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RESUMO 

A publicação da série de normas ISO 55000 fornece um guia sobre a gestão de ativos. Um dos requisitos 

estabelecidos na ISO 55001 é a consideração do ciclo de vida do ativo, que vem em concordância com a 

diretiva comunitária relativa à contratação pública, que recomenda a avaliação da proposta 

economicamente mais vantajosa com base no CCV em detrimento do custo de aquisição. Relativamente 

ao sector dos resíduos, definem-se duas atividades principais: i) recolha; e ii) tratamento de resíduos. A 

respeito da recolha de resíduos, existem vários estudos sobre a otimização espacial dos serviços de 

recolha (planeamento de circuitos), no entanto escassas são as publicações sobre a otimização temporal, 

particularmente na definição dos planos de manutenção e substituição de equipamentos. 

A presente dissertação propõe uma metodologia do CCV com base na norma ISO 15686-5 e apresenta a 

sua aplicação ao serviço de recolha de resíduos do município de Cascais, com o objetivo de fornecer uma 

base para a otimização temporal do serviço, nomeadamente, na assistência a decisões relativas à 

operação e substituição dos equipamentos. A recolha no município de Cascais é dividida em 4 serviços: i) 

RSU; ii) SEL; iii) RCJ; e iv) RMO. Os contentores contribuem 8%, enquanto as viaturas de recolha 

representam 92% do CCV da recolha de resíduos. Nas viaturas a operação representa a maior parcela do 

CCV (até 82%). Na operação os custos de mão-de-obra representam até 88% (72% do CCV), assim as 

alternativas de redução de operadores terão maior potencial de redução de custos. 

Palavras-chave: recolha de resíduos, viaturas de recolha, contentores, custo do ciclo de vida, gestão de 

ativos. 
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ABSTRACT 

The recent publication of the ISO 55000 standards series provides a guide on asset management. One of 

the requirements set on the ISO 55001 is the consideration of the asset life cycle, which comes in line with 

the recent European Directive on public purchasing recommending the awarding based on the life-cost 

instead of the purchase cost. Focusing on the solid waste sector, there are two major components: i) 

waste collection; and ii) waste treatment. Regarding waste collection there are several studies on the 

special optimization of collection services (route planning), but, little is found on the time optimization of 

the collection service, namely definition the equipment maintenance and replacement plans and 

evaluation of equipment alternatives. 

The present communication proposes a methodology for the detailed LCC analysis based on the ISO 

15686-5 and presents its application to the waste collection at Cascais municipality with the aim of 

providing a baseline for the time optimization of the service, namely assisting on decisions regarding 

equipment operation and replacement. Waste collection in Cascais Municipality is divided into 4 services: 

i) residual waste; ii) segregated waste; iii) garden waste; and iv) bulky waste. The containers contribute 

only 8%, while the vehicles represent 92% of waste collection LCC. The vehicles operation accounts for 

the largest share of their life-cycle costs, with up to 82%. Within the operation, labour cost represent up 

to 88% (72% of the life cycle costs), implying that alternatives on automation to reduce labour needs will 

have the highest potential for cost reduction. 

Keywords: waste collection, vehicles, containers, life-cycle cost, asset management. 
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1 

 INTRODUÇÃO 

1.1 ENQUADRAMENTO GERAL 

Ao longo dos anos a quantidade e diversidade de materiais que constituem os resíduos urbanos tem vindo 

a aumentar. O aumento da quantidade de resíduos produzidos é explicado pelo aumento populacional e 

pelas alterações dos hábitos de consumo, em especial nas sociedades mais modernas. Este último fator 

resultou também na mudança na composição dos resíduos produzidos. A dinâmica e padrões das atuais 

sociedades estão na origem da alteração de resíduos urbanos maioritariamente compostos por restos de 

comida e cinzas por cada vez mais embalagens de plástico, papel e equipamentos eletrónicos descartados 

(UN-HABITAT, 2011).  

Esta evolução ao nível dos resíduos produzidos, agravada por um aumento do âmbito da gestão dos 

resíduos urbanos num contexto cada vez mais global de sustentabilidade, constituem desafios 

significativos para o sector. Estes desafios são governados por três forças principais: i) requisitos dos 

clientes (e.g., salubridade, saúde pública e estética); ii) sustentabilidade do serviço (e.g. operacional e 

financeira a curto, médio e longo prazo); e iii) sustentabilidade ambiental (e.g., minimização dos impactos 

ambientais e reutilização de matérias primas).  

