. 

2. Assumiu-se que existe secagem fora do diagrama (do lado das TMBs) e, consequentemente, que 

todo o TMBr a ser processado já se encontra seco (requisito para a eficácia tabelada na 

recuperação de vidro através deste diagrama).  

3. Existe sempre o processo de crivagem na instalação RecGlass.  

4. O rejeitado do diagrama de processos RecGlass é encaminhado para aterro, que será sempre 

localizado numa TMB. 

5. O produto final (casco de vidro) é totalmente escoado e é o cliente final que trata desse transporte. 

6. Não se recupera outro material que não o vidro, devido à reduzida presença destes materiais 

provada em (Rocha, 2019). 

7. Todos os custos e receitas originados com a implementação dos diagramas ficam centralizados 

numa nova entidade externa, que não as TMBs. 

8. Para esta nova entidade, não existem custos associados à compra do TMBr. 

 

Função objetivo: Maximizar VAL 

 

O objetivo do modelo é definir o número de instalações a abrir, em que localizações e quantos 

diagramas funcionarão em cada instalação, de forma a maximizar o Valor Atualizado Líquido (VAL). O 

modelo também define quais as quantidades de TMBr que se deve processar para atingir determinado 

retorno e para que aterros o rejeitado final deve ser encaminhado.  

O VAL considera como receitas o valor de retorno atribuído ao vidro resgatado de aterro, mas 

também o valor de aterro que será libertado, devido à recuperação do vidro, pois o resgate desse vidro 

implica que ele não acabe em aterro, com as taxas de aterro que isso implica. Como custos, considerou-

se os custos de investimento inicial, com terrenos e equipamento, e os custos operacionais com 

eletricidade, manutenção de máquinas, recursos humanos, transportes e custos de aterro para 

depositar o rejeitado resultante do processamento no diagrama RecGlass. O modelo não considera a 

aquisição de novos equipamentos no horizonte temporal desta análise, mas considera a atualização 

financeira para cada ano e a depreciação dos equipamentos. O modelo também indicará para que 
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instalação j cada TMB i enviará o seu rejeitado e para que aterro i cada instalação j enviará o seu 

rejeitado, através das variáveis dos fluxos. 

 

Outputs:  

• Número de instalações a abrir e qual a sua localização 

• Número de diagramas em cada instalação  

• Fluxos de produto da TMB i para a instalação j (por t) 

• Fluxos de produto da instalação j para o aterro i (por t) 

• Quantidade de vidro recuperada   

 

5.1. Formulação Matemática 

Conjuntos  

I   Conjunto das localizações de TMBs/aterros i ∈ I 

J    Conjunto das localizações possíveis para a instalação j ∈ J 

T   Conjunto de períodos temporais t (anos) 

 

Índices 

i   Entidade TMBs/aterros – i = 1,2,3,…,n 

j   Entidade Instalação – j = 1,2,3,…,m 

t   Unidade temporal – t = 1,…,a 

 

Variáveis binárias 

Yj                        Abrir ou não instalação em j, Yj =1 se abrir e Yj =0 se não abrir 

 

Variáveis discretas e não negativas 

Dgj    Número de diagramas a abrir na instalação j 

 

Variáveis contínuas e não negativas 

Qi,j,t   Quantidade de TMBr (em ton) de i para j no período t (fluxo de entrada na instalação) 

QDj,i,t                  Quantidade de rejeitado do RecGlass (em ton) de j para i no período t (fluxo saída) 

 

Variáveis auxiliares na função objetivo 

 

CI   Custo de investimento inicial (total) 

CL   Custo de abrir todas as localizações j necessárias 

CDuj    Custo de todos os diagramas Dg necessários em j 

CD    Custo de todos os diagramas Dg necessários no somatório dos j 

COuj,t    Custos operacionais em j se existir fluxo nas instalações, no ano t 

COt    Custos operacionais do somatório dos j abertos, no ano t 
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CHuj,t   Custo com recursos humanos em j, caso abra, no ano t 

CHt   Custo com recursos humanos no somatório dos j abertos, no ano t 

Ceuj,t    Custo com eletricidade por tonelada processada, em j, por cada ano t 

Cmuj,t   Custo com manutenção de máquinas, por tonelada processada, em j, por cada ano t 

CTrt   Custo transportes ano t 

Pj,t   Quantidade de produto final para vender (casco de vidro em ton) em j no ano t 

CFt   Cash Flow no ano t 

NEt   Net Earnings no ano t 

 

Parâmetros 

Instalação e Diagrama 

CLu   Custo de um terreno 

CDu  Custo de um diagrama 

E  Eficácia do diagrama na recuperação do vidro 

Cap  Capacidade máxima de processamento anual de cada diagrama, por turno 

U  Taxa de utilização de cada diagrama  

 

Operacionais 

di,j   Distância entre as TMBs i e instalação j em km 

Ckm   Custo por ton, por km, em € 

W   Número de trabalhadores por turno, por diagrama 

Cw   Custo anual com cada trabalhador 

N   Número de turnos a operar na instalação j 

Ce   Custos eletricidade por ano/por turno, por diagrama 

Cm  Custos de manutenção por ano, por diagrama 

Ati   Custos de aterro (interno) em i para i, por ton 

Atci   Custos de aterro (externo) em i para o material que vem das instalações (j) 

 

Produto  

Vi   Percentagem de vidro presente nos TMBr na TMB i 

Vpt  Percentagem de vidro presente no TMBr ao longo dos anos 

Pu   Preço ou valor de retorno por tonelada de produto final (€/ton) 

TMBri,t  Quantidade anual de TMBr produzido em i 

αi  Percentagem do TMBr de i que se encontra no intervalo granulométrico de 6 a 16 mm 

 

Financeiros 

Tr  Taxa de depreciação 

Ir  Taxa de juro 
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Função objetivo 

 
Equação 7: Maximização do Valor Atualizado Líquido (VAL) 

𝑀𝑎𝑥 𝑉𝐴𝐿 =  ∑ 𝐶𝐹𝑡

𝑡𝜖𝑇

− 𝐶𝐼 

 
 
 
 
 
[7] 

 
Com as funções auxiliares: 
 
 

 

Equação 8: Cash Flow 

𝐶𝐹𝑡 =  
𝑁𝐸𝑡

(1 + 𝐼𝑟)𝑡
 

 

 
 
[8] 

Equação 9: Cálculo do NEt 

𝑁𝐸𝑡 = (1 − 𝑇𝑟) [(𝑃𝑢 ∗ ∑ 𝑃𝑗𝑡

𝑗∈𝐽

+ ∑ ∑(Qi,j,t ∗  𝐴𝑡 – QD𝑗,𝑖,𝑡  ∗  Atc)

𝑗∈𝐽𝑖∈𝐼

 ) − (𝐶𝑂𝑡 + 𝐶𝐻𝑡 + 𝐶𝑇𝑟𝑡)] +  𝑇𝑟

∗ 𝐶𝐷 
 

 
 
 
[9] 
 

Equação 10: Cálculo dos custos de Investimento Inicial 

𝐶𝐼 =  𝐶𝐿 + 𝐶𝐷 
 

Equação 11: Custos de Localização 

𝐶𝐿 =  ∑ 𝐶𝐿𝑢 ∗ 𝑌𝑗  
𝑗∈𝐽

 

 
Equação 12: Custos com a totalidade dos Diagramas 

𝐶𝐷 =  ∑ 𝐶𝐷𝑢𝑗  
𝑗∈𝐽

 

 
Equação 13: Custos com a totalidade dos Diagrama em cada j 

𝐶𝐷𝑢𝑗 = (
𝐶𝐷𝑔

2
) ∗ 𝑌𝑗 + (

𝐶𝐷𝑔

2
) ∗ 𝐷𝑔𝑗 

 

 
 
[10] 
 
 
 
[11] 
 
 
 
 
[12] 
 
 
 
 
 
[13] 

Equação 14: Cálculo dos custos relacionados com Recursos Humanos, para cada t 

𝐶𝐻𝑡 = ∑ 𝐶𝐻𝑢𝑗,𝑡

𝑗𝜖𝐽

 

 
Equação 15: Cálculo dos custos relacionados com Recursos Humanos, para cada j, para 
cada  t 

𝐶𝐻𝑢𝑗,𝑡 = 𝑊 ∗ 𝐶𝑤 ∗ 𝐷𝑔𝑗 ∗ 𝑁 

 

 
 
[14] 
 
 
 
 
[15] 

Equação 16: Cálculo dos custos relacionados com Transporte 

𝐶𝑇𝑟𝑡 = 𝐶𝑘𝑚 ∗ (∑.
𝑖𝜖𝐼

∑ 𝑄𝑖,𝑗,𝑡 ∗ 𝑑𝑖,𝑗

𝑗𝜖𝐽

+  ∑.
𝑖𝜖𝐼

∑ 𝑄𝐷𝑗,𝑖,𝑡 ∗ 𝑑𝑗,𝑖

𝑗𝜖𝐽

) 

 

 
 
 
[16] 
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A equação [7] é a função objetivo deste problema, onde se pretende maximizar o valor 

atualizado líquido (VAL) de todo o projeto, ao longo do horizonte temporal dos 10 anos. Para simplificar 

a sua escrita e entendimento do modelo, criaram-se várias equações auxiliares para calcular as 

parcelas necessárias a esta função objetivo. A equação [8] calcula o Cash Flow por ano, que no fundo 

é a atualização financeira da equação [9], que representa os Net Earnings para cada ano. O cálculo 

dos Net Earnings anuais irá considerar, para cada ano, todas as fontes de receita e todos os custos, 

pelo que engloba parcelas calculadas nas equações auxiliares de [14] a [21], calculadas em separado 

de forma a manter a clareza deste capítulo e flexibilidade no modelo. As receitas incluem primariamente 

o valor obtido com o vidro recuperado de aterro, mas também o valor associado ao espaço que se 

libertou de aterro com essa atividade. Os custos anuais incluem custos com aterro pós processamento 

nas instalações RecGlass, e custos operacionais associados a todo o funcionamento dessas 

instalações e transporte, não esquecendo a amortização e desvalorização do investimento inicial, em 

particular com os equipamentos industriais necessários à montagem dos diagramas. A equação [10] 

representa o custo de investimento inicial realizado no ano zero, que inclui o custo da aquisição dos 

terrenos (equação [11]) e o custo da totalidade dos diagramas (equação [12]), englobando assim, todos 

os custos com equipamentos, montagem e obras necessárias para abrir as instalações que o modelo 

indicar. A equação [13] inclui um abatimento nos custos do diagrama: no caso de uma mesma 

instalação implementar apenas um diagrama, o valor será o custo original de um diagrama, mas caso 

se implemente mais, a fórmula garante que nos diagramas seguintes haverá uma redução no seu custo 

unitário, devido ao fator de escala. A equação [14] é a primeira onde se começa a lidar com os custos 

operacionais, neste caso, custos com recursos humanos. A equação [15] calcula os custos com 

recursos humanos especificamente em cada instalação, que dependem do número de diagramas 

implementados e número de turnos de trabalho, e a equação [14] providencia a totalidade anual dessa 

parcela. A equação [16] trata dos custos de transporte, que multiplicam o custo por tonelada 

Equação 17: Cálculo dos custos operacionais anuais com eletricidade por cada j 

𝐶𝑒𝑢𝑗,𝑡 = 𝐶𝑒 ∗ ∑ 𝑄𝑖,𝑗,𝑡

𝑖∈𝐼

 

 
Equação 18: Cálculo dos custos de manutenção de máquinas por ano, por cada j 

𝐶𝑚𝑢𝑗,𝑡 = 𝐶𝑚 ∗ 𝐷𝑔𝑗 

 
Equação 19: Cálculo dos custos operacionais anuais associados aos diagramas, por cada j 

𝐶𝑂𝑢𝑗,𝑡 = 𝐶𝑒𝑢𝑗,𝑡 + 𝐶𝑚𝑢𝑗,𝑡 

 
Equação 20: Cálculo dos custos operacionais anuais totais associados aos diagramas 

𝐶𝑂𝑡 = ∑ 𝐶𝑂𝑢𝑗,𝑡

𝑗∈𝐽

 

 

 
 
 
[17] 
 
 
 
[18] 
 
 
 
[19] 
 
 
 
[20] 

Equação 21: Cálculo da quantidade de produto final (casco de vidro para venda) 

𝑃𝑗,𝑡 = ∑ 𝑄𝑖,𝑗,𝑡 ∗ 𝑉𝑖 ∗ 𝑉𝑝𝑡 ∗ 𝐸 ∗ 𝑈
𝑖∈𝐼

 

 
 
[21] 
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transportada em cada quilómetro percorrido pela soma dos fluxos, em toneladas, a serem transportados 

(das TMBs para as instalações, com o 𝑄𝑖,𝑗,𝑡, e das instalações para aterro, com o 𝑄𝐷𝑗,𝑖,𝑡) a multiplicar 

pela matriz de distâncias. A equação [20] calcula os custos operacionais com eletricidade e manutenção 

dos diagramas, sendo esta a soma em j da equação [19], que calcula esse valor para cada instalação 

j, através da equação [17] (cálculo dos custos de eletricidade por tonelada processada) e da equação 

[18] (cálculo dos custos de manutenção em j, que dependem da quantidade de diagramas nessa 

instalação). Por último, a equação [21] calcula a quantidade de vidro recuperado em cada instalação, 

para que na equação [9] se possa calcular as receitas. 

 

*Restrições que sofrem alterações conforme os cenários a analisar. 