Complementarmente a estes desafios gerais impostos à gestão de resíduos urbanos acrescem ainda 

aspetos locais que influenciam a gestão dos resíduos urbanos. Cada município apresenta especificidades 

e dinâmicas que exigem a adaptação da gestão de resíduos, tais como (UN-HABITAT, 2011): 

• comportamento e atitudes dos cidadãos (e.g., em diferentes cidades as expectativas dos 

cidadãos podem ser distintas quanto à periodicidade da recolha e proximidade de contentores); 

• condições climatéricas da região (diferentes cuidados a ter em climas quentes e frios); 

• tipo de resíduos produzidos (e.g., importante na seleção dos contentores e tipo de equipamentos 

de recolha); 

• arquitetura e infraestrutura que faz depender o armazenamento de resíduos (e.g., pode haver 

zonas em que as edificações não permitam armazenar grandes quantidades de resíduos, tendo 

de haver uma recolha mais assídua ou proximidade de contentores); 

• presença de animais; 

• fatores financeiros e económicos (e.g., limitações na escolha dos tipos de viaturas a utilizar); 

• legislação. 

É assim percetível a enorme dificuldade em adotar um sistema de gestão de resíduos urbanos comuns a 

todas as localidades. Existem, no entanto, publicações recentes (Finnveden et al., 2007; JRC, 2000) que 

ajudam cada empresa gestora de resíduos urbanos a gerir de forma mais eficaz os seus ativos de modo a 

maximizar os seus serviços. Para tal é importante o desenvolvimento de uma ferramenta específica da 

gestão de ativos físicos, de que é exemplo a análise do custo ciclo de vida (ACCV). 



2 

A gestão dos resíduos compreende duas atividades principais: i) recolha e ii) tratamento de resíduos. 

Apesar de estarem interligadas entres si, diferentes desafios se impõem. A gestão do tratamento de 

resíduos trata, essencialmente, de otimizar opções de tratamento com reduzidas exigências de nível 

espacial em termos de logística e com relações indiretas com os produtores de resíduos. Relativamente à 

gestão da recolha de resíduos, a bibliografia consultada tem como principal foco a otimização espacial 

(Das e Bhattacharyya, 2015; Teemu et al., 2006; Xue et al., 2015), em particular a definição de rotas e a 

localização dos pontos de recolha e de descarga. Todavia, são escassas publicações que incidam na 

otimização temporal do serviço de recolha, nomeadamente a definição dos planos de manutenção, 

substituição de equipamentos e avaliação de alternativas de equipamentos.   

É necessário redirecionar esforços para uma adequada gestão dos equipamentos existentes, desde a sua 

manutenção preventiva até às atividades de reparação, como forma de garantir elevados níveis de serviço 

ao longo de toda a sua vida útil. Num contexto presente e futuro, em que os recursos financeiros são 

escassos, é indispensável rentabilizar e maximizar os equipamentos existentes como forma de assegurar 

a sustentabilidade económica e financeira dos serviços no médio e longo prazo (Almeida e Cardoso, 2010). 

Os gestores de equipamentos afetos à recolha de resíduos são inúmeras vezes instruídos a tomar decisões 

relativamente aos ativos e à sua disposição, essas decisões devem ter como base o custo ciclo de vida dos 

equipamentos, no que concerne à sua aquisição, operação, manutenção e fim-de-vida. 

1.2 OBJETIVOS E METODOLOGIA 

O presente trabalho pretende alcançar dois objetivos principais: 

• desenvolver uma metodologia de captação dos custos do ciclo de vida aplicada ao sector dos 

resíduos urbanos seguindo a ISO 15686-5, aplicando e validando com o caso de estudo da Cascais 

Ambiente, incidindo particularmente no sistema de recolha de resíduos; 

• compreender como os custos do ciclo de vida se enquadram na gestão de ativos físicos no sector 

dos resíduos urbanos, de modo a assegurar o máximo de compatibilidade da metodologia 

proposta. 

As etapas percorridas para alcançar os objetivos propostos envolveram, inicialmente, o desenvolvimento 

de linhas gerais para a adoção de um modelo de captação de custos do ciclo de vida aplicada a 

equipamentos e infraestruturas envolvidas em todo o sistema de recolha de resíduos, com base em 

consulta de publicações relativas ao tema. Desenvolveu-se uma metodologia para a realização da ACCV 

para ser, posteriormente, aplicada ao caso de estudo. Seguidamente, tendo em conta o histórico de dados 

da Cascais Ambiente relativo aos equipamentos de recolha de resíduos e contentorização aplicou-se a 

metodologia desenvolvida e adaptou-se o modelo de captação de custos do ciclo de vida inicialmente 

concebido. Para tal, foi necessário proceder ao levantamento exaustivo de todos os custos relevantes 

para inserir no modelo. Por fim, apresentaram-se os resultados e identificaram-se propostas alternativas 

ao cenário atual. 
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1.3 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

O presente documento está organizado em 6 capítulos: 

1) capítulo 1 – apresenta-se genericamente a temática que se pretende estudar, os objetivos e 

organização do documento; 

2) capítulo 2 – pesquisa bibliográfica com a apresentação de uma revisão de conhecimentos sobre 

o sector dos resíduos em Portugal, a gestão de ativos físicos e o conceito e aplicabilidade do custo 

do ciclo de vida; 

3) capítulo 3 – desenvolve-se uma proposta de metodologia para a realização da análise do custo 

do ciclo de vida em equipamentos das entidades gestoras de resíduos; 

4) capítulo 4 - contextualização do caso de estudo, onde se descreve detalhadamente o cenário 

atual existente na Cascais Ambiente; 

5) capítulo 5 – aplicação da metodologia desenvolvida ao caso de estudo, com a consideração das 

limitações de aplicabilidade; 

6) capítulo 6 – apresentam-se as conclusões do estudo desenvolvido e propõe-se estudos futuros, 

de modo a incentivar o desenvolvimento da metodologia descrita nesta dissertação.  
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 REVISÃO DE CONHECIMENTOS 

2.1 O SECTOR DOS RESÍDUOS EM PORTUGAL 

2.1.1 Caracterização geral 

Os resíduos são, atualmente, uma grande prioridade da política europeia e nacional, devido à sua relevância em 

termos ambientais, económicos e sociais, visto que podem reduzir os impactes ambientais com a sua utilização, 

através de uma gestão eficiente dos recursos naturais, potenciar a criação de novas oportunidades de negócio e 

valor acrescentado e, como consequência, gerar a criação de novos postos de trabalho (Ministério do Ambiente, 

2014). 

A gestão de resíduos compreende um sistema de atividades que formam uma cadeia de interação circular, 

incluindo todas as operações de recolha, transporte, armazenamento, triagem, tratamento, valorização e 

eliminação, mas também as componentes relativas à prevenção de produção de resíduos, às políticas 

ambientais, aos quadros normativos e, ainda, à regulação das atividades da gestão de resíduos (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 Cadeia de atividades da gestão de resíduos (adaptado de APA, 2011) 

O serviço de gestão de resíduos urbanos em Portugal tem como população alvo a totalidade dos habitantes do 

território nacional. Divide-se espacialmente (municípios e regiões) e funcionalmente (recolha e destino final), 

resultando, no ano de 2015, em 282 entidades gestoras do serviço, em Portugal Continental. Em termos de 

função, existem 259 entidades gestoras do serviço em baixa, responsáveis pela recolha dos resíduos 

provenientes das habitações, geralmente a nível municipal, e 23 entidades responsáveis pelo serviço em alta, 

que inclui as etapas de triagem, reciclagem/valorização orgânica/incineração e aterro, que servem diversos 
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municípios. Esta divisão promove vantagens em termos de economia de escala, particularmente no serviço de 

eliminação de resíduos, mas origina perdas implícitas nas economias de processo (ERSAR, 2015). 

São considerados multimunicipais os sistemas que sirvam no mínimo dois municípios e exijam a intervenção do 

Estado, e sistemas municipais todos os restantes, cabendo aos municípios, de forma isolada, através de 

associações de municípios, ou com intervenção Estatal, definir o modo de organização e gestão a implementar. 

A Lei da Delimitação de Sectores (Lei nº 88-A/97, de 25 de julho, alterada pela Lei nº35/2013, de 11 de junho) 

define as regras de participação de iniciativa privada na gestão destes sistemas. A alteração de 2013 veio permitir 

aos operadores privados poderem ter o controlo de concessões de sistemas multimunicipais, a par do que já se 

estabelecia para sistemas municipais. Assim, as entidades gestoras variam nos graus de participação pública e 

privada. Operam numa grande variabilidade de contextos devido à diversidade do território Português 

relativamente a aspetos como a distribuição de população e riqueza, topografia, rede de infraestruturas, uso do 

solo, principais atividades comerciais de cada região, bem como fatores culturais, comportamentais e 

demográficos dos habitantes (Quadro 2.1). 

Quadro 2.1 Panorama dos serviços de gestão de resíduos em Portugal (2014) 

Submodelo de gestão 
Entidades 

gestoras [-] 
Concelhos 

[-] 
Área 

[km2] 
População 

[milhares hab] 

Densidade 
populacional 

[hab/km2] 

Sistemas em alta 

Concessões multimunicipais 12 180 49.198 6.672 136 

Empresas municipais ou intermunicipais 8 71 32.194 2.099 65 

Associações de município 3 23 4.860 1.220 251 

Total 23 274 86.252 9.991 151 

Sistemas em baixa 

Concessões municipais 1 5 2.225 58 26 

Empresas municipais ou intermunicipais 18 19 6.320 1.310 210 

Associações de município 2 17 4.764 204 43 

Serviços municipalizados ou intermunicipalizados 7 8 3.206 992 310 

Serviços municipais 231 231 72.910 7.495 103 

Total 259 280 89.425 10.059 138 

O nível de integração dos serviços permite avaliar o potencial aproveitamento de economias de escala, de 

processo e de gama. Assim, existem três níveis distintos de integração, horizontal, vertical e de serviços, 

respetivamente.  