 

A equação [22] refere-se ao balanço de material em cada instalação de processamento, onde 

inicialmente se assumiu que estas não necessitariam de muito espaço de armazenamento, pois tudo o 

que chegava à instalação era imediatamente processado, e só havia dois fluxos de saída possíveis: ou 

o fluxo de saída do vidro para os consumidores (retomadores) ou o fluxo do rejeitado do processamento 

 
O modelo está também sujeito às seguintes restrições: 
 
 

 

Equação 22: Balanço em cada instalação de processamento 

∑ QDj,i,t

𝑖 ∈𝐼

= ∑ Qi,j,t

𝑖∈𝐼

− Pj,t    , ∀ 𝐣𝛜𝐉, ∀ 𝐭𝛜𝐓 

 

 
 

[22] 

Equação 23: Cálculo da quantidade de rejeitado final  

∑ ∑ 𝑄𝐷𝑗,𝑖,𝑡

𝑖∈𝐼𝑗∈𝐽

= ∑ ∑ 𝑄𝑖,𝑗,𝑡

𝑗∈𝐽𝑖∈𝐼

− ∑ 𝑃𝑗,𝑡

𝑗∈𝐽

  , ∀ 𝒕𝝐𝑻 

 
 

[23] 

Equação 24: Processamento de TMBr livre ou total, em cada j  

∑ 𝑄𝑖,𝑗,𝑡

𝑗∈𝐽

= 𝑇𝑀𝐵𝑟𝑖 ∗ 𝛼𝑖 , ∀ 𝒊𝝐𝑰, ∀ 𝒕𝝐𝑻 

 
 

[24]* 

Equação 25: O fluxo de entrada em j é igual ou inferior ao que j consegue processar 

𝐶𝑎 ∗ 𝐷𝑔𝑗 ≥  ∑ 𝑄𝑖,𝑗,𝑡

𝑖∈𝐼

 , ∀ 𝒋𝝐𝑱, ∀ 𝒕𝝐𝑻 

 
 

[25] 

Equação 26: Número de instalações a abrir (modelo descentralizado e otimizado) 

𝑌𝑗 = 1 𝑜𝑢 ∑ 𝑌𝑗𝑗 ≥ 1  

 
 

[26]* 

Equação 27: Número de diagramas é sempre igual ou superior à variável binária 𝑌𝑗 

Dgj ≥ Yj 

 
Equação 28: Só passa fluxo na instalação j se ela abrir 

𝑄𝑖,𝑗,𝑡 ≤ 𝐵𝑖𝑔𝑀 ∗ 𝑌𝑗  , ∀ 𝒊𝝐𝑰, ∀ 𝒋𝝐𝑱, ∀ 𝒕𝝐𝑻 

 
 

[27] 
 
 
 

[28] 
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a ser encaminhado para aterro. Apesar de se considerar que não há material a ser armazenado na 

instalação de processamento, os valores utilizados em relação à aquisição do terreno contemplam 

espaço suficiente para montar vários diagramas e ter bastante espaço de armazenamento. A equação 

[23] é o mesmo balanço entre fluxo inicial, fluxo para aterro e produto recuperado, mas contemplando 

todas as TMBs e instalações, sendo esta equação que calcula a totalidade do produto a gerar as 

receitas. Ambas as equações [22] e [23] estabelecem a relação entre o fluxo de entrada do TMBr a ser 

processado, o 𝑄𝑖𝑗𝑡 , com o fluxo de saída do 𝑄𝐷𝑗𝑖𝑡 para aterro. A equação [24] indica que o fluxo de 

uma TMB i para a soma de instalações j para onde ela enviar TMBr tem que ser igual à totalidade do 

TMBr que essa TMB i produz anualmente, que se encontre na granulometria de 6 a 16 mm (daí a 

multiplicação pelo α), ou seja, a TMB só envia o produto já com a granulometria desejada. Esta restrição 

está assinalada com um asterisco (*) devido ao facto de ser uma das restrições que sofre alterações 

consoante o cenário que se quer analisar. Se queremos ativar a restrição de que todo o TMBr tem que 

ser processado na totalidade, então a equação mantém-se como está. Se quisermos aliviar essa 

restrição e deixar que o modelo escolha as quantidades de TMBr a processar, então o sinal de igual 

passará a um “menor ou igual a”. Mais ainda, em determinados cenários o α não será considerado e 

será retirado daquela restrição, significando que a TMB envia todo o seu TMBr, e cabe à instalação de 

processamento fazer essa separação de granulometrias. A equação [25] volta a insistir na questão da 

capacidade do espaço das instalações e determina que só entra na instalação material que a instalação 

tenha capacidade para processar, ou seja, a soma dos fluxos oriundos das várias TMBs a chegar a 

cada instalação, terá que ser menor ou igual que a capacidade máxima de processamento dessa 

instalação, que depende dos turnos em que trabalha e do número de diagramas instalados, o que 

significa que as TMBs têm que ir armazenando e secando o seu TMBr e ir regularmente enviando esse 

produto para as instalações, fazendo uso da capacidade máxima dos camiões de transporte. A equação 

[26] também é uma das restrições chave que sofre alterações conforme o cenário. No cenário de rede 

descentralizada, esta equação tomará a forma de 𝑌𝑗 = 1 para todos os j, o que significa que abre uma 

instalação em cada TMB, criando o tal cenário puramente descentralizado. No cenário de rede 

otimizada, a restrição passa a ∑ 𝑌𝑗𝑗 ≥ 1, o que significa que o modelo apenas está obrigado a abrir uma 

instalação, mas pode escolher abrir todas, como no cenário descentralizado. A restrição [27] determina 

que o número de diagramas Dg em cada instalação j seja sempre igual ou superior ao valor de 𝑌𝑗 que, 

por ser uma variável binária, só poderá tomar o valor de 0 ou 1. Esta restrição relaciona a variável 

responsável pela abertura das instalações e a variável do número de diagramas, e garante que se o 

modelo escolhe abrir uma instalação, pelo menos um diagrama tem que ser instalado. A equação [28] 

reforça que, se uma instalação não abrir, nunca passará fluxo pela mesma.  

Algumas das restrições forçam a existência de alguma redundância para tornar o modelo 

(classificado como um mixed integer linear programming model (MILP)) mais robusto e mais versátil, 

potencializando mais análises e tornando mais fácil a inserção de novas informações ou restrições. 
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6. Resultados para o Sistema Fixo 

A análise do cenário do sistema móvel revelou que este não seria tão interessante e viável quanto 

esperado, essencialmente devido à baixa capacidade de processamento da unidade móvel, que deriva 

da existência de restrições a nível do tamanho e do peso das máquinas a serem transportadas por 

camião. Enveredou-se, então, pela análise dos dois cenários de sistema fixo: rede descentralizada e 

rede otimizada, cujos resultados se apresentam neste capítulo. Na secção 6.1 apresentam-se os 

cenários do sistema fixo a serem estudados e na secção 6.2 os dados específicos da tarefa 3, inseridos 

no modelo, juntamente com os dados apresentados nas tarefas 1 e 2.  A secção 6.3 compara de forma 

geral os cenários descentralizado (1) e otimizado (2), enquanto que as secções 6.4 e 6.5 apresentam 

com mais detalhe a análise de cada um dos mesmos, respetivamente. Segue-se uma análise de 

sensibilidade aos subcenários mais promissores, na secção 6.6, de forma a testar a sua robustez, e 

termina-se com a conclusão do capítulo, na secção 6.7. 

6.1. Apresentação dos cenários do Sistema Fixo 

O modelo matemático desenvolvido e apresentado no capítulo anterior permite a avaliação dos dois 

cenários considerados no sistema fixo: 1) rede descentralizada, onde cada TMB terá obrigatoriamente 

um diagrama de processos nas suas instalações; 2) rede otimizada, onde o modelo determina o número 

ótimo de instalações e respetivas localizações. Para tal, é apenas necessário efetuar uma pequena 

alteração na restrição [26]. 

No cenário de rede descentralizada, o cenário 1, o modelo está obrigado a abrir uma instalação 

de processamento em cada TMB, o que significa que a variável binária Yj toma sempre o valor 1 (Yj=1), 

no entanto, o número de diagramas (Dgj) é livre, pelo que o modelo decide quantos diagramas pretende 

abrir em cada TMB. No cenário de rede otimizada, o cenário 2, a variável binária Yj (relativa à abertura 

das instalações) é livre, ou seja, o modelo escolherá quantas instalações e quais quer abrir, sendo, no 

entanto, obrigado a respeitar a restrição de abrir pelo menos uma instalação (∑ 𝑌𝑗 ≥ 1𝑗 ), fazendo a 

respetiva alteração na equação [26]. Também a variável discreta (Dgj) é livre, o que significa que o 

modelo decide quantos diagramas pretende implementar em cada instalação, sendo que só instala 

diagramas em instalações que o modelo decida abrir.  

Dentro de ambos os cenários existem dois grandes subgrupos de cenários: o 1.1 e 2.1, onde a 

quantidade de TMBr a processar é livre, o que significa que o modelo não está obrigado a processar 

todo o rejeitado pesado produzido pela totalidade das TMBs a considerar, e o 1.2 e 2.2, onde é um 

requisito que todo o TMBr nacional existente seja processado na totalidade. Por sua vez, para cada um 

destes cenários, considerou-se ou as 18 TMBs existentes em Portugal Continental, ou apenas as 9 

maiores TMBs, previamente estudadas, que aparentam ser as mais vantajosas em termos de 

quantidade de TMBr disponível e potencial de recuperação de vidro em termos absolutos. Em termos 

da denominação dos cenários, os cenários t consideram as 18 TMBs, enquanto que os cenários m 

consideram apenas as maiores 9. Mais uma variação foi considerada, para todos os cenários: a 

percentagem de vidro presente ao longo dos próximos 10 anos, o horizonte temporal desta análise. 

Para todos os cenários se fez a análise com a percentagem de vidro constante ao longo dos anos, ou 
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seja, assumindo que nos próximos 10 anos a quantidade de vidro presente em aterro permanece igual 

e, por contraste, a análise para o cenário em que a quantidade de vidro em aterro vai diminuindo ao 

longo dos 10 anos da análise, fruto de contínua educação da população em relação à temática da 

reciclagem e de medidas governamentais em curso de promoção da recolha seletiva (ver tabela 9). 

O diagrama da figura 18 clarifica a ramificação dos vários cenários.  

 

 

Figura 18: Árvore de cenários a estudar no Sistema Fixo 

 

As percentagens da tabela 9 foram assumidas com base em informações transmitidas pela 

Sociedade Ponto Verde em relação à previsão da redução de vidro em aterro de resíduos urbanos 

indiferenciados, devido às medidas a implementar nos próximos anos no sector da recolha seletiva. 

Neste momento não é possível saber se estes valores se irão verificar, no entanto, podem ser 

considerados como uma variação um pouco pessimista, o que é importante, dado que alguns dos dados 

utilizados podem ser considerados otimistas, como o assumir que a totalidade do vidro recuperado será 

vendido, ou sujeito a receber um valor de retorno. A verdade é que provavelmente nem todo este vidro 

estará em condições de receber um valor em troca, seja por questões de contaminação ou por se 

encontrar num intervalo granulométrico fora do intervalo de interesse do mercado. 

Tabela 9: Estimativa de percentagem de vidro presente nos Resíduos Urbanos Indiferenciados ao longo dos 
próximos 10 anos 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vpt (%) 100 100 60 60 60 60 60 40 40 40 
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6.2. Dados utilizados 

Assumiu-se como possíveis localizações para instalar este diagrama de processos as localizações das 

próprias TMBs existentes em Portugal, devido ao facto de estas apresentarem uma boa cobertura do 

território, por se encontrarem em locais espaçosos e fora das urbanizações, e também por uma questão 

de simplificação. Mais ainda, para além das TMBs serem a fonte do produto que iremos processar, é 

nas TMBs que se encontram os aterros, para onde o rejeitado da instalação RecGlass terá que ser 

encaminhado, pelo que  esta proximidade poderia ser uma vantagem a nível logístico, não só pela 

redução das distâncias, mas até eventualmente para partilhar determinados espaços  e equipamentos, 

em cenários, por exemplo, de necessidade de secagem com calor residual (uma vez que todo o 

rejeitado pesado tem que estar seco para ser processado). Por esse motivo, assumiu-se a utilização 

de um modelo discreto para estudar a localização ótima das instalações onde se colocará os diagramas 

RecGlass, onde o conjunto de pontos finitos é o conjunto das localizações das 18 TMBs em Portugal 

Continental. Ainda assim, como forma de validar esta escolha, para além das TMBs utilizou-se também 

o modelo de localização contínuo do centro de gravidade. Caso a localização sugerida por este modelo 

fosse nas proximidades de uma das TMBs, esta simplificação provar-se-ia válida e caso este ponto não 

se encontrasse nas proximidades de nenhuma TMB, adicionar-se-ia este ponto à lista de pontos finitos. 

 

Método Gravítico 

 
O método gravítico foi apresentado no capítulo da revisão da literatura. No caso particular desta 

dissertação, na sua utilização só interessava descobrir o centro de gravidade do sistema, não os custos 

associados a essa localização. Utilizaram-se as fórmulas apresentadas na revisão de literatura de 

forma iterativa, primeiro sem considerar as distâncias das TMBs ao ponto ótimo (uma vez que ainda 

não o sabíamos), depois considerando essa distância, e mais uma iteração para consolidar os 

resultados. Mais iterações poderiam ter sido feitas, mas uma vez que o objetivo aqui não era determinar 

a localização final de implementação do diagrama e que as distâncias já não apresentavam grande 

variância entre iterações, não houve necessidade de mais. Para o cálculo das distâncias adotou-se um 

custo de transporte médio igual para todas, de acordo com dados fornecidos pela ERSUC.  

Uma vez que a localização ótima sugerida pelo método gravítico se encontra na zona de Torre 

do Vale de Todos (entre Pombal e Pedrogão Grande) que, apesar de perto, não coincide com a 

localização de nenhuma TMB, adicionou-se este ponto à lista de pontos a estudar no modelo discreto 

(representado na figura 14, no capítulo 4, imediatamente abaixo da cidade de Coimbra). Com este 

ponto, o modelo discreto contemplará 19 opções para localização final das instalações. 

Como se viu, em detalhe, na revisão de literatura desta dissertação, é importante relembrar 

que este método tem limitações e que aqui foi utilizado de forma simplista apenas para analisar se o 

ponto ótimo fornecido por este meio ficaria nas proximidades de alguma TMB, comprovando a hipótese 

que se assumiu, de considerar as localizações das TMBs como possíveis localizações para a instalação 

de recuperação de vidro, ou se essa hipótese devia ser descartada. Não foram utilizados coeficientes 

de correção.  
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Em seguida apresenta-se a tabela 10, que apresenta os valores atribuídos aos parâmetros 
descritos no capítulo anterior. 

Tabela 10: Sumário dos valores dos parâmetros utilizados no modelo 

Parâmetro Descrição Valores Observações 

Custo 

Localização 

(CL) 

Terreno 100 000 Terreno rural com licença de construção 

Armazém 25 000  

Total 125 000  

E Eficácia do diagrama 80% Retirado de (Dias, 2015) 

Cap Capacidade de 

processamento de 1 

diagrama 

10532 

ton/ano por 

diagrama 

5,33 ton/h, considerando turnos de 8h e 

247 dias úteis por ano em Portugal 

Ckm Custo de transporte 

por quilómetro e por 

tonelada 

0,094 €/ton Valor fornecido pelas empresas Maltha e 

ERSUC 

W Número de 

trabalhadores por 

diagrama por turno 

1 ou 2 Varia com o cenário 

N Número de turnos 2  

Cw Custo anual por 

trabalhador 

20.000 €  

Ce Custo de eletricidade 

por turno e diagrama 

3,2 €/ton/ano Atualizado de (Dias, 2015) 

Cm Custo de 

manutenção anual 

por diagrama 

35.380 €/ano 

/diagrama 

Retirado de (Dias, 2015) 

Pu Valor de retorno por 

tonelada de vidro 

resgatado 

71 €/ton Despacho n.º 14202-C/20161 

A Custo de aterro 

próprio por tonelada 

8 €/ton Valor fornecido pelas várias TMBs 

At Custo de aterro 

externo por tonelada 

46 €/ton Valor fornecido pela empresa Maltha. 

Intervalo de [46 - 64] €/ton, contemplando 

transporte, motivo pelo qual se usou o 46€, 

pois o transporte está considerado em 

separado 

Tr Taxa de depreciação 10% PwC2 

Ir Taxa de atualização 1,2% Pordata 

 

Instalação só trabalha em dias úteis: 5 dias por semana, 52 semanas por ano, exceto os 13 

feriados nacionais, resultando em 247 dias de trabalho por ano, com turnos de 8 horas. 

 

A tabela 11 representa a matriz de distâncias d(i,j) que foi calculada recorrendo a uma aplicação 

desenvolvida no âmbito do projeto WSMART Route (2019) convertendo a lista de coordenadas 

geográficas dos vários pontos numa matriz de distâncias reais, em quilómetros.  

 
1 Consultado no relatório de atividades de 2017 da Sociedade Ponto Verde. 
2 Retirado de Guia Fiscal 2019 da PwC, relativo a máquinas industriais. Não se contempla aquisição de 

equipamentos novos. 
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Tabela 11: Matriz de distâncias TMBs/Instalações, em km 

  Instalação 
T

M
B

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 0 45 234 243 205 88 210 175 131 158 59 241 143 103 306 311 440 357 149 

2 45 0 269 278 231 118 245 143 166 126 71 235 221 72 341 346 475 392 184 

3 232 268 0 24 61 162 161 398 163 381 284 462 291 326 115 120 249 166 108 

4 242 278 25 0 70 171 145 408 173 390 294 471 301 336 99 104 233 149 118 

5 205 232 62 71 0 121 207 371 146 354 257 439 274 300 161 166 294 211 91 

6 88 116 163 172 120 0 173 254 90 236 140 322 218 182 249 253 382 299 91 

7 212 248 161 145 206 173 0 377 102 360 242 329 158 306 83 200 329 171 148 

8 177 143 401 410 372 256 377 0 298 34 201 191 322 84 474 478 607 524 316 

9 129 165 165 146 153 90 102 295 0 277 159 326 155 223 155 202 331 248 80 

10 161 127 385 394 356 239 361 34 281 0 185 151 306 65 457 462 591 508 300 

11 60 71 286 295 257 140 243 201 164 183 0 191 169 129 358 363 492 409 201 

12 241 235 463 472 463 346 328 189 326 150 192 0 183 183 418 540 669 500 378 

13 144 216 292 301 281 218 157 317 155 300 167 180 0 245 247 369 498 329 207 

14 100 63 324 333 287 178 299 82 220 64 126 180 246 0 396 401 530 446 239 

15 303 339 114 98 159 246 88 469 161 452 355 430 260 397 0 92 217 89 176 

16 309 345 120 104 165 253 200 475 202 458 361 539 368 404 99 0 140 59 183 

17 438 474 249 233 294 382 329 604 330 587 490 668 497 533 224 140 0 129 311 

18 355 391 166 150 211 298 170 521 247 503 407 500 329 449 96 59 130 0 228 

 

6.3. Resultados globais Cenário 1 vs Cenário 2 

Os dados apresentados na tabela 10 foram inseridos no modelo descrito no capítulo 5, para ambos os 

cenários do sistema fixo: descentralizado e otimizado. No entanto, existem algumas alterações os 

valores a utilizar em cada cenário, que se encontram sintetizadas na tabela 12. As alterações 

necessárias devem-se essencialmente às diferenças no modelo de negócio que se pode assumir em 

cada caso. Caso as instalações de processamento fiquem sob a alçada das TMBs, como assumido no 

cenário descentralizado, valores mais vantajosos podem ser aplicados (como os custos de aterro 

externo), ao invés do caso otimizado, onde a situação mais óbvia é as instalações de processamento 

ficarem sob uma entidade externa privada, sendo que nesse caso, não podem usufruir dos mesmos 

valores que o descentralizado.  

Tabela 12: Comparação entre a base do modelo para cenários descentralizado e otimizado 

Descentralizado Otimizado 

Instalações de processamento ficam sob a alçada 

das TMBs 

Instalações de processamento ficam sob a alçada 

de uma entidade externa privada 

Número de trabalhadores (W) =1 Número de trabalhadores (W) = 2 

Aterro externo (Atci) = 8 €/ton Aterro externo (Atci) = 46 €/ton 

Valor de retorno do vidro (Pu) = 71 €/ton Valor de retorno do vidro (Pu) = 71 €/ton 

Número de TMBs a enviar TMBr e a receber produto para aterro=18 ou 9 conforme cenário (t ou m) 

Localizações possíveis = 18 ou 9 conforme o 

cenário (t ou m) 

Localizações possíveis = 19 

𝒀𝒋 = 𝟏 ∑ 𝑌𝑗 ≥ 1

𝑗
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No caso descentralizado, uma vez que a instalação de processamento fica a cargo da TMB, 

apenas um trabalhador será necessário por diagrama para manter o sistema a funcionar, pois a TMB 

já tem os seus recursos humanos (trabalhadores, seguranças, pessoal administrativo, entre outros). 

Mas no caso do sistema otimizado, em que uma instalação será criada de raiz, então serão 

necessários, pelo menos, dois trabalhadores por diagrama. 

Em relação ao custo de aterro interno, o custo para cada TMB colocar uma tonelada de 

rejeitado no seu aterro, considera-se 8 €/tonelada para ambos os cenários, e será utilizado para calcular 

parte das receitas do projeto, uma vez que cada tonelada de vidro que se resgate de aterro, liberta 

espaço, gerando esse valor em receitas. Mas em relação ao custo de aterro externo, os valores 

aumentam substancialmente para o cenário otimizado, tendo sido considerado um valor médio de 46 

€/ton. No cenário otimizado, como se considera que é uma entidade externa a processar o TMBr, o 

rejeitado final desse processo será depositado em aterro por parte da entidade externa, o que significa 

que os preços praticados para esse aterro externo são bastante mais elevados. Uma vez que o cenário 

descentralizado contempla que cada TMB processa o seu próprio rejeitado, os custos de aterro externo 

serão iguais aos do aterro interno, e não existem custos de transporte associados a este 

processamento.  

O valor de retorno do vidro recuperado considerou-se 71 €/tonelada em ambos os casos. Este 

valor está atualmente tabelado para o vidro proveniente de TMBs em Portugal Continental, mas no 

sector privado este valor não é realista. O valor que se pode esperar receber em troca por este vidro 

no mercado de retomadores encontra-se perto dos 40 €/tonelada. 

Para ambos os cenários de sistema fixo, considerou-se a existência de 18 ou 9 TMBs a produzir 

TMBr, consoante o subcenário considerado, t ou m. No entanto, enquanto possíveis localizações para 

instalar os diagramas, os números diferem. Para o cenário descentralizado, as possíveis localizações 

são as das TMBs a considerar, seja as 18 ou 9. Para o cenário otimizado, considera-se 19 localizações 

possíveis, ou seja, as 18 TMBs e a localização determinada através do método gravítico. No cenário 

otimizado é sempre desejável ficar nas proximidades de uma TMB, devido à proximidade de um aterro, 

ainda que essa TMB possa não enviar o seu produto.  

A última grande diferença, é a alteração à equação [26]. 

A árvore de cenários na figura 19 pretende esclarecer o resultado dos cenários estudados, 

através da escala de cores utilizada, sendo que a vermelho estão marcados os subcenários que não 

se provaram economicamente viáveis, a verde os que são viáveis e a amarelo os que são viáveis mas 

que não são robustos, ou seja, que deixar de ser viáveis com pequenas alterações nos parâmetros, e 

que por isso, não são bons enquanto investimento. 

 Analisando o cenário descentralizado, verifica-se que qualquer subcenário onde não se faça 

variar a percentagem de vidro presente no TMBr ao longo dos anos será viável e originará lucro, quer 

se considere as 18 TMBs ou apenas 9 TMBs, e quer se obrigue o sistema a processar todo o TMBr em 

Portugal, ou se deixe essa variável livre. Quando se faz variar a percentagem de vidro no TMBr, os 

cenários em que todas as TMBs são consideradas já não são viáveis. Apenas os cenários com as 9 

TMBs mais vantajosas ainda resistem, mas não se mostram robustos.  As razões pelas quais isto 

acontece serão explicadas no próximo subcapítulo.  
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 Figura 19: Árvore de cenários estudados no Sistema Fixo, com representação visual dos cenários com 
prejuízo ou lucro 

 Ao analisar o cenário otimizado, observa-se que, sempre que se considera processar todo o 

TMBr do país, os cenários não são viáveis, e mesmo deixando o modelo escolher a quantidade de 

TMBr que deseja processar, em qualquer cenário que se faça variar a percentagem de vidro, a 

viabilidade económica deixa de se verificar. 

Existe uma importante diferença a realçar entre os cenários descentralizado e otimizado. Nos 

cenários descentralizados, considera-se que cada TMB terá uma instalação com diagramas, dedicado 

a processar apenas o seu TMBr, não havendo custos de transporte ou custos de aterro externo. Já 

num cenário otimizado, uma vez que a ideia é abrir instalações que processem o TMBr de várias TMBs, 

existem custos de transporte associados, e o material que for para aterro a partir dessas instalações, 

será considerado proveniente de uma entidade externa, sendo por isso associado a custos de aterro 

bastante superiores ao caso descentralizado. Isto significa que, para evitar estes custos extra, que são 

bastante relevantes, como se verá em detalhe mais à frente, é essencial que as TMBs sejam capazes 

de enviar para processamento apenas o TMBr que se encontre dentro do intervalo granulométrico que 

o diagrama de processos RecGlass consegue de facto processar. Caso contrário, muito material será 

encaminhado para a instalação para ser processado, que não será processado, devido ao facto de não 

pertencer ao intervalo granulométrico ideal para ser processado pelo RecGlass, e será encaminhado 

para aterro, com custos elevados associados. Em todos os cenários se considerou a utilização do fator 

alfa, que é nada mais que a percentagem do TMBr de cada TMB que se encontra na granulometria 

desejada de 6 a 16 mm de diâmetro. No entanto, realisticamente falando, é um desafio para cada TMB 

garantir que só envia produto neste intervalo granulométrico, pois na maior parte das vezes, os crivos 
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que as instalações utilizam são de dimensões diferentes. Pelo que, a situação mais realista para o 

cenário otimizado é aquela que considera a receção do TMBr sem esse fator alfa e, nesse caso, todos 

os subcenários do otimizado se provam economicamente inviáveis (atente-se que os cenários em que 

não se considera o α estão marcados com dois asteriscos, **). No cenário descentralizado, o fator α 

(sendo alfa a percentagem do TMBr que se encontra no intervalo granulométrico desejado de 6 a 16 

mm) não terá um grande impacto pois os custos de aterro são baixos e os de transporte são nulos. Já 

no cenário otimizado, o impacto de não se considerar o α é bastante elevado, o que significa que 

mesmo que a percentagem de vidro não reduza ao longo do tempo, se as TMBs não fizerem o 

investimento extra de separar a granulometria desejada, então todos os cenários otimizados serão 

negativos, o que reforça a importância da colaboração de todas as entidades envolvidas no projeto.  

É certo dizer que, financeiramente, existe interesse em manter este projeto sob a alçada das 

TMBs, para ter acesso a valores mais vantajosos. 

 

6.4. Resultados Cenário 1 - Rede Descentralizada 

Como já visto, na rede descentralizada o modelo obriga a que uma instalação seja aberta em cada 

TMB, devido à restrição 𝑌𝑗 = 1. Os resultados da simulação, apresentados na tabela 13, para os 

cenários 1.1 (ambos t e m), onde o TMBr é livre - o que significa que as instalações abertas escolhem 

a quantidade de TMBr que desejam processar - são iguais aos resultados para os cenários 1.2 (t e m), 

onde obrigatoriamente tem que se processar todo o TMBr produzido (seja pelas 18 TMBs (t) ou pelas 

9 maiores (m)). Isto acontece porque, uma vez que o sistema está a gerar lucro, quando o modelo tem 

a possibilidade de escolher a quantidade de TMBr que quer processar, escolhe processar tudo. Isto 

deve-se essencialmente ao elevado valor de retorno pelo vidro recuperado (71 €/ton) e baixo custo de 

aterro externo (utilizou-se o mesmo valor que o custo de aterro próprio de 8 €/ton). O motivo pelo qual 

o VAL é superior nos cenários m face aos cenários t é porque as TMBs no conjunto m produzem maior 

quantidade de TMBr e têm maior potencial absoluto de recuperação de vidro, em toneladas, por terem 

maior percentagem de vidro presente e muitas vezes, maior percentagem de TMBr no intervalo 

granulométrico de 6 a 16 mm. O que significa que o investimento associado ao processo terá um retorno 

maior para essas TMBs. 

Tabela 13: Análise do cenário de rede descentralizada 

Cenários   VAL  

 D
e
s
c
e
n

tr
a
li

z
a
d

o
  

 TMBr 

Livre  

 TMBr 

total  

 18 

TMBs 

(t)  

 9 

TMBs 

(m)  

 % vidro 

constante  

 % vidro 

decresce*  

 

Com 

Alfa 

 1.1.t     6 102 860     X     X     X     X  

 1.1.m     7 732 042     X       X   X     X  

 1.2.t     6 102 860       X   X     X     X  

 1.2.m     7 732 042       X     X   X     X  

                  

 1.1.t*  - 2 371 359     X     X       X   X  

 1.1.m*     1 588 633     X       X     X   X  

 1.2.t*  - 2 372 042       X   X       X   X  

 1.2.m*     1 587 950       X     X     X   X  

*sem vidro constante 
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Nos últimos 4 cenários, assinalados com um asterisco (*), repetiram-se as simulações 

realizadas para os 4 cenários anteriores, fazendo variar apenas a percentagem de vidro presente no 

TMBr ao longo dos 10 anos do horizonte temporal do projeto, o que significa que ao longo dos anos o 

potencial absoluto de recuperação do vidro, em toneladas, irá diminuir. Esta escala de redução foi 

apresentada no subcapítulo 6.1 e deve-se ao facto de estarem previstas medidas a serem 

implementadas no panorama da recolha seletiva de resíduos urbanos em Portugal. Por se tratarem de 

cenários de rede descentralizada, o modelo continua a obrigar a que uma instalação seja aberta em 

cada TMB, apesar de algumas delas apresentarem prejuízo, por manterem os mesmos custos mas 

gerarem menos lucro com o retorno do vidro recuperado. Em cenários de prejuízo, se o modelo não 

está obrigado a processar o TMBr na totalidade, o mesmo nunca considerará abrir mais que um 

diagrama em cada instalação, pois simplesmente não há retorno financeiro que o justifique. Mesmo 

sendo os diagramas e as instalações obrigados a abrir, há cenários de prejuízo em que se verifica que 

a instalação escolhe só processar TMBr durante, por exemplo, por 2 anos, nos 10 anos da análise, ou 

que escolhe processar menores quantidades, para controlar os custos. Caso seja um cenário em que 

se obrigue a processar todo o TMBr, mais diagramas poderão ser necessários, aumentando os custos, 

motivo pelo qual os cenários com obrigatoriedade de processar todo o TMBr tendem a dar mais prejuízo 

(ou menos lucro), pois o modelo não pode escolher livremente a melhor opção. 

Os primeiros 4 cenários não contemplam a restrição de se obrigar a processar o TMBr nacional 

na totalidade, ao invés que os últimos 4 cenários essa restrição está ativada, o que explica o facto de 

os piores dois resultados, por uma grande margem, se encontrarem entre os últimos 4 cenários. 

Conclui-se que, regra geral é mais vantajoso investir apenas nas maiores 9 TMBs, em particular se a 

quantidade de vidro decrescer, pelo que a longo prazo não faz sentido investir nas TMBs mais 

pequenas, com menos potencial de recuperação de vidro. 

 Na figura 20 apresentam-se os dados detalhados da simulação para o subcenário 

descentralizado mais vantajoso, o 1.1.m. Os restantes subcenários podem ser consultados no anexo I. 