A integração horizontal define a integração de vários concelhos num sistema gerido por uma única entidade, 

tendo como objetivo a maximização das economias de escala. Para a vertente em alta a integração é total, já 

para a vertente em baixa, apenas, 10% dos concelhos de Portugal Continental operam com este sistema. Numa 

integração vertical uma mesma entidade gestora incorpora vertentes múltiplas, sendo que em apenas 1% dos 

concelhos, os serviços de gestão de resíduos urbanos em alta e a recolha indiferenciada são realizadas pela 

mesma entidade. Em sentido contrário, os serviços de gestão em alta e a recolha seletiva são realizados em 90% 
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dos concelhos pela mesma entidade. Por sua vez, a integração de serviços traduz a prestação de serviços de 

atividades distintos executados pela mesma entidade. Os ganhos de eficiência estrutural com este serviço são 

designados de economias de gama. Este nível de integração tem níveis reduzidos, sendo que em apenas 12% dos 

concelhos os dois serviços de recolha de resíduos urbanos são prestados de forma integrada. 

A recolha seletiva de resíduos é, assim, na maioria do território nacional, da responsabilidade das entidades 

gestoras que prestam o serviço em alta. Das 259 entidades gestoras em baixa, que realizam a atividade de recolha 

indiferenciada, apenas 27 prestam também a operação de recolha seletiva (Figura 2.2). Assim, na atividade de 

recolha seletiva a quantidade de resíduos urbanos recolhidos pelas entidades gestoras que prestam o serviço em 

alta é superior às que desempenham a mesma atividade em baixa, o que se justifica pela maior quantidade de 

ecopontos geridos e pela abrangência ao nível de alojamentos e população servidos (66%). Da análise da Figura 

2.2, é ainda, possível constatar que a quantidade de resíduos urbanos que resultam da atividade de recolha 

seletiva corresponde a cerca de 10% da totalidade de resíduos urbanos resultantes de operações de recolha 

indiferenciadas.  

 

Figura 2.2 Comparação da quantidade de resíduos urbanos recolhidos nos sistemas em alta e em baixa (adaptado de 
ERSAR, 2015) 

Os serviços de recolha podem constituir cerca de 40 a 70% dos custos globais da gestão de resíduos urbanos, o 

que justifica uma análise pormenorizada e uma atenção permanente com vista a identificar possibilidades de 

melhoria e otimização do serviço. A parcela mais significativa, em termos de custos, da atividade de recolha é 

relacionada com as viaturas (Piedade e Aguiar, 2010).   

Na Figura 2.3 apresenta-se a distribuição geográfica da produção de resíduos urbanos em Portugal no ano de 

2012. Verifica-se que a maior percentagem de produção de resíduos está afeta aos grandes centros urbanos e 

suas periferias. A elevada percentagem de produção de resíduos no Norte deve-se em grande medida ao distrito 

do Porto. 
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Figura 2.3 Produção de resíduos urbanos em Portugal (2012) (Fonte: INE) 

Da análise da Figura 2.4 verifica-se que a maior quantidade de viaturas afetas à recolha de resíduos urbanos é a 

que serve as áreas urbanas, abrangendo cerca de 39% da população. Constata-se, ainda, que nas áreas rurais 

existe um menor grau de otimização das viaturas, tendo o menor rácio de quantidade de resíduos recolhidos por 

viatura, devendo-se, maioritariamente, ao facto desta tipologia de área de intervenção corresponder a 66% das 

entidades gestoras em baixa, abrangendo, no entanto, apenas 25% da população. 

 

Figura 2.4 Comparação entre a quantidade de resíduos urbanos recolhidos por viatura e o nº de viaturas, por tipologia de 
área de intervenção (adaptado de ERSAR, 2015) 

Em 2014, foram produzidos, em média, cerca de 1,2Kg/dia de resíduos urbanos per capita, considerando que 

todos os habitantes geram resíduos urbanos, sendo alvo de recolha os resíduos produzidos por 100% dos 

alojamentos. Esta foi a segunda capitação mais baixa desde 2005. No período entre 1995 e 2014, Portugal gerou 

cerca de 4,6 milhões de toneladas de resíduos urbanos por ano, com o maior valor a ser atingido em 2009. Entre 