 

Figura 20: Descrição detalhada do cenário 1.1.m 

 

Cenário 1.1.m Y(j) =1 Dg(j) livre
 Não Obriga 

TMBr 
9 TMBs

Ano -                1               2               3               4               5               6               7               8               9               10              

24 681       24 681       24 681       24 681       24 681       24 681       24 681       24 681       24 681       24 681       

Custos

CH 360 000     360 000     360 000     360 000     360 000     360 000     360 000     360 000     360 000     360 000     

CO 499 327     499 327     499 327     499 327     499 327     499 327     499 327     499 327     499 327     499 327     

CTr 6 198         6 198         6 198         6 198         6 198         6 198         6 198         6 198         6 198         6 198         

A Lucro 197 445 -    197 445 -    197 445 -    197 445 -    197 445 -    197 445 -    197 445 -    197 445 -    197 445 -    197 445 -    

CL 1 125 000     

CD 4 557 303     

Resultado

5 682 303 -    1 084 247   1 084 247   1 084 247   1 084 247   1 084 247   1 084 247   1 084 247   1 084 247   1 084 247   1 084 247   

R 2 204 596   2 204 596   2 204 596   2 204 596   2 204 596   2 204 596   2 204 596   2 204 596   2 204 596   2 204 596   

C 5 682 303     1 120 349   1 120 349   1 120 349   1 120 349   1 120 349   1 120 349   1 120 349   1 120 349   1 120 349   1 120 349   

NE 1 431 553   1 431 553   1 431 553   1 431 553   1 431 553   1 431 553   1 431 553   1 431 553   1 431 553   1 431 553   

CF 1 414 578   1 397 804   1 381 230   1 364 851   1 348 667   1 332 675   1 316 873   1 301 258   1 285 828   1 270 581   

VAL 7 732 042     

Descentralizado

P total/ano

Receitas - Custos

Comentários
Centrais e Diagrama abertos: Todas as 9 TMBs, com 1 diagrama. É vantajoso processar devido aos baixos custos de aterro externo a serem utilizados e elevado 
retorno financeiro pelo vidro. TMB e1 envia para Centrais c1 e c2, pois é a que tem mais TMBr e maior percentagem de vidro, logo, é a mais vantajosa.
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6.5. Resultados Cenário 2 - Rede Otimizada 

No cenário otimizado, o modelo escolhe quantas e que instalações quer abrir. Escolhe também que 

TMBs vão enviar o seu TMBr, para onde, em que quantidades, e para onde o rejeitado do processo 

RecGlass vai ser enviado. Ou seja, todas as decisões são livres, existindo apenas a restrição de o 

modelo ter que abrir pelo menos uma instalação de processamento em todo o país, devido a ∑ 𝑌𝑗 ≥ 1𝑗 . 

Como já visto, o facto de o cenário otimizado ficar sob a alçada de uma entidade externa, 

significa que, para além de custos muito elevados de aterro externo, o retorno financeiro deste vidro 

será bastante abaixo dos 71 €/ton. No entanto, para estas simulações, considerou-se que as únicas 

diferenças seriam o custo de aterro externo e o número de trabalhadores por diagrama. 

 

Tabela 14: Análise do cenário de rede otimizada 

Cenários   VAL  

 O
ti

m
iz

a
d

o
  

TMBr 

Livre  

TMBr 

total  

 18 

TMBs 

(t)  

 9 

TMBs 

(m)  

 % vidro 

constante  

 % vidro 

decresce*  

Com 

alfa  

 Sem 

alfa ** 

 2.1.t     3 592 080     X     X     X     X    

 2.1.m     3 590 985     X       X   X     X    

 2.2.t  -  3 656 709       X   X     X     X    

 2.2.m  -     107 608       X     X   X     X    

                    

 2.1.t*  -     436 810     X     X       X   X    

 2.1.m*  -     436 810     X       X     X   X    

 2.1.t**  -  1 129 926     X     X     X      X 

 2.1.m**  -  1 129 926     X       X   X      X 

*sem vidro constante, ** não considerando o alfa 

 

Analisando os primeiros 4 cenários, da tabela 14, é possível verificar que quando obrigamos a 

que se processe todo o TMBr existente no país, seja para as 18 TMBs (t) ou para as 9 (m), o resultado 

é sempre prejuízo, sendo que com as 18 TMBs o prejuízo é superior. No cenário descentralizado 

mostrou-se que era possível processar todo o TMBr do país sem originar prejuízo.  

Pegando nos primeiros 2 cenários, onde ainda se obtém lucro, uma vez que o modelo escolhe 

o que processar, analisou-se a robustez desses cenários fazendo variar a percentagem de vidro 

presente no TMBr ao longo dos anos (cenários 2.1*) e retirando-se o parâmetro alfa (cenários 2.1**). 

Nem todas as TMBs têm os seus fluxos de saída de TMBr separado de forma a que o rejeitado se 

encontre exatamente neste intervalo granulométrico, o único que o diagrama RecGlass processa. Ao 

retirarmos alfa das simulações, as quantidades a terem que ser transportadas para a instalação e 

posteriormente para aterro, com custos elevados, são superiores, mas a quantidade de vidro 

recuperado não aumentará em proporção, pelo que é importante que as TMBs consigam mandar o seu 

TMBr no intervalo granulométrico correto ou os custos aumentam, daí o prejuízo aumentar brutalmente. 

Uma vez que estamos a obter prejuízo, o modelo tentará reduzi-lo ao processar a menor quantidade 

de TMBr possível, motivo pelo qual os cenários com as 18 TMBs são iguais aos com apenas as 
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melhores 9 TMBs. Pois de entre toda o conjunto de TMBs possível, fosse 18 ou 9, o modelo escolheu 

apenas as melhores. 

Na figura 21 apresentam-se os dados detalhados da simulação para o subcenário 

descentralizado mais vantajoso, o 2.1.t. Verifica-se que o modelo decide que o ideal é abrir apenas a 

instalação 2 (ERSUC de Coimbra) com um só diagrama. Para esta instalação enviarão as TMBs 1, 2 e 

10, sendo que a TMB 2 é a que mais TMBr tem a processar e que as TMBs 1 e 2 são as mais vantajosas 

a todos os níveis, e se encontram muito próximas, pelo que é certa que apareçam sempre juntas nos 

vários cenários. Os restantes subcenários podem ser consultados no anexo II. 

 

Figura 21: Descrição detalhada do cenário 2.1.t 

 

Conclui-se que, assumindo este cenário com a entidade externa, processar todo o TMBr em 

Portugal nunca vai compensar, devido aos elevados custos de aterro externo. Considerar todas as 18 

TMBs ou só as melhores 9 não fará diferença, pois o modelo vai escolher o melhor cenário e ignorar 

as mais pequenas, a não ser que seja obrigado a processar o que elas produzem. O cenário mais 

realista é considerar que não existe o alfa, ou seja, que as TMBs enviam todo o tipo de granulometrias 

para processar, e que a percentagem de vidro irá reduzir, o que significa um enorme impacto negativo 

no valor atualizado líquido. 

É importante relembrar que estas simulações foram realizadas assumindo que se consegue 

vender 100% do vidro recuperado, a 71 €/ton, o que não é possível se o sistema estiver sob alçada de 

uma nova entidade, pois no mercado dos retomadores deste produto, a gama de preços vai desde zero 

até cerca de 40 € por tonelada, dependendo do seu nível de contaminação com orgânicos e inertes, e 

da sua granulometria. Alguns retomadores em Portugal apenas consideram a compra de 

granulometrias acima dos 10 mm, o que significaria que quase metade do vidro recuperado pelo 

diagrama de processos RecGlass não seria passível de escoar para este mercado, em Portugal.  

Destas duas análises, ao sistema de rede descentralizada e otimizada, conclui-se que o 

sistema otimizado não será viável com o modelo de negócio assumido, que é o da criação de uma 

entidade externa para controlar estas instalações com os diagramas RecGlass, e assim, o sistema 

descentralizado seria mais vantajoso, especialmente se apenas as TMBs mais interessantes fizerem 

parte do projeto.  
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Uma vez que a análise do sistema centralizado não pode ser desassociada do estudo do 

modelo de negócio, torna-se difícil comparar o sistema descentralizado com o otimizado. A maneira 

mais justa de comparar estes dois cenários de ponto fixo é assumindo as mesmas condições e valores, 

neste caso, o valor de retorno pelo vidro recuperado e os custos de aterro externo.  

Por esse motivo, dentro do melhor cenário otimizado, 2.1.t, analisaram-se 4 variações: A, B, C 

e D, discriminadas no diagrama na figura 22. Estas variações contemplam, no cenário otimizado 2.1.t., 

a utilização dos valores utilizados no cenário descentralizado, de aterro externo a 8 €/ton e valor de 

retorno do vidro a 71 €/ton, para que a única diferença entre os cenários seja, de facto, o sistema 

logístico, e não os valores utilizados, pondo de parte o facto de se saber que estes valores não podem 

ser aplicados no caso de o projeto ser gerido por uma entidade externa.   

 

Figura 22: Árvore de cenários fazendo variar valores no cenário otimizado 2.1.t, assumindo os mesmos valores 
que nos cenários descentralizados 

De acordo com a tabela 15, A é o cenário em que o modelo otimizado podia ser aplicado com 

as condições e valores do descentralizado e prova-se, de facto, mais vantajoso que qualquer um dos 

cenários descentralizados, apresentados na tabela 14. No entanto, o cenário A é de certa forma um 

cenário otimista, uma vez que assume que cada TMB teria a possibilidade de enviar apenas a 

granulometria correta para ser processada (fazendo uso do parâmetro alfa) e que a percentagem de 

vidro presente no TMBr nacional não se irá alterar ao longo do tempo, o que se espera não ser verdade, 

uma vez que diversas medidas serão implementadas a nível nacional nos próximos anos, para 

promover recolha seletiva em resíduos urbanos. Assim, a partir do cenário A, foi-se implementando 

algumas alterações que pretendem retratar a realidade de forma mais precisa nos cenários 

subsequentes B, C e D.  

Tabela 15: Análise do cenário de rede otimizada, nas mesmas condições de modelo de negócio da rede 

descentralizada 

 

No cenário B assumiu-se que as TMBs não são capazes ou não estão dispostas a efetuar o 

trabalho necessário nas suas instalações para que o TMBr final a enviar cumpra os requisitos de 

Sistema Fixo

Descentralizado

Otimizado

2.1.t

A = 2.1.t

B = 2.1.t sem 
alfa  

C = 2.1.t  sem % 
vidro constante  

D = 2.1.t sem 
alfa e sem % 

vidro constante  

Restantes 
Cenários

Cenário VAL TMBr Livre 18 TMBs (t) % vidro constante % vidro decresce Com α sem α 

A 12 685 555 X X X  X  

B 7 493 294 X X X   X 

C 5 331 212 X X  X X  

D 2 216 653 X X  X  X 
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granulometria necessários. Este é um cenário realista, especialmente se se tiver em consideração que 

algumas TMBs teriam de mudar os crivos para conseguir atingir o intervalo específico de 6 a 16 mm na 

dimensão das partículas do seu rejeitado. Apenas com esta alteração, o VAL passou de 12 685 555 €, 

no cenário A, para 7 493 294 € no cenário B, onde para além de se observar uma enorme redução no 

VAL, também se observa uma grande redução no número de instalações RecGlass a abrir e redução 

nas TMBs que teriam interesse em enviar o seu produto.  

A figura 23 apresenta, em tabela, os resultados logísticos do cenário A, à esquerda, e B, à 

direita, bem como a representação dos fluxos, no mapa. Todas as TMBs do país estão representadas 

pelo seu número, como apresentadas no subcapítulo dos resultados da tarefa 1. As TMBs cujo 

quadrado se encontra realçado com uma maior espessura são as estações em cuja localização se abre 

uma instalação, com os diagramas de processamento RecGlass descritos na tabela na figura 23. Todas 

as TMBs que enviam o seu TMBr para as TMBs onde se abre a instalação de processamento nas 

proximidades estão com o mesmo código de cores.  
 

 

Figura 23: Representação visual dos fluxos de TMBr nos cenários A, à esquerda, e B, à direita 

 

Assim, para o caso do cenário A, serão abertas 3 instalações de processamento com um total 

de 4 diagramas. Observa-se que abre uma instalação nas proximidades da TMB 1 (neste caso, a 

ERSUC de Aveiro), com 2 diagramas de processamento, que receberão o TMBr das estações 1 e 2 
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(ERSUC de Coimbra). O cenário A escolhe também abrir instalações em 4 e 12, cada uma das 

instalações com apenas um diagrama. Uma vez que as maiores TMBs em termos de TMBr a enviar 

são as 1 e 2, as instalações em 4 e 12, com apenas um diagrama, conseguirão dar resposta a mais 

TMBs, como se observa na figura 23. As TMBs 7, 8 e 9, que não estão assinaladas com um esquema 

de cores no cenário A, não enviam o seu TMBr para ser processado, o que significa que o modelo não 

considerou que isso fosse vantajoso financeiramente. A análise do cenário B segue o mesmo 

procedimento, de onde se retira que apenas uma instalação abre, nas proximidades da TMB 1 (ERSUC 

Aveiro), que irá processar o TMBr das TMBs 1, 2, 6 e 11. Neste cenário, mais nenhuma TMB terá o 

seu TMBr a ser processado. 

O cenário C aplica outra alteração ao cenário A: deixa de assumir que a percentagem de vidro 

presente em TMBr será igual ao longo dos 10 anos. Com esta alteração, o VAL passa a 5 331 212 €, 

uma clara redução face ao cenário inicial dos 12 685 555 € em A, adaptando o panorama logístico que 

se observa na figura 24. 
 

 

  Figura 24: Representação visual dos fluxos de TMBr nos cenários C, à esquerda, e D, à direita 

 

É interessante realçar que, neste cenário, o modelo escolheu abrir duas instalações (sendo que 

a TMB 11 envia TMBr para ambas as instalações), ao invés de apenas 1, como no cenário B. Isto 

porque, já não se trata apenas de processar o mais possível das TMBs mais vantajosas, mas trata-se 
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de se processar uma maior quantidade de TMBr, pelo menos nos primeiros anos do projeto, uma vez 

que nos primeiros anos a percentagem de vidro será maior do que daqui a 10 anos, originando maiores 

receitas nos anos iniciais do projeto. O cenário C é realista, mas também otimista, pois só será possível 

com grande colaboração das TMBs, possivelmente em reajustar os seus crivos e processos nas suas 

instalações.  

O cenário D é o cenário mais realista, onde não só a percentagem de vidro diminui, como 

também se assume que as TMBs não separam as granulometrias de 6-16 mm (o parâmetro alfa). Aqui 

observa-se que o modelo escolhe focar apenas nas TMBs mais vantajosas (1, 2, 6 e 11) mas que 

mesmo assim, duas delas (6 e 11) só farão parte do projeto por dois anos, sendo que nesses primeiros 

dois anos, de acordo com a tabela 9, a percentagem de vidro em TMBr ainda compensa. Neste cenário 

o VAL é de 2 216 653 €, o que ainda é viável, em particular se considerarmos a possibilidade de 

benefícios ambientais e sociais, não contemplados nesta análise. 

Uma vez que os cenários mais realistas eram os cenários C e D, e que estes apresentam, 

respetivamente, uma perspetiva mais otimista e uma mais pessimista, realizaram-se análises de 

sensibilidade a estes dois cenários, para testar a sua viabilidade face a prováveis alterações futuras ao 

longo do horizonte do projeto.  

 

6.6. Análises de Sensibilidade 

Das análises de resultados até este momento, fica patente que o sistema descentralizado pode usufruir 

de valores mais vantajosos que o cenário otimizado, devido aos modelos de negócio que podemos 

assumir que podem ser aplicados. No entanto, para que seja uma análise justa e puramente do ponto 

de vista logístico, uma vez que a questão dos modelos de negócio deve ser analisada com maior 

profundidade, estudou-se também o cenário otimizado mas utilizando as condições do cenário 

descentralizado (essencialmente, utilizando os valores mais vantajosos para os custos de aterro 

externo).  

Nesta análise ao otimizado nas condições do descentralizado, analisaram-se 4 variações – os 

cenários A, B, C e D - para que se chegasse a um ponto em que a análise fosse o mais fiel possível à 

realidade. Desta análise, resulta que os cenários mais realistas são os C e D, sendo que o C é um 

pouco mais otimista, e o D o mais realista, embora ambos se provem viáveis. Uma vez que estes 

cenários são os mais realistas, é importante estudar a sua robustez, ou seja, analisar se estes cenários 

C e D se provam economicamente viáveis, ainda que, durante o horizonte temporal do projeto, algumas 

alterações ocorram a nível dos valores dos parâmetros utilizados.  

A análise de sensibilidade foi realizada aos 4 parâmetros que mais impacto têm no VAL dos 

cenários estudados, sendo também os mais prováveis de se alterarem: valor de retorno por cada 

tonelada de vidro recuperado, custo de aterro externo, custo de aterro interno e a eficácia do diagrama 

RecGlass, que está dependente de uma série de condições já exploradas ao longo da presente 

dissertação, como a eficácia no processo de secagem do TMBr.  
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As semelhanças e diferenças entre os subcenários otimizados C e D estão expostas na tabela 

16, e na tabela 17 apresentam-se os valores iniciais dos parâmetros que se fizeram variar, mantendo 

tudo o resto inalterado.  

Tabela 16: Comparação entre os cenários C e D 

C D 

Otimizado 

TMBr livre 

18 TMBs consideradas 

% vidro decrescente ao longo do tempo 

Com α Sem α 

5 331 212 € 2 216 653 € 

 
Tabela 17: Resumo dos valores a variar na análise de sensibilidade e seu valor original 

A variar: Valor original 

Valor de retorno do vidro 71 €/ton 

Custo de aterro interno 8 €/ton 

Custo de aterro externo 8 €/ton 

Eficácia diagrama Recglass 80% 

 

Análise de Sensibilidade ao Valor de retorno do vidro: 

 
Figura 25: Variação do VAL em função do valor de retorno do vidro, cenário C 

 

Para os cenários C e D, em que assumimos que o diagrama RecGlass ficaria sob a alçada de 

uma TMB (ou várias), o valor legalmente estabelecido de retorno por este vidro é de 71 €/tonelada para 

Portugal Continental. É expectável que este valor tenda a reduzir, ao invés de aumentar, uma vez que 

o foco no futuro será em incentivar as TMBs a serem mais eficazes na sua recolha seletiva, e não na 

recuperação dos materiais de recolha indiferenciada. Ainda assim, no cenário C, apresentado no gráfico 

na figura 26, o projeto prova-se vantajoso para valores de retoma acima de cerca de 22 €/tonelada, o 

que significa uma enorme margem de segurança face à possível alteração deste valor.  

Note-se que o cenário inicial de C é o que se encontra marcado na figura 25 com padrão de 

riscas, onde o valor de retorno a ser considerado era de 71 €/tonelada, e que a série P representa a 

quantidade de vidro total resgatada, e passível de ser vendida, durante o horizonte de 10 anos, para 

os vários valores do parâmetro a analisar, neste caso o valor de retorno do vidro. Naturalmente, para 

além de se querer maximizar o VAL, também é desejável maximizar P. 
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Para um cenário de valor de retorno de vidro a 20 euros, o modelo escolhe apenas processar 

o TMBr da TMB 1, com 1 diagrama, pois uma vez que o sistema está a gerar prejuízo, o modelo entende 

que é melhor não processar nada, para evitar custos, no entanto, continua ativa a restrição de que pelo 

menos uma instalação, com pelo menos um diagrama, tem que abrir. À medida que o valor de retorno 

aumenta, o modelo escolhe começar a processar também as TMBs 2 e 11. Quando se chega a um 

valor de 71 euros, o modelo já escolhe processar TMBr oriundo de 8 TMBs diferentes, dando primazia 

às que têm maior percentagem de vidro concentrada na granulometria de 6 a 16mm (apresentadas nas 

tabelas do capítulo 4.2) e para isso abre mais uma instalação, para aumentar a capacidade de 

processamento e a cobertura geográfica do território. Estes dados podem sem consultados mais em 

detalhe no anexo III, na tabela 18. 

 

Figura 26: Variação do VAL em função do valor de retorno do vidro, cenário D 
 

À semelhança do cenário C, no cenário D (ver figura 26), o cenário inicial é o que contempla o 

valor de retorno a 71 €/tonelada, assinalado com padrão de riscas, e tal como em C, a redução do valor 

de retoma do vidro é acompanhada com a redução do VAL. A única diferença é que, uma vez que 

partimos de um valor máximo de VAL mais reduzido (pois no cenário D não assumimos que as TMBs 

fornecem apenas a granulometria de 6 a 16 mm, o que significa que se processa mais material, que 

acabará em aterro externo, com os custos extra que isso possa implicar) as alterações nos valores de 

variáveis como o valor da retoma não precisam de ser tão drásticas para a viabilidade económica do 

projeto ficar em risco, o que acontece por volta dos 48 € por tonelada. Se este projeto não ficar sob a 

alçada de uma TMBs (ou várias), mas sim, de uma entidade privada independente, então o valor 

máximo de retoma do vidro dificilmente seria acima dos 48 €/tonelada, o que significa que o projeto 

dificilmente seria viável.  

Como o cenário D é menos vantajoso, também a quantidade de produto que o modelo escolhe 

processar será menor, e consequentemente, resgatar-se-á menos vidro de aterro, e daí o cenário D 

escolher abrir menos instalações, com menos diagramas. Neste cenário, D, o modelo escolhe abrir 

apenas uma instalação, com o número de diagramas a aumentar conforme o valor de retorno aumente. 

Isto porque, uma vez que não estamos a usar o factor alfa, tem que se processar muito mais quantidade 

de TMBr para conseguir recuperar a mesma quantidade de vidro que em C. Assim, o modelo dará 

primazia, não só à quantidade de vidro presente em cada TMB, mas sobretudo às TMBs com maior 

percentagem de vidro presente concentrado especificamente na granulometria desejada, daí que, 
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como pode ser consultado na tabela 19 do anexo III, as TMBs escolhidas como mais vantajosas, difiram 

ligeiramente do cenário C. 

 

Análise de Sensibilidade ao Valor do Custo de aterro Externo: 

 
Figura 27: Variação do VAL em função do custo de aterro externo, cenário C 

 

  Em termos de custo de aterro externo, assumindo o Cenário C, em que o projeto fica sob a 

alçada das TMBs, o custo de aterro interno pode ser usado como externo, o que significa valores na 

ordem dos 4 a 12 € por tonelada. Naturalmente, quanto mais baixo for este valor, mais elevado será o 

VAL, como se pode ver na figura 27. Iniciou-se a simulação com o valor de 8 €/tonelada, onde se 

verifica o VAL máximo deste cenário, e observa-se que quando este valor passa a ser superior a 34,6 

€ por tonelada, o projeto deixa de ser economicamente viável. O que significa que, se o mesmo ficar a 

cargo de uma entidade independente, que tenha que pagar os valores de aterro externo no intervalo 

esperado de 46 a 56 €/tonelada, o projeto já não é economicamente viável, especialmente se 

considerarmos que esta análise foi feita mantendo o valor de retorno do vidro a 71 €/tonelada, valor 

consideravelmente superior ao que seria possível aplicar neste cenário considerando uma entidade 

gestora externa. 

Como se pode consultar na tabela 20 no anexo III, o modelo começa por decidir abrir a central 

1 e 12. No entanto, à medida que o custo de aterro externo aumenta, o modelo decide manter apenas 

uma instalação aberta, com apenas um diagrama, e irá processar cada vez menos TMBr, originando 

menos vidro recuperado. Isto porque quanto menos processar, menor rejeitado do processo RecGlass 

terá que ser encaminhado para aterro externo. Tal como na análise anterior, as TMBs 1, 2, 10 e 11 

continuam a provar-se as mais interessantes, devido a uma maior percentagem de vidro e maior 

percentagem de material na granulometria desejada, aliado a uma quantidade elevada de TMBr, 

gerando um maior potencial absoluto para recolha de vidro.  

O cenário D, na figura 28, será semelhante ao C, mas como o cenário é menos vantajoso à 

partida, devido à quantidade de TMBr fora do intervalo de interesse de granulometria, então a 

viabilidade económica fica ameaçada com qualquer pequena alteração nos valores, deixando de ser 

viável a partir de um valor de custo de aterro externo acima de 12,5 €/tonelada. Se o projeto ficar a 

cargo de uma entidade externa, não será possível obter valores de aterro externo abaixo dos 12,5 €/ton, 
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o que significa que, mais uma vez, o projeto não é viável se ficar sob a alçada de uma entidade externa 

às TMBs.  

 

 

Figura 28: Variação do VAL em função do custo de aterro externo, cenário D 

 

Como esperado, por estarmos numa situação com lucros reduzidos o modelo escolhe abrir 

apenas uma instalação, na TMB 1, a mais vantajosa e com maior quantidade de TMBr, e começa por 

abrir com 4 diagramas para que consiga processar o TMBr de 1, 2, 6 e 11. Mas à medida que o custo 

de aterro externo aumenta, decide processar apenas o material das TMBs 1 e 2, eventualmente 

processa só a 2, e quando o custo é de 46€, o prejuízo é tão elevado que o modelo escolhe não 

processar nada, ou seja, todos os fluxos são nulos, apesar de o modelo continuar a estar obrigado a 

abrir uma instalação (análise em tabela 21 no anexo III).  

Mais uma vez, reforça-se a ideia de que, sem poder ter acesso a custos de aterro externo 

razoáveis, é bastante difícil gerar lucro, ou sequer, evitar grande prejuízo, daí a necessidade de se 

analisar a viabilidade do modelo de negócio e decidir sob que entidades este projeto poderia ficar. 

 

Análise de Sensibilidade ao Valor do Custo de aterro Interno: 

 

A figura 29 demonstra que as alterações no custo do aterro próprio nas TMBs não têm um 

impacto tão expressivo quanto alterações no valor de retorno. Como se está a considerar o preço do 

vidro a 71 €/tonelada e o custo de aterro externo a 8€/tonelada, é bastante vantajoso processar o TMBr 

e recuperar o vidro, mesmo para um cenário onde cada TMB possa depositar o seu TMBr em aterro de 

forma gratuita. Adicionalmente, quanto mais elevado for este custo que cada TMB tem ao depositar 

cada tonelada no seu aterro, maior é a poupança com cada tonelada de vidro que resgatarem deste 

aterro, o que se reflete num aumento de receitas e do VAL. Se legalmente, os custos de deposição de 

TMBr em aterro próprio aumentarem (uma medida que talvez fizesse sentido a par das futuras medidas 

em prol da recolha seletiva), então as TMBs teriam bastante mais interesse em investir neste projeto 

do diagrama RecGlass. 
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Figura 29: Variação do VAL em função do custo de aterro interno, cenário C 

 

Observa-se, na tabela 22 do anexo III, que quase todas as TMBs processarão o seu TMBr, nas 

estações 1, 4 e 12, que oferecem uma boa cobertura geográfica do território, como visto no capítulo 

4.2, facilitando-se o transporte do TMBr, ao agrupar as TMBs em grupos geográficos. Naturalmente, se 

o custo de aterro interno for superior ao custo de aterro externo, certamente as 18 TMBs enviarão o 

seu TMBr para processar, embora esse cenário não seja coerente. Os custos de aterro externo serão 

sempre superiores ao interno, mas é importante reter que a alteração dos valores de aterro interno 

pode ser um forte um incentivo a este projeto. 

 

 
Figura 30: Variação do VAL em função do custo de aterro interno, cenário D 

 

 Da figura 30, do cenário D, retiram-se as mesmas conclusões que para o cenário C, mas com 

valores mais reduzidos, pois o cenário à partida era bastante menos lucrativo. Na tabela 23 do anexo 

III verifica-se que o cenário D segue o padrão do cenário C mas que se foca em menos TMBs, 

concentrando-se naquelas que já sabemos serem as mais vantajosas, as TMBs 1, 2, 6 e 11, devido a 

estas terem grande parte do seu produto concentrado na granulometria desejada. Também não é acaso 

estas TMBs se encontrarem próximas geograficamente. O modelo escolhe abrir apenas a instalação 

1, e quanto maior for o custo de aterro interno, maior a quantidade de TMBr que receberá das restantes 

TMBs, o que leva a um aumento do número de diagramas, para aumentar a capacidade de 

processamento. 
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Análise de Sensibilidade ao Valor da Eficácia do Diagrama RecGlass: 

 
Figura 31: Variação do VAL em função da eficácia do RecGlass, cenário C 

 

A eficácia do RecGlass está declarada como 80% para produtos de TMBr em determinadas 

condições (uma delas é o produto estar seco). Naturalmente, há uma série de situações que pode 

afetar a eficácia deste diagrama de processos, especialmente considerando que o TMBr é um produto 

tão diverso, em granulometria e componentes. Por isso, variou-se o valor da eficácia para se 

demonstrar (na figura 31) que, como esperado, existe de facto uma redução no VAL para redução de 

eficácia, mas que, alterando apenas essa variável, esta nunca terá um impacto expressivo o suficiente 

para colocar a viabilidade económica em risco, a não ser quando passamos dos 80% para os 30%, 

uma redução pouco provável de ocorrer. Neste cenário, o modelo escolhe sempre abrir a instalação 

em 1, e o número de diagramas mantém-se estável (ver tabela 24 no anexo III). 

No cenário D (figura 32), menos vantajoso inicialmente, basta uma redução de 80% para 57 % 

na eficácia para que a viabilidade do projeto fique em risco, o que significa que é necessária extra 

atenção na fase de preparação do produto, em termos de secagem. Tal como em C, neste cenário o 

modelo abre sempre a instalação 1, aumentando o número de diagramas à medida que a eficácia 

aumenta e o projeto se torna mais vantajoso. Como neste cenário existe mais material a processar, de 

granulometrias diferentes, são necessários mais diagramas para atingir a mesma quantidade de vidro 

recuperada, e aqui a variação na eficácia faz maior diferença no VAL. 

 

 

Figura 32: Variação do VAL em função da eficácia do RecGlass, cenário D 
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6.7. Conclusões do Capítulo 

O modelo apresentado (classificado como um mixed integer linear programming model (MILP)) 

foi implementado na linguagem de programação genérica GAMS e resolvido através do CPLEX (versão 

27.3.0) num computador com processador Intel® Core™ i7-5500U CPU, 2.40 GHz. Todas as 

simulações, tanto as apresentadas no corpo da dissertação, como as apresentadas em anexo, são as 

soluções ótimas para o problema, apresentando um gap=0%. Não houve necessidade de aplicação de 

heurísticas, uma vez que os tempos de corrida de todas as simulações foram bastante satisfatórios.  