2009 e 2013, a produção de resíduos diminuiu a um ritmo médio anual de 5,6% (Figura 2.5). Em 2014, com a 

produção de cerca de 453 Kg/hab.ano de resíduos urbanos, Portugal posiciona-se abaixo do valor médio da UE 

(Figura 2.6) (INE, 2016). 
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Figura 2.5 Evolução dos resíduos urbanos recolhidos e capitação, em Portugal (Fonte: INE, 2016) 

 

Figura 2.6 Distribuição de produção de resíduos per capita por País em 2014 (Fonte: INE, 2016) 

 Nos Quadro 2.2 e Quadro 2.3 indica-se, em síntese e aproximadamente, a quantidade média de resíduos 

recolhidos por tipo de recolha, e a quantidade média de resíduos processados e sujeitos às diversas atividades 

nas entidades de sistemas em alta, respetivamente. 

Quadro 2.2 Quantidades de resíduos urbanos recolhidos (ERSAR, 2015) 

Recolha Indiferenciada  Seletiva  Outros RU  Total RU  

Valor [t/ano] 3.600.000 504.000 210.000 4.314.000 

Quadro 2.3 Quantidades de resíduos processados por atividade no total das entidades com serviço em alta (ERSAR, 2015) 

Atividade Entrada Reciclagem Valorização Incineração Aterro 

Resíduos [t/ano] 4.500.000 451.000 626.000 951.000 2.400.000 

2.1.2 Enquadramento das políticas de gestão de resíduos 

De acordo com a International Solid Waste Association (ISWA) e a Organização das Nações Unidas (ONU), a 

generalidade dos Países pertencentes à União Europeia têm o grau mais avançado a nível de gestão de resíduos, 

em termos mundiais (APA, 2011). 
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Em Portugal, a partir dos finais da década de 90, foram desenvolvidas orientações estratégicas para a gestão de 

resíduos através de planos específicos, como é exemplo o Plano Estratégico de Resíduos Sólidos e Urbanos 

(PERSU), Plano Estratégico de Resíduos Hospitalares (PERH) e o Plano Estratégico de Gestão de Resíduos 

Industriais (PESGRI). Tornou-se, no entanto, essencial a elaboração de um plano que garantisse uma política 

nacional de resíduos, de modo a definir objetivos e metas a alcançar com maior abrangência no sector, 

promovendo uma gestão sustentável de resíduos (Figura 2.7). Assim, o Decreto Lei nº 178/2006, 5 de setembro, 

relativo ao regime jurídico de gestão de resíduos, estabeleceu que fosse elaborado um Plano Nacional de Gestão 

de Resíduos (PNGR), aprovado por Resolução do Conselho de Ministros nº 11-C/2015.  

A Diretiva nº 2008/98/CE, de 19 de novembro, que defende: i) o reforço da prevenção de resíduos; ii) a 

introdução de uma abordagem que promova a integração de todo o ciclo de vida dos produtos e materiais; e iii) 

a redução dos impactes ambientais decorrentes da produção e gestão dos resíduos serve de base para o 

estabelecimento da visão e dos objetivos estratégicos e operacionais propostos no PNGR.  

 

Figura 2.7 Níveis de planeamento estratégico no sector de gestão de resíduos (adaptado do PNGR 2011-2020) 

O PNGR define, assim, dois objetivos estratégicos: i) promover a eficiência da utilização de recursos naturais na 

economia; e ii) prevenir ou reduzir os impactes adversos decorrentes da produção e gestão de resíduos. Para o 

cumprimento destes objetivos estratégicos detalham-se oito objetivos operacionais, bem como se recorre a 

planos de gestão específicos e planos de prevenção (APA, 2011). Para os resíduos urbanos o plano em vigor é o 

PERSU 2020, sendo uma revisão do PERSU (1997), anteriormente referido, e do PERSU II (2007-2016). Esta última 

revisão foi determinada pela situação atual da infraestruturação do sector e pelo posicionamento de Portugal 

em relação às metas comunitárias em matéria de resíduos urbanos. O PERSU 2020  define, assim, metas 

específicas para cada sistema de gestão de resíduos, que asseguram, no seu todo, o cumprimento nacional das 

referidas metas comunitárias, nomeadamente a redução de 63% para 35% da deposição de resíduos 

biodegradáveis em aterros, relativamente ao ano de referência de 1995, o aumento de 24% para 50% da taxa de 

preparação de resíduos para reutilização e reciclagem e a garantia de níveis de recolha seletiva de 47 Kg/hab/ano 

(Ministério do Ambiente, 2014). 
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2.1.3 Regulação 