Estatísticas do Modelo 

Cenário Tempo de execução 
(seg. CPU) 

Memória 
Usada (MB) 

Nº total de 
equações 

Nº total de 
variáveis 

Elementos 
não nulos 

Variáveis 
Discretas 

1.1.t 0,360 8 4.798 7.488 47.961 36 

1.1.m 0,188 5 1.621 2.151 12.699 18 

1.2.t 0,343 8 4.798 7.488 47.961 36 

1.2.m 0,219 5 1.621 2.151 12.699 18 

2.1.t 0,391 9 5.033 7.901 50.639 38 

2.1.m 0,125 6 3.233 4.481 26.879 38 

2.2.t 0,406 9 5.033 7.901 50.639 38 

2.2.m 0,281 6 3.233 4.481 26.879 38 

Versão GAMS GAMS 27.3.0 r58c491d, Released Jul 4, 2019 
Sistema Operativo 64bit/MS Windows 

Processador Intel® Core™ i7-5500U CPU, 2.40 GHz. 
Gap=0%  

A análise dos dois cenários de ponto fixo deixa claro que o cenário ideal seria um cenário 

otimizado, em que as instalações de processamento ficassem legalmente sobre a alçada das TMBs, 

podendo neste caso, tirar partido de custos de aterro consideravelmente baixos e recebendo um valor 

de retorno pelo vidro recuperado através das entidades gestoras dos resíduos urbanos muito superior 

ao valor que se conseguiria atingir caso este vidro seja vendido aos recicladores como se as instalações 

fossem um negócio privado. Se o sistema pertencer a uma entidade externa, o potencial económico 

reduz para menos de metade. Assim, a implementação deste projeto não pode ser estudada sem se 

estudar em paralelo o modelo de negócio a adotar e as limitações legais que possam existir. 

Para além do modelo de negócio, é imperativo que as TMBs consigam armazenar, secar e 

separar as granulometrias desejadas do seu produto. Para algumas TMBs isto poderá implicar mudar 

os crivos utilizados e esse investimento teria que ser analisado pelas mesmas. 

As simulações realizadas aos vários cenários deixaram também claro que é sempre mais 

vantajoso deixar o modelo escolher, ou seja, deixar que a quantidade de TMBr a processar seja sempre 

livre e considerar as 18 TMBs. Naturalmente, todos os cenários que incluem o α, ou seja, em que as 

TMBs conseguem separar adequadamente a granulometria desejada, serão mais vantajosos 

economicamente, e o mesmo acontece em relação à percentagem de vidro no rejeitado pesado, se 

esta se manter constante, ao invés de diminuir, o VAL será mais positivo. Ou seja, as variáveis mais 

sensíveis, determinantes para o sucesso ou insucesso económico do projeto são o valor de retorno do 

vidro recuperado de aterro, os custos de aterro interno e externo, e a quantidade de vidro presente no 

TMBr (ou a capacidade do equipamento para o resgatar, ou seja, a eficácia do diagrama RecGlass). 

Ainda assim, o cenário otimizado, na condição de se encontrar sob a alçada de uma TMB, 

provou alguma robustez face às alterações mais prováveis nos valores determinantes. 
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7. Conclusões e Trabalho Futuro 

Ideologicamente, a recuperação do vidro de embalagem de aterro mostra-se vantajosa em qualquer 

cenário. Seja por motivos ecológicos, por questões de alcance de determinadas metas, por permitir um 

aumento na qualidade do composto orgânico produzido nas TMBs, por uma questão de preservação 

de maquinaria, pela necessidade de suprimir a procura da indústria do vidro, por aí em diante.  

O desafio desta dissertação era chegar a uma solução de desenho logístico para a 

implementação do diagrama RecGlass em Portugal, com custos passíveis de serem comportados, para 

que se possa tirar partido das vantagens deste equipamento, pois o único verdadeiro obstáculo à 

recuperação deste vidro é o custo extra que tal acarreta. Existe, portanto, uma real necessidade de 

encontrar uma solução para auxiliar a implementação, em grande escala, do sistema RecGlass, do 

ponto de vista financeiro. 

Para se chegar ao ponto de se poder definir cenários vantajosos para analisar, que pudessem 

ser opções promissoras para a solução deste problema, foi indispensável toda a análise apresentada 

no capítulo da descrição do problema, bem como todo o trabalho de campo efetuado junto das TMBs, 

para ganhar sensibilidade ao tipo de resíduos e processos com que estamos a lidar.  

Também a revisão de literatura foi fundamental para fornecer as bases do modelo criado, para 

que este fosse o mais completo e robusto possível. Até à submissão desta dissertação, não foi 

encontrada qualquer referência que tenha abordado este tópico desta forma ou um caso que apresente 

as mesmas condicionantes que este caso apresenta, pelo que existe a oportunidade de aqui deixar 

algo diferente, que possa inspirar projetos futuros na área.  

O que esta dissertação deixa feito, mais do que uma importante e completa compilação de 

limitações a nível económico, legal e social relativamente à possibilidade de se recuperar vidro do 

rejeitado pesado das unidades de tratamento mecânico biológico em Portugal Continental, é o modelo 

matemático. Um modelo único, com o qual se pode realizar qualquer tipo de simulação relativa a este 

projeto, até porque foi desenhado de forma a garantir que toda a informação futuramente atualizada 

pode ser inserida no modelo, e que pode ser facilmente ajustado a novas restrições, sendo ideal para 

realizar análises de sensibilidade. Este modelo pode também auxiliar na análise económica de projetos 

semelhantes, e pode até fornecer uma lista das TMBs cuja colaboração e participação seriam 

indispensáveis a este projeto, e em que condições.  

Para este projeto será necessário considerar todas as condicionantes e oportunidades, sem 

esquecer que os benefícios ambientais de determinadas medidas, não considerados nesta dissertação, 

irão muito além da sua vertente económica. A resolução deste problema e implementação deste 

sistema, enfrenta grandes desafios em várias frentes, seja pelas condicionantes técnicas (sendo que 

algumas condicionantes técnicas da unidade Mobile-Pro-U ainda se encontram sob estudo), panorama 

económico e até a necessidade de reajustar os modelos de negócio relacionados com a retoma do 

vidro de embalagem, para que o sistema RecGlass se prove um benefício para todos os intervenientes.  

Dos dois tipos de sistema estudados, móvel e fixo, o sistema fixo provou-se mais interessante no 

contexto atual. O sistema móvel, neste momento, não tem capacidade de processamento suficiente 

para dar vazão ao rejeitado pesado em Portugal, o que não significa que, no futuro, caso a quantidade 

de rejeitado pesado reduza, devido a políticas na recolha seletiva, que esta unidade móvel não possa 
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ser vantajosa em determinadas zonas do país, em particular no Sul. Relativamente ao sistema de ponto 

fixo, ficou patente que o melhor sistema será o otimizado, assumindo que algumas das condicionantes 

são possíveis de satisfazer. Ainda assim, apesar de o sistema descentralizado não ser o mais 

vantajoso, a análise realizada contraria a análise realizada na dissertação que originou este projeto, 

(Dias, 2015), na medida em que mostra ser viável algumas das TMBs terem o seu próprio diagrama. A 

diferença deve-se ao facto de em 2014, se ter considerado que o valor de retorno deste vidro seria 

zero, o que atualmente não é verdade, sendo que legalmente se encontra tabelado para 71€/tonelada, 

no Despacho n.º 14202-C/2016. Assim, algumas das maiores TMBs, como as ERSUC, poderiam 

perfeitamente ter o seu próprio diagrama, e gerar lucro através do mesmo. 

A viabilidade económica deste sistema está muito dependente da colaboração de todas as 

entidades. Das TMBs, que têm que separar o seu produto e garantir que ele se encontra seco o 

suficiente para ser transportado e processado, das retomadoras, que têm que se comprometer a aceitar 

este produto, das entidades gestoras, que devem reconhecer a qualidade e potencial deste vidro e 

facilitar a sua entrada no mercado, e das entidades legais responsáveis, que devem fomentar a recolha 

deste produto. Caso não seja possível garantir estas cláusulas, e garantir que o produto tem qualidade 

suficiente e que é possível escoá-lo para o mercado, o projeto não é viável, apesar de os números 

apresentados na tabela 2 mostrarem que há procura por este produto em Portugal.  

Poderão ter de ser implementadas estratégias a nível das TMBs, como a reorganização do 

processo de crivagem, o que significa investir em novos crivos e garantir a separação de fluxos, e 

poderá ter que se investir em unidades de secagem para este produto, caso as TMBs não tenham 

condições para o secar de forma natural. Essas condicionantes foram consideradas no planeamento 

logístico do projeto, mas numa situação de implementação do mesmo, as TMBs terão que realizar a 

sua análise financeira e decidir se são investimentos possíveis ou não, não esquecendo que as próprias 

TMBs estão condicionadas pela ERSAR. 

A nível do mercado, os retomadores devem ser incentivados a dar prioridade ao casco de vidro 

Português e estar recetivos a receber vidro com granulometria para além do intervalo atual, onde se 

rejeita todo o material abaixo dos 10 mm, o que significa um enorme desperdício de vidro, pois como o 

vidro tende a quebrar ao longo dos processos de separação e transporte, frequentemente fica 

concentrado em granulometrias baixas. O vidro de recolha seletiva passa por menos processos de 

separação, pelo que parte menos e consegue manter-se em granulometrias superiores, mais fáceis de 

separar, conforme os processos atuais utilizados (como triagem ótica e separação balística) e por isso, 

é mais desejado pelos retomadores, para além de estar menos contaminado. No entanto, existem 

retomadores, fora de Portugal, que reduzem o casco de vidro a pó, pelo que aceitam qualquer tipo de 

granulometria, apesar de poder tornar os seus processos mais dispendiosos.  

Existem também algumas alterações no panorama legal da gestão de resíduos que poderiam 

alavancar a viabilidade deste projeto, como por exemplo, implementar um custo de aterro próprio mais 

elevado em cada TMB, para que estas fossem mais incentivadas a recuperar material do aterro.  

A prioridade é garantir que, em termos de modelo de negócio, é possível englobar este projeto 

sob a alçada de uma TMB, ou entidade semelhante, para que se possa usufruir dos mesmos valores 
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de recolha do vidro recuperado e de menores custos de aterro externo. Caso isto não seja possível, a 

análise de resultados e sensibilidade revelou ser extremamente difícil tornar este projeto viável. 

Uma questão também importante a considerar é o facto de o objetivo a longo prazo ser o de 

investir intensamente na recolha seletiva, inclusive em ações de recolha porta-a-porta, para que as 

TMs deixem de existir e restem apenas as TMBs, com o único propósito de afinar o composto orgânico. 

Nesse sentido, a partir de 2024 já existirá recolha seletiva de orgânicos (uma medida para a qual 

algumas TMBs do país já estão preparadas desde 2008). Estes são objetivos futuros estabelecidos, o 

que não significa que venham efetivamente a cumprir-se, ou pelo menos, nas datas estimadas, mas é 

algo a esclarecer e ter em consideração, pois comprova que a percentagem de vidro irá reduzir em 

aterro. Apesar de alguns cenários de sensibilidade já terem considerado estas alterações, é importante 

realçar que os cenários foram sempre realizados assumindo que 100% do produto recuperado era 

vendido, e que isto pode não se verificar, pelo que eram cenários otimistas. 

 

Uma vez que esta dissertação trata de um problema em contexto real, e não teórico, e que não 

estamos em completo controlo de todas as condicionantes e dados, os resultados obtidos neste 

trabalho estão sujeitos a margem de erro, que se pode dever a diversos fatores, como apresentamos 

de seguida: 

• Os valores das quantidades de resíduos indiferenciados em cada TMB podem não refletir o 

panorama atual (utilizou-se valores obtidos pelas TMBs e os valores da APA de 2017, que se 

provaram desatualizados, em caso de falta de resposta por parte das TMBs). 

• O funcionamento em grande parte das TMBs não se encontra em modo estacionário, havendo 

inclusivamente TMBs que de momento não estão a funcionar, devido a avarias em equipamentos, 

falta de quantidade relevante de resíduos ou falta de compradores para o produto da afinação 

(composto orgânico). 

• Não se analisou novamente as potencialidades e eficácia técnica dos equipamentos considerados 

na dissertação original de Nilmara Dias, tendo-se assumindo que os valores se mantêm. 

• A unidade móvel não comprovou ainda tecnicamente viável, sendo mecanicamente possível 

apenas assumindo um modelo de negócio que não inclua todo o equipamento num só camião. 

• Os resultados da caracterização dos resíduos e da quantidade de vidro presente nas TMBs 

apresentados na Tarefa 1 estão sujeitos a erros de análise, e nem todas as TMBs foram estudadas 

nessa dissertação, pelo que se utilizou valores médios para 9 das TMBs. 

• Os custos de aterro interno e externo variam bastante, e as TMBs não partilharam os valores reais 

e, como visto nas análises de sensibilidade, uma pequena variação desse valor pode ter um grande 

impacto, pelo que é importante esclarecer estes valores. O ideal seria, uma vez tendo estes valores, 

utilizar um parâmetro discriminado para cada TMB, ao invés de se utilizar um valor médio. 
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Trabalho futuro 

O trabalho realizado e apresentado nesta dissertação deixa bastante claro a direção para onde 

este projeto deve seguir, quais as ameaças e potencialidades de cada cenário, e uma ferramenta de 

trabalho poderosa para análise, sob a forma do modelo desenvolvido. Para que se possa tomar uma 

decisão final é imprescindível estudar os modelos de negócio possíveis, pois logística e gestão não são 

passíveis de desassociar. Só após a decisão de sob que alçada ficaria este negócio, se podem correr 

as simulações com os valores reais, e fazer o levantamento de que TMBs gostariam de participar e que 

vantagens teriam em fazê-lo. Juntamente com o modelo de negócio, depois de fazer o levantamento 

dos interessados em fazer parte do projeto, seria necessário atualizar os valores das quantidades de 

rejeitado pesado, granulometrias, percentagem de vidro e custos de aterro. Já ficou clara a variabilidade 

a que os cenários estão sujeitos face a alterações em determinados parâmetros, pelo que é importante 

garantir que os valores utilizados são os reais, e que as TMBs interessadas têm as condições logísticas 

necessárias e autonomia financeira para investir no projeto. Uma vez esclarecida a questão do modelo 

de negócio e tendo acesso aos dados reais, o modelo utilizado nesta dissertação pode ser aplicado 

novamente. 

Em termos de modelo de negócio e de barreiras legais e económicas, deve ser analisado o que 

é, realisticamente falando, possível de alterar, como alterações nos custos de aterro ou nos valores de 

retorno do vidro. A nível do mercado deve ser explorado como tornar as retomadoras verdadeiramente 

interessadas neste produto. A nível logístico, deve ser dada alguma flexibilidade às TMBs para 

investirem em projetos e estas devem ser incentivadas a reajustar os seus processos e produto final 

de forma a que este possa ser mais valorizado, para que o foco não seja apenas a afinação de 

composto orgânico, mas também a recuperação do vidro. A nível académico, é importante que se 

continue a estudar estas temáticas e a expor as barreiras a serem ultrapassadas, para que se possa 

deixar a descoberto os desafios e se incentive à sua resolução. 
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Anexos 

 

Anexo I: Análise Cenários Descentralizados 

 

1.1.t 

 

 

1.1.m 

 

 

Os cenários 1.2 são iguais aos cenários 1.1, tanto para t como para m. 

 

 

 

 

 

Cenário 1.1.t Y(j) =1 Dg(j) livre
 Não Obriga 

TMBr 
18 TMBs

Ano -                1               2               3               4               5               6               7               8               9               10              

34 043       34 043       34 043       34 043       34 043       34 043       34 043       34 043       34 043       34 043       

Custos

CH 720 000     720 000     720 000     720 000     720 000     720 000     720 000     720 000     720 000     720 000     

CO 904 755     904 755     904 755     904 755     904 755     904 755     904 755     904 755     904 755     904 755     

CTr 6 198         6 198         6 198         6 198         6 198         6 198         6 198         6 198         6 198         6 198         

A Lucro 272 348 -    272 348 -    272 348 -    272 348 -    272 348 -    272 348 -    272 348 -    272 348 -    272 348 -    272 348 -    

CL 2 250 000     

CD 9 114 606     

Resultado

11 364 606 -  1 058 482   1 058 482   1 058 482   1 058 482   1 058 482   1 058 482   1 058 482   1 058 482   1 058 482   1 058 482   

R 3 086 874   3 086 874   3 086 874   3 086 874   3 086 874   3 086 874   3 086 874   3 086 874   3 086 874   3 086 874   

C 11 364 606   2 028 392   2 028 392   2 028 392   2 028 392   2 028 392   2 028 392   2 028 392   2 028 392   2 028 392   2 028 392   

NE 1 864 094   1 864 094   1 864 094   1 864 094   1 864 094   1 864 094   1 864 094   1 864 094   1 864 094   1 864 094   

CF 1 841 990   1 820 149   1 798 566   1 777 239   1 756 165   1 735 341   1 714 764   1 694 430   1 674 338   1 654 485   

VAL 6 102 860     

Descentralizado

P total/ano

Receitas - Custos

Comentários
Centrais e Diagramas abertos: abre as 18 TMBs com 1 diagrama. É vantajoso processar  devido aos baixos custos de aterro externo a serem utilizados e 
elevado retorno financeiro pelo vidro. TMB e1 envia para Instalações/Centrais c1 e c2, pois é a que tem mais TMBr e maior percentagem de vidro, logo, é a 
mais vantajosa. O cenário 1.2.t é igual a este, pois como o custo de aterro externo aqui está muito baixo e o valor de retorno do vidro está muito alto, 
compensa bastante processar tudo, daí não se notar diferença entre o cenário em que se obriga a processar tudo e o cenário equivalente em que o TMBr é 

Cenário 1.1.m Y(j) =1 Dg(j) livre
 Não Obriga 

TMBr 
9 TMBs

Ano -                1               2               3               4               5               6               7               8               9               10              

24 681       24 681       24 681       24 681       24 681       24 681       24 681       24 681       24 681       24 681       

Custos

CH 360 000     360 000     360 000     360 000     360 000     360 000     360 000     360 000     360 000     360 000     

CO 499 327     499 327     499 327     499 327     499 327     499 327     499 327     499 327     499 327     499 327     

CTr 6 198         6 198         6 198         6 198         6 198         6 198         6 198         6 198         6 198         6 198         

A Lucro 197 445 -    197 445 -    197 445 -    197 445 -    197 445 -    197 445 -    197 445 -    197 445 -    197 445 -    197 445 -    

CL 1 125 000     

CD 4 557 303     

Resultado

5 682 303 -    1 084 247   1 084 247   1 084 247   1 084 247   1 084 247   1 084 247   1 084 247   1 084 247   1 084 247   1 084 247   

R 2 204 596   2 204 596   2 204 596   2 204 596   2 204 596   2 204 596   2 204 596   2 204 596   2 204 596   2 204 596   

C 5 682 303     1 120 349   1 120 349   1 120 349   1 120 349   1 120 349   1 120 349   1 120 349   1 120 349   1 120 349   1 120 349   

NE 1 431 553   1 431 553   1 431 553   1 431 553   1 431 553   1 431 553   1 431 553   1 431 553   1 431 553   1 431 553   

CF 1 414 578   1 397 804   1 381 230   1 364 851   1 348 667   1 332 675   1 316 873   1 301 258   1 285 828   1 270 581   

VAL 7 732 042     

Descentralizado

P total/ano

Receitas - Custos

Comentários Centrais e Diagrama abertos: Todas as 9 TMBs, com 1 diagrama. É vantajoso processar devido aos baixos custos de aterro externo a serem utilizados e elevado 
retorno financeiro pelo vidro. TMB e1 envia para Centrais c1 e c2, pois é a que tem mais TMBr e maior percentagem de vidro, logo, é a mais vantajosa.
O cenário 1.2.m é igual a este, pois com o custo de taerro externo baixo e valor de retoma do vidro alto, o projeto compensa.
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Anexo II: Análise Cenários Otimizados 

 

2.1.t 

 

 

2.1.m 

 

2.2.t 

 

 

Cenário 2.1.t Y(j) livre Dg(j) livre
 Não Obriga 

TMBr 
18 TMBs

Ano -               1                 2                 3                 4                 5                 6                 7                 8                 9                 10               

20 839         20 839         20 839         20 839         20 839         20 839         20 839         20 839         20 839         20 839         

Custos

CH 160 000       160 000       160 000       160 000       160 000       160 000       160 000       160 000       160 000       160 000       

CO 205 570       205 570       205 570       205 570       205 570       205 570       205 570       205 570       205 570       205 570       

CTr 25 308         25 308         25 308         25 308         25 308         25 308         25 308         25 308         25 308         25 308         

A Custos 642 269       642 269       642 269       642 269       642 269       642 269       642 269       642 269       642 269       642 269       

CL 125 000       

CD 759 551       

Resultado

884 551 -      446 425       446 425       446 425       446 425       446 425       446 425       446 425       446 425       446 425       446 425       

R 1 816 595    1 816 595    1 816 595    1 816 595    1 816 595    1 816 595    1 816 595    1 816 595    1 816 595    1 816 595    

C 884 551       1 370 170    1 370 170    1 370 170    1 370 170    1 370 170    1 370 170    1 370 170    1 370 170    1 370 170    1 370 170    

NE 477 737       477 737       477 737       477 737       477 737       477 737       477 737       477 737       477 737       477 737       

CF 472 072       466 475       460 943       455 478       450 077       444 740       439 466       434 255       429 106       424 018       

VAL 3 592 080    

Otimizado

P total/ano

Receitas - Custos

Comentários
Centrais e Diagrama abertos: Apenas a central c2 com 1 diagrama. Enviam as TMBs e1, e2 e e10, as mais vantajosas em termos de potencial de vidro a recuperar em 
toneladas.

Cenário 2.1.m Y(j) livre Dg(j) livre
 Não Obriga 

TMBr 
9 TMBs

Ano -               1                 2                 3                 4                 5                 6                 7                 8                 9                 10               

20 253         20 253         20 253         20 253         20 253         20 253         20 253         20 253         20 253         20 253         

Custos

CH 160 000       160 000       160 000       160 000       160 000       160 000       160 000       160 000       160 000       160 000       

CO 201 680       201 680       201 680       201 680       201 680       201 680       201 680       201 680       201 680       201 680       

CTr 6 912          6 912          6 912          6 912          6 912          6 912          6 912          6 912          6 912          6 912          

A Custos 623 051       623 051       623 051       623 051       623 051       623 051       623 051       623 051       623 051       623 051       

CL 125 000       

CD 759 551       

Resultado

884 551 -      446 295       446 295       446 295       446 295       446 295       446 295       446 295       446 295       446 295       446 295       

R 1 765 238    1 765 238    1 765 238    1 765 238    1 765 238    1 765 238    1 765 238    1 765 238    1 765 238    1 765 238    

C 884 551       1 318 943    1 318 943    1 318 943    1 318 943    1 318 943    1 318 943    1 318 943    1 318 943    1 318 943    1 318 943    

NE 477 620       477 620       477 620       477 620       477 620       477 620       477 620       477 620       477 620       477 620       

CF 471 957       466 361       460 831       455 366       449 967       444 631       439 359       434 149       429 001       423 914       

VAL 3 590 985    

Otimizado

P total/ano

Receitas - Custos

Comentários Centrais e Diagrama abertos: Só abre a C1 com 2 diagramas. Só processa de TMBs e1 e e2, as maiores e mais vantajosas.

Cenário 2.2.t Y(j) livre Dg(j) livre  Obriga TMBr 18 TMBs

Ano -               1                 2                 3                 4                 5                 6                 7                 8                 9                 10               

34 043         34 043         34 043         34 043         34 043         34 043         34 043         34 043         34 043         34 043         

Custos

CH 320 000       320 000       320 000       320 000       320 000       320 000       320 000       320 000       320 000       320 000       

CO 409 435       409 435       409 435       409 435       409 435       409 435       409 435       409 435       409 435       409 435       

CTr 448 065       448 065       448 065       448 065       448 065       448 065       448 065       448 065       448 065       448 065       

A Custos 1 615 488    1 615 488    1 615 488    1 615 488    1 615 488    1 615 488    1 615 488    1 615 488    1 615 488    1 615 488    

CL 375 000       

CD 1 772 285    

Resultado

2 147 285 -   375 901 -      375 901 -      375 901 -      375 901 -      375 901 -      375 901 -      375 901 -      375 901 -      375 901 -      375 901 -      

R 3 086 874    3 086 874    3 086 874    3 086 874    3 086 874    3 086 874    3 086 874    3 086 874    3 086 874    3 086 874    

C 2 147 285    3 462 775    3 462 775    3 462 775    3 462 775    3 462 775    3 462 775    3 462 775    3 462 775    3 462 775    3 462 775    

NE 161 083 -      161 083 -      161 083 -      161 083 -      161 083 -      161 083 -      161 083 -      161 083 -      161 083 -      161 083 -      

CF 159 173 -      157 285 -      155 420 -      153 577 -      151 756 -      149 957 -      148 179 -      146 422 -      144 685 -      142 970 -      

VAL 3 656 709 -   

Comentários

Otimizado

P total/ano

Receitas - Custos

Centrais e Diagrama abertos: central c1 com 2 diagramas, c4 com 1 e c12 com 1.
TMBs e1, e2 e e11 enviam TMBr para central c1. TMBs e3, e4, e5, e6, e7, e9, e11, e15, e16, e17 e e18 enviam para c4. TMBs e8, e10, e11, e12, e13 e e14 enviam para
c12.
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Estatísticas do modelo otimizado para a simulação 2.1.t e tempo de corrida do modelo 

 

 

2.2.m 

 

 

 

 

 

 

Cenário 2.2.m Y(j) livre Dg(j) livre  Obriga TMBr 9 TMBs

Ano -               1                 2                 3                 4                 5                 6                 7                 8                 9                 10               

24 681         24 681         24 681         24 681         24 681         24 681         24 681         24 681         24 681         24 681         

Custos

CH 240 000       240 000       240 000       240 000       240 000       240 000       240 000       240 000       240 000       240 000       

CO 287 047       287 047       287 047       287 047       287 047       287 047       287 047       287 047       287 047       287 047       

CTr 185 981       185 981       185 981       185 981       185 981       185 981       185 981       185 981       185 981       185 981       

A Custos 1 012 965    1 012 965    1 012 965    1 012 965    1 012 965    1 012 965    1 012 965    1 012 965    1 012 965    1 012 965    

CL 250 000       

CD 1 265 918    

Resultado

1 515 918 -   26 334         26 334         26 334         26 334         26 334         26 334         26 334         26 334         26 334         26 334         

R 2 204 596    2 204 596    2 204 596    2 204 596    2 204 596    2 204 596    2 204 596    2 204 596    2 204 596    2 204 596    

C 1 515 918    2 178 262    2 178 262    2 178 262    2 178 262    2 178 262    2 178 262    2 178 262    2 178 262    2 178 262    2 178 262    

NE 150 292       150 292       150 292       150 292       150 292       150 292       150 292       150 292       150 292       150 292       

CF 148 510       146 749       145 009       143 289       141 590       139 911       138 252       136 613       134 993       133 392       

VAL 107 608 -      

Otimizado

P total/ano

Receitas - Custos

Comentários

Centrais e Diagrama abertos: central c1 com 2 diagramas e c5 com um diagrama.
Central c1 recebe de TMBs e1 e e2, e c5 recebe de TMBs e3, e4, e5, e6, e7, e8 e e9.
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Anexo III: Análise de Sensibilidade aos Cenários Otimizados C e D 

 

Parâmetro: Valor de retorno do vidro 

Tabela 18: Análise de sensibilidade ao valor de retorno do vidro recuperado, no cenário C 

C – Valor de retorno 
do vidro  

Instalações a 
abrir Yj  

 Nº de Diagramas 
Dgj  

 Comentários  

20    1 1 TMB 1 envia para 1. 

21.8596 1 1 TMB 1 envia para 1. 

30 1 2 TMBs 1 e 2 enviam para 1. TMB 11 envia apenas por 
2 anos. 

50    1 2 TMBs 1, 2 e 11 enviam. 

60    1 2 TMBs 1, 2 e 11 enviam. 
71 1 e 12 2 e 1 TMBs 1, 2, 11 e 12 enviam. TMB 10 envia por 7 anos. 

TMBs 6, 13 e 14 enviam por 2 anos. 
 
 

Tabela 19: Análise de sensibilidade ao valor de retorno do vidro recuperado, no cenário D 

D – Valor de retorno do 
vidro  

Instalações a abrir 
Yj  

 Nº de 
Diagramas Dgj  

 Comentários  

40    2 1 TMB 2 envia para a 2. 

 47.9603  1 3 TMBs 1 e 2 enviam para 1. 

50 1 3 TMBs 1 e 2 enviam para 1. 

60    1 3 TMBs 1 e 2 enviam para 1. 

71 1 4 TMBs 1 e 2 enviam para 1. TMB 6 e 11 também 
enviam, por 2 anos. 

 

Parâmetro: Custo de aterro externo 

Tabela 20: Análise de sensibilidade ao custo de aterro externo, no cenário C 

C - Custo aterro 
externo 

Instalações a 
abrir Yj 

Nº de Diagramas 
Dgj 

Comentários 

8 1 e 12 2 e 1 TMBs 1, 2, 11 e 12 enviam. TMBs 6, 13 e 14 enviam 
por 2 anos e TMB 10 por 7 anos. 

12 1 2 TMBs 1 e 2 enviam para 1. TMB 11 envia por 7 anos. 

18 1 2 TMBs 1 e 2 enviam para 1. TMB 11 envia por 7 anos. 

26 1 2 TMBs 1 e 2 enviam para 1 por 7 anos. TMB 10 envia 
por 2 anos. 

34.625075 1 1 TMB1 envia por 7 anos. 

46 1 1 TMB1 envia por 2 anos. 

 
 

Tabela 21: Análise de sensibilidade ao custo de aterro externo, no cenário D 

D - Custo aterro 
externo 

Instalações a 
abrir Yj  

 Nº de Diagramas 
Dgj  

 Comentários  

8 1 4 TMBs 1 e 2 enviam para 1. TMBs 6 e 11 enviam por 
2 anos. 

12    1 3 TMBs 1 e 2 enviam para 1. 

 12.500585  1 3 TMBs 1 e 2 enviam para 1. 

16    2 1 TMB 2 envia para 2. 

46    19 1 Não há fluxo. 
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Parâmetro: Custo de aterro interno 

Tabela 22: Análise de sensibilidade ao custo de aterro interno, no cenário C 

C - Custo aterro 
interno 

Instalações a 
abrir Yj  

 Nº de Diagramas 
Dgj  

 Comentários  

0  1 2 TMBs 1 e 2 enviam para 1. TMB 11 envia por 7 anos. 

4    1 2 TMBs 1 e 2 enviam para 1. TMB 11 envia por 7 anos. 
8 1 e 12 2, 1 TMBs 1, 2 enviam para 1. TMBs 11 e 12 enviam para 12. 