Os serviços de resíduos urbanos constituem monopólios naturais, que estão permanentemente sujeitos à 

crescente procura por parte de acionistas, como tal, de modo a defender os interesses dos consumidores do 

serviço (população total de Portugal) e promover a qualidade do serviço prestado pelos operadores, foi criado 

uma entidade reguladora de serviços de águas e resíduos (ERSAR). Relativamente ao sector dos resíduos, a ERSAR 

visa assegurar a sustentabilidade global do sector, atuando a três níveis: i) sustentabilidade social dos serviços; 

ii) sustentabilidade económica, infraestrutural e de recursos humanos das entidades gestoras; e iii) 

sustentabilidade ambiental na utilização dos recursos ambientais e prevenção da poluição. Tem, ainda, como 

função fornecer orientação técnica às entidades do sector, que se foca, fundamentalmente, no cumprimento 

legal e regulamentar, seguindo práticas recomendadas internacionalmente e nacionalmente aceites.  

Em termos operacionais, a ação regulatória da ERSAR tem dois vetores principais, técnicos e financeiros. O 

regulamento técnico abrange o serviço prestado e baseia-se num conjunto de dados e indicadores de qualidade 

de serviço que os serviços públicos têm de apresentar anualmente. Os serviços públicos são também obrigados 

a fornecer um relatório financeiro anual detalhado para ERSAR que liga com os dados de qualidade de serviço e 

indicadores. O relatório financeiro regista pormenorizadamente os valores da aquisição, depreciação e principais 

investimentos para cada ativo, mas os custos remanescentes do ciclo de vida são registados como uma soma 

total por categoria de custo (e.g., seguros, combustível, eletricidade, limpeza, higiene e conforto).  

2.2 GESTÃO DE ATIVOS FÍSICOS 

A norma ISO 55000:2014  define um ativo como “um item, coisa ou entidade que tem valor real ou potencial 

para uma organização” (ISO 55000, 2014). O PAS 55-1:2008 enuncia cinco grandes categorias de ativos que 

devem ser alvo de processos de gestão: i) ativos físicos; ii) bens humanos; iii) ativos de informação; iv) ativos 

financeiros; e iv) ativos intangíveis. Geralmente, os ativos físicos referem-se a equipamentos, inventário e 

imóveis de propriedade da organização. Os ativos físicos são o oposto de ativos intangíveis, que são bens não 

físicos, tais como marcas, arrendamentos, direitos de utilização, licenças, reputação ou acordos (BSI PAS 55-1, 

2008).  

De modo a que os ativos físicos possam gerar valor para a organização é fundamental geri-los eficazmente. Assim, 

de acordo com a norma ISO 55000:2014 a gestão de ativos físicos pode definir-se como a aplicação de atividades 

ou práticas sistemáticas e coordenadas através das quais uma organização gere de forma otimizada e sustentável 

os seus bens e sistemas de ativos, a sua performance associada, os riscos e custos do ciclo de vida com o 

propósito de atingir o seu plano estratégico organizacional. De acordo com o PAS 55-1:2008 a gestão de ativos é 

particularmente adequada para implementar decisões que venham a ser tomadas sobre a aquisição, uso, 

manutenção, renovação/eliminação de ativos físicos, a fim de fornecer um serviço sustentável.  

A gestão de ativos compreende uma dimensão técnica e de gestão. Estas dimensões estão inter-relacionadas, a 

gestão fornece o contexto para a abordagem técnica, que influencia as ferramentas e métodos usados, e, por 

sua vez, a técnica promove mudanças na gestão devido à tentativa de alcance de melhoria continua. A dimensão 
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de gestão é coberta pelas normas da série PAS 55 e ISO 55000, as quais adotam a estrutura tradicional do ciclo 

de Deming (PDCA: Plan-Do-Check-Act) comum a outras normas relacionadas com a gestão.  

Qualquer gestão de ativos está apoiada em três pontos: i) reconhecimento do valor económico dos ativos; ii) 

eficiência económica e otimização das despesas ao longo do ciclo de vida dos ativos; iii) e o perfeito 

entendimento do papel da organização como vigilante e gestor dos ativos (OECD, 2001). 

A gestão de ativos deve seguir os seguintes passos (FHWA & AASHTO, 2013): 

• informação sobre os ativos; 

• objetivos da gestão de ativos; 

• nível de desempenho; 

• análise custo ciclo de vida; 

• gestão do risco; 

• planeamento financeiro. 

A gestão dos ativos físicos subjacentes ao sistema de recolha de resíduos urbanos é uma abordagem de toda a 

organização que visa assegurar um equilíbrio entre as dimensões de desempenho, risco e custo numa perspetiva 

de longo prazo. Requer a intervenção coordenada entre diferentes níveis de planeamento (estratégico, tático e 

operacional). É uma abordagem multidisciplinar, sendo as principais competências envolvidas a gestão, a 

engenharia e a informação (Almeida e Cardoso, 2010).  

Em 2014, a International Organization for Standardization (ISO), publicou a ISO 55000. Esta norma surgiu na 

sequência da publicação da PAS 55, desenvolvida pelo The Institute of Asset Management (IAM) em parceria 

com o British Standard Institute (BSI), em 2004 com posterior revisão e atualização em 2008. A PAS 55 foi assim 

a norma adotada para a otimização da gestão de ativos durante aproximadamente uma década. Dado o sucesso 

obtido, em 2010, lançou-se o projeto de uma norma internacional, tendo sido concluído a 10 de janeiro de 2014. 

Todavia, o primeiro documento publicado, relativo à temática da gestão de ativos, foi o “Total Asset 

Management Manual” no ano de 1993, desenvolvido pelo New South Wales Government Asset Management 

Committee. 

A família ISO 55000 é composta por três normas: 

• ISO 55000:2014 – Visão geral, princípios e terminologia da Gestão de ativos físicos. 

• ISO 55001:2014 – Requisitos para a criação de um sistema de gestão de ativos eficiente. 

• ISO 55002:2014 – Guia de interpretação e implementação da ISO 55001. 
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2.3 CUSTO DO CICLO DE VIDA 

2.3.1 Enquadramento do conceito 

O conceito de custo ciclo de vida nasceu em meados dos anos 60, nos Estados Unidos da América. Começou a 

questionar-se o processo de tomada de decisão ser baseado unicamente nos custos de aquisição. Assim, o 

Instituto de Gestão Logística dos EUA publicou um documento militar em que descreve o conceito do CCV para 

equipamento militar. Ainda nos EUA, no início dos anos 70, o Departamento de Defesa publicou três documentos 

orientadores da implementação do CCV. No Reino Unido, no início dos anos 70, começou a introduzir-se um 

novo conceito, a tero tecnologia. A norma britânica BS:3811 definiu este conceito como “uma combinação de 

gestão, finanças, engenharia e outras práticas aplicadas a ativos físicos em busca de custos ciclo de vida 

económicos” (Okano, 2001). Estes primeiros trabalhos de investigação ligados, maioritariamente, a ciclos de vida 

de edifícios, incidem na previsão de custos de construção e de custos anuais de operação e manutenção de um 

edifício ou de partes do mesmo. Na Alemanha, o CCV começou a ser implementado com base no que existia nos 

EUA. A ideia fundamental do CCV era o de que a maioria dos custos totais de um sistema seria determinada nas 

fases iniciais do seu ciclo de vida e o propósito do conceito era reduzir os custos totais de um sistema  (Okano, 

2001). 

Mais tarde, existiram novos desenvolvimentos do conceito do CCV com uma nova abordagem para a gestão de 

custos sociais ou ambientais. Assim, desenvolveram-se abordagens de custos ciclo de vida associados à gestão 

de resíduos. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) nos Estados Unidos da América publicou, em 1997, um 

manual dirigido aos prestadores de serviços de gestão de resíduos urbanos, procurando ajudar a consolidar e a 

desenvolver a compreensão dos custos relacionados com a temática dos resíduos. Conhecer os custos totais da 

gestão de resíduos urbanos ajudará as entidades gestoras a tomar melhores decisões sobre os seus programas 

de resíduos, melhorar a eficiência dos serviços e planear melhor o futuro (EPA, 1997). 

O conceito do CCV foi sendo aprofundado através da publicação de inúmeros documentos, na Austrália e Nova 

Zelândia foi desenvolvido, em 2001, um guia de boas práticas de aplicação do CCV, assim como na Universidade 

de Stanford, em que foi publicado um guia para análise de CCV de edifícios. Um pouco por toda a europa foram-

se desenvolvendo guias e normas nacionais promovidos por municípios ou governos de cada País. Assim, em 

2006, a comissão Europeia contratou a consultora Davis Langdon para assumir um projeto de desenvolvimento 

de uma metodologia de CCV comum para toda a Europa, mais direcionado para a área da construção (ANAO, 

2001; Davis et al., 2005; Langdon, 2007a). Em 2008, com a publicação da norma internacional ISO 15686, o 

conceito do CCV fica consolidado. Um dos requisitos estabelecidos na ISO 55001 é a consideração do ciclo de 

vida do ativo, que vem em concordância com a diretiva comunitária relativa à contratação pública (Diretiva 

2014/24/UE), que recomenda, nos concursos públicos em toda a Europa, a avaliação da proposta 

economicamente mais vantajosa com base no CCV em detrimento do custo de aquisição (ISO 55001, 2014). 