TMBs 6, 13 e 14 apenas enviam por 2 anos, e TMB 10 
por 7, para 12. 

12    1, 4 e 12 2, 1, 1 TMBs 1 e 2 enviam para 1. TMBs 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17 e 
18 enviam para 4. TMBs 10, 11, 12, 13 e 14 enviam para 

12. Algumas apenas por 2 ou 7 anos. 

16 1, 4 e 12 2, 1, 1 TMBs 1 e 2 enviam para 1. TMBs 3, 4, 5, 6, 9, 15, 16, 17 
e 18 enviam para 4. TMBs 8, 10, 11, 12, 13 e 14 enviam 

para 12. Algumas apenas por 2 ou 7 anos. 

 

Tabela 23: Análise de sensibilidade ao custo de aterro interno, no cenário D 

D - Custo aterro 
interno 

Instalações a 
abrir Yj  

 Nº de Diagramas 
Dgj  

 Comentários  

4 1 2 TMB 1 envia para 1. 

4.23489 1 3 TMBs 1 e 2 enviam para 1. 

6 1 3 TMBs 1 e 2 enviam para 1. 

8 1 4 TMBs 1 e 2 enviam para 1. TMBs 6 e 11 também, por 2 
anos. 

10 1 4 TMBs 1 e 2 enviam para 1. TMBs 6 também por 7 anos e 
11 por 2 anos. 

12 1 4 TMBs 1, 2, 6 e 11 enviam para 1. 

 

Parâmetro: Eficácia do RecGlass 

Tabela 24: Análise de sensibilidade à eficácia do equipamento RecGlass, no cenário C 

C - Eficácia 
RecGlass  

Instalações a 
abrir Yj  

 Nº de Diagramas 
Dgj  

 Comentários  

30 1 1 TMB 1 envia para 1. 

40 1 2 TMBs 1 e 2 enviam para 1, e a TMB 11 envia por 7 anos. 

50 1 2 TMBs 1 e 2 enviam para 1, e a TMB 11 envia por 7 anos. 

60   1 2 TMBs 1, 2 e 11 enviam para 1. 

70 1 2 TMBs 1, 2 e 11 enviam para 1. 

80 1 e 12 2 e 1 TMBs 1, 2 e 11 enviam para 1. TMB 12 envia para 12, e 
TMBs 6, 13 e 14 enviam por 2 anos, enquanto TMB 10 

envia por 7. 

 
Tabela 25: Análise de sensibilidade à eficácia do equipamento RecGlass, no cenário D 

D - Eficácia 
RecGlass  

Instalações a 
abrir Yj  

 Nº de Diagramas 
Dgj  

 Comentários  

55 1 2 TMB 1 envia para 1. 
56.66865 1 3 TMBs 1 e 2 enviam para 1. 

65 1 3 TMBs 1 e 2 enviam para 1. 

70 1 3 TMBs 1 e 2 enviam para 1. 

75 1 4 TMBs 1 e 2 enviam para 1. TMBs 6 e 11 enviam por 2 
anos. 

80 1 4 TMBs 1 e 2 enviam para 1. TMBs 6 e 11 enviam por 2 
anos. 
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Anexo IV: Modelo implementado em GAMS 

$title Tese 

*Tudo o que for para alterar está marcado com um MEXER. 

$eolcom # 

option MIP=CPLEX 

option limrow = 100000, limcol = 100000; 

option iterlim=10000000; option reslim=1500000; 

option decimals=6; 

option optcr=0; 

 

Sets 

   i    'TMB/aterro'  / e1*e18 / 

*MEXER nº TMBs. 18 ou 9, consoante o cenário. 

   j    'central'     / c1*c19 / 

*MEXER nº centrais. no máximo 18 para descentralizado, 19 para otimizado. usar 18/19 ou 9, consoante o 

cenário e nº de TMBs (i). 

   t    'anos'        / 1*10 / 

 

Parameters 

   V(i)    '% vidro TMBi'   / e1 0.71 , e2 0.66 , e3 0.57 , e4 0.42 , e5 0.47 , e6 0.57 , e7 0.12 , e8 0.25 , e9 0.18 , 

                            e10 0.67 , e11 0.53 , e12 0.45 , e13 0.45 , e14 0.45 , e15 0.45, e16 0.45 , e17 0.45 , e18 0.45 / 

*   Vp(t)   '% vidro TMB'    / 1 1 , 2 1 , 3 0.6 , 4 0.6 , 5 0.6 , 6 0.6 , 7 0.6 , 8 0.4 , 9 0.4 , 10 0.4/ 

 

*MEXER. Usar um dos dois Vp(t) consoante o cenário, % de vidro constante ou não. 

   Vp(t)   '% vidro TMB'    / 1 1 , 2 1 , 3 1 , 4 1 , 5 1 , 6 1 , 7 1 , 8 1 , 9 1 , 10 1/ 

   TMBr(i) 'TMBr/ano s/monstros' / e1 44175 , e2 33424 , e3 9714 , e4 10471 , e5 6696 , e6 6500 , e7 3000 , e8 

6804 , e9 22776, 

                             e10 7583 , e11 7400 , e12 25150 , e13 14090 , e14 6950 , e15 6063 , e16 4735 , e17 4268 , 

e18 3731 / 

   

   ano(t)                   / 1 1 ,2 2 ,3 3 ,4 4 ,5 5 ,6 6 ,7 7 ,8 8 ,9 9 ,10 10 / 

   Over6(i) '% de TMBr em i 6-16 para diagrama' / e1 0.51 , e2 0.55 , e3 0.09 , e4 0.34 , e5 0.35 , e6 0.52 , e7 

0.20 , e8 0.38 , e9 0.1, 

                             e10 0.34 , e11 0.34 , e12 0.34 , e13 0.34 , e14 0.34 , e15 0.34 , e16 0.34 , e17 0.34 , e18 0.34/; 

 

*MEXER. Activar uma das tabelas. esta é a tabela para descentralizado, sem o C19. PARA 9 TMBS 

*$onText 

Table d(i,j) 'distancia' 

        c1        c2        c3        c4         c5        c6        c7        c8         c9 

e1     0         45      234      243      205        88      210      175      131 

e2     4           0      269      278      231      118      245      143      166 

e3  232      268          0        24        61      162      161      398      163 

e4  242      278        25          0        70      171      145      408      173 

e5  205      232        62        71          0      121      207      371      146 

e6    88      116      163      172      120          0      173      254        90 

e7  212      248      161      145      206      173          0      377      102 

e8  177      143      401      410      372      256      377          0      298 

e9  129      165      165      146      153        90      102      295          0 ; 

 

*$offText 
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Scalar CDg     'custo 1 diagrama'              / 506367 /; 

Scalar Cap      'Cap anual de 1 RG, p/turno'    / 10532 /; 

Scalar CLu      'custo localização'             / 125000 /; 

Scalar U          'Taxa utilização cada diagrama' / 0.9 /; 

Scalar Ckm      'custo ton km inclui tudo'      / 0.094 /; 

Scalar W          'trabalhadores/turno/dg'        / 2 /; 

*MEXER.1 para descentralizado, 2 centralizado. 

Scalar Cw         'salario'                       / 20000 /; 

Scalar N           'n máximo turnos/dia'           / 2 /; 

Scalar Cm        'custos de manutencao/ano/RG'   / 35380 /; 

Scalar Ce         'custo de electric/ton/ano'     / 3.2 /; 

Scalar Tr           'taxa de depreciação'           / 0.1 /; 

Scalar Ir            'interest rate'                 / 0.012 /; 

Scalar Ca         'cap anual/j a N turnos c 1RG'; 

Ca=N*Cap; 

Display Ca; 

 

*MEXER. Fazer análise de sensibilidade a: 

Scalar At         'custo aterr em i p/i or ton'   / 8 /; 

Scalar Pu        'preco vidro'                   / 71 /; 

*descentralizado posso usar o 71, mas centralizado não. 

Scalar Atc       'custo aterr em i p/j por ton'  / 46 /; 

*custo de aterro externo pode ser 8, se descentralizado. 46 para centralizado. 

Scalar E          'eficacia RG'                   / 0.8 /; 

 

Variables 

   VAL             'Funcao obj' 

   CF               'CFlow' 

   Q(i,j,t)          'Q de TMBr de i para j em t (fluxo in central)' 

   QD(j,i,t)        'Q rejeitado RG de j para a em t (fluxo out central)' 

   Y(j)              'Abrir central ou nao' 

   Dg(j)            'quantos diagramas em j' 

   CI                'custo inv inicial' 

   CL               'custo todas as localizacoes' 

   CD               'custo todos os diagramas' 

   CDu(j)          'custo de todos os diagramas em j' 

   CTr(t)           'custo total transporte' 

   CHu(j,t)        'custo anual HR se j abrir e tiver fluxo' 

   COu(j,t)        'custo operacional se j abrir e tiver fluxo' 

   CH(t)            'custo anual HR associado aos j todos abertos' 

   CO(t)            'custo operacional associado aos j todos abertos' 

   Ceu(j,t)         'custo de electricidade/ton em j para t' 

   Cmu(j,t)        'custo de manutencao/ton em j para t' 

   NE(t)            'Net earnings no ano t' 

   P(j,t)             'Quant de produto P (casco de vidro) em j p/vender por ano' 

 

Binary Variable Y; 

Free Variable CF, NE; 

Positive Variable Q, QD, CI, CTr, CH, CO, P, CD, CL, CHu, COu, Ceu, Cmu, CDu; 

Integer Variable Dg; 

dg.up(j)=40; 

dg.lo(j)=0; 
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Equation 

 

   FVAL          'funcao objt' 

 

   ECF(t)        'CFlow' 

   ECI             'Custo inv inicial de abrir as unidades j que abrirem' 

   ECL            'custo todas as localizacoes' 

   ECD            'custo todos os diagramas' 

   ECDu(j)       'custo de todos os diagramas em j' 

   ECTr(t)        'Custo Transporte' 

   ECH(t)         'Custo Recursos Humanos' 

   ECHu(j,t)     'Custo HR por j aberto com fluxo, por t' 

   ECO(t)        'Custos operacionais ao longo de t' 

   ECOu(j,t)     'Custos operacionais por j aberto com fluxo, por t' 

   ENE(t)         'Net earnings in time period t' 

   EP(j,t)          'Quant de produto P (casco de vidro) em j p/vender por ano' 

   ECmu(j,t)      'custos de manutenção para cada j, por cada t' 

   ECeu(j,t)      'custos de electricidade para cada j, por cada t' 

 

*RESTRIÇÕES 

 

   R1bal(t)       'restricao balanco material central' 

   R3fluxo(i,t)    'restricao obriga fluxo todo de i para uma central' 

   R5cap(j,t)     'limite cap central' 

   R6                'Abrem pelo menos 1 central j, CENTRALIZADO' 

*   R6(j)            'Abre esta/cada central j, DESCENTRALIZADO' 

   R11bal(j,t)     'restricao balanco material CADA central' 

   Rnova2(j)      'mas se Y=1 ela Dg tem que ser > 0' 

   Rabrir1(i,j,t)   'só há Qijt se j abrir'; 

 

 

FVAL..           VAL =e= sum(t, CF(t))-CI; 

ECF(t)..         CF(t) =e= (NE(t)/((1+Ir)**ano(t))); 

ECI..              CI =e= CL+CD ; 

ECL..             CL =e= sum(j,(CLu*Y(j))); 

ECD..             CD =e= sum(j, CDu(j)); 

ECDu(j)..        CDu(j) =e= (CDg/2)*Y(j) + (CDg/2)*Dg(j); 

ECTr(t)..         CTr(t) =e= Ckm*(sum ((i,j), Q(i,j,t)*d(i,j))+ sum ((j,i), QD(j,i,t)*d(i,j))); 

ECHu(j,t)..      CHu(j,t) =e=(W*Cw)*Dg(j)*N; 

ECH(t)..          CH(t) =e= sum(j,CHu(j,t)); 

ECeu(j,t)..       Ceu(j,t) =e= Ce * (sum(i, Q(i,j,t))); 

ECmu(j,t)..      Cmu(j,t) =e= Cm* Dg(j); 

ECOu(j,t)..      COu(j,t) =e= Ceu(j,t)+Cmu(j,t) ; 

ECO(t)..          CO(t) =e= sum(j, COu(j,t)); 

ENE(t)..  NE(t) =e= (1-Tr)*((Pu* sum((j),P(j,t))+ sum((i,j),Q(i,j,t)*At)-sum((j,i),QD(j,i,t)*Atc))-(CO(t)+ 

CH(t)+CTr(t)))+Tr*CD; 

EP(j,t)..           P(j,t) =e= sum (i, (Q(i,j,t)*V(i)*Vp(t)*E*U)); 

*EP(j,t)..         P(j,t) =e= sum (i, (Q(i,j,t)*V(i)*Vp(t)*E*U*Over6(i))); 

*MEXER, usar esta se for cenário SEM over 6. 

 

 

*RESTRIÇÕES 

 

R1bal(t)..       sum((j,i),QD(j,i,t)) =e= sum((i,j),Q(i,j,t))-sum(j,P(j,t)); 

R11bal(j,t)..    sum(i, QD(j,i,t)) =e= sum(i, Q(i,j,t))-P(j,t); 

R3fluxo(i,t)..   sum(j,Q(i,j,t)) =l= TMBr(i)*Over6(i); 

*MEXER para obrigar a enviar tudo ou não. 

*R3fluxo(i,t)..   sum(j,Q(i,j,t)) =l= TMBr(i); 

*MEXER. usar esta se for cenário SEM over 6. 
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R5cap(j,t)..     (Ca*Dg(j)) =g= sum(i, Q(i,j,t)); 

R6..             sum (j, Y(j)) =g= 1; 

*R6(j)..          Y(j) =e= 1; 

*MEXER. R6 é para centralizado. R6(j) é para descentralizado. 

RNova2(j)..      Dg(j) =g= Y(j); 

Rabrir1(i,j,t).. Q(i,j,t) =l= 1000000000*Y(j); 

 

 

Model tese / all /; 

 

solve tese using MIP maximizing VAL; 

 

Option CF:0:0:1 display CF.l; 

Option Y:0:0:1 display Y.l; 

Option Dg:0:0:1 display Dg.l; 

Option Q:1:1:1 display Q.l; 

Option QD:1:1:1 display QD.l; 

Option P:0:1:1 display P.l; 

Option NE:0:0:1 display NE.l; 

Option CTr:0:0:1 display CTr.l; 

Option CH:0:0:1 display CH.l; 

Option CO:0:0:1 display CO.l; 

Option CHu:0:0:1 display CHu.l; 

Option COu:0:0:1 display COu.l; 

display CL.l; 

display CD.l; 

display CI.l; 

display CDu.l; 

 

Parameter R(t); 

R(t)=(sum (j, P.l(j,t)))*Pu + sum((i,j),Q.l(i,j,t)*At); 

display R; 

Parameter C(t); 

C(t) = CTr.l(t) + CH.l(t) + CO.l(t)+ sum((j,i),QD.l(j,i,t)*Atc); 

display C; 

Parameter A(t); 

A(t) = sum((j,i),QD.l(j,i,t)*Atc) - sum((i,j),Q.l(i,j,t)*At); 

display A; 

Parameter P2(t); 

P2(t) = sum(j,P.l(j,t)); 

display P2; 

*R(t):'Receitas/ano',EC(t):'Custos/ano',EA(t):'Custos totais/ano aterro',EP2(t):'P total/ano' 

 

 