A norma ISO 15686-5 define o custo ciclo de vida como o custo de um determinado ativo ou das suas partes 

durante todo o seu ciclo de vida, enquanto cumprir os requisitos de desempenho para os quais foi projetado (ISO 
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15686-5, 2008). Segundo esta norma, o CCV insere-se no conceito de custo total de ciclo de vida (CTCV) que 

engloba, para além do CCV, as receitas, externalidades e os custos não relacionados com a aquisição do ativo 

(Figura 2.8).  

 

Figura 2.8 Enquadramento do CCV no CTCV e respetivas fases do ciclo de vida (adaptado da norma ISO 15686-5, 2008) 

Segundo a norma Europeia IEC 60300-3-3, o principal objetivo do custo ciclo de vida é proporcionar critérios de 

tomada de decisão em toda ou qualquer fase do ciclo de vida do equipamento. Para tal, é importante identificar 

na preparação do modelo do CCV quais os custos com maior e menor influência no custo ciclo de vida de um 

equipamento (IEC 60300-3-3, 2004). 

A aplicação do CCV é particularmente importante na etapa de planeamento de aquisição do ativo, de modo a 

auxiliar na procura da melhor relação custo-benefício para a alocação dos recursos, tempo e dinheiro que a 

entidade gestora tem à sua disposição (Langdon, 2007a). Esta metodologia pretende auxiliar as entidades 

gestoras na mudança de critério de atuação na tomada de decisão. No entanto a análise do CCV não constitui 

apenas pontos positivos, havendo algumas desvantagens na sua aplicação (Quadro 2.4). 

Quadro 2.4 Vantagens e desvantagens da análise do CCV 

Vantagens Desvantagens 

Possibilidade de aplicação em qualquer etapa do ciclo de 
vida de um ativo 

Estimativa de custos para o ciclo de vida total do ativo, na 
fase inicial com elevado nível de incerteza associado 

Análise de diferentes alternativas, com foco na 
maximização da rentabilidade 

Dificuldade de definição das categorias de custo do ativo 

Redução do risco de investimento, devido à consideração 
do ciclo de vida total do ativo 

Grande variedade de metodologias de aplicação da análise 
do CCV 

Auxilio do processo de tomada de decisão da entidade 
gestora 

 

Custo total do 
ciclo de vida 

(CTCV)

Custos não 
relacionados com 

a aquisição
Externalidades

Custo do ciclo de 
vida (CCV)

Aquisição Operação Manutenção Fim-de-vida

Receitas
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2.3.2 Fases do ciclo de vida e categoria de custos associada 

A Análise do Custo Ciclo de Vida (ACCV) deve cobrir uma lista definida de custos ao longo da vida física, técnica, 

económica e/ou funcional de um ativo no período de análise determinado. Esta ferramenta visa estabelecer 

bases de comparação entre estratégias/alternativas possíveis de forma a identificar a mais adequada. Como tal, 

pode fazer parte de uma revisão estratégica de metas ou objetivos, tais como melhorar a sustentabilidade ou a 

funcionalidade de um serviço/equipamento. No passado a comparação de ativos alternativos centrava-se, 

essencialmente, nos custos iniciais (aquisição). Com a aplicação do custo do ciclo de vida tem-se todos os custos 

das alternativas ao longo do seu período de vida, permitindo uma avaliação numa base comum para o período 

de análise definido. Deste modo, as decisões relativas à aquisição, à manutenção, à renovação ou à eliminação 

podem ser tomadas tendo em conta as implicações dos custos totais (TAM, 2004). 

A bibliografia consultada sugere diferentes abordagens na definição das fases a adotar no ciclo de vida dos ativos. 

No Quadro 2.5 refere-se a terminologia, categoria de custos e correspondência entre as normas ISO 15686-5, IEC 

60300-3-3, a Diretiva 2014/25/EU e a metodologia elaborada pela consultora Davis Langdon. 

Quadro 2.5 Fases de ciclo de vida das normas ISO 15686-5, IEC 60300-3-3, Diretiva 2014/25/EU e Davis Langdon 

ISO 15686-5 IEC 60300-3-3 Diretiva 2014/25/EU Davis Langdon 

Construção 

Conceção e definição; 
projeto e 
desenvolvimento; 
fabrico; instalação 

Aquisição 

Planeamento de 
investimento, pré 
construção; projeto, 
construção 

Operação Operação Operação Operação 

Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção 

Fim-de-vida Eliminação Fim-de-vida útil Fim-de-vida/alienação 

Verifica-se que para a fase inicial do ciclo de vida cada publicação tem uma abordagem diferente. Estas categorias 

de custos são adotadas consoante a maior correspondência com o caso de estudo em questão.  

A norma ISO 15686-5 divide os custos ao longo do ciclo de vida dos ativos em custos de construção, operação, 

manutenção e fim-de-vida, apresentando exemplos para cada categoria de custos. Sendo que esta norma foi 

desenvolvida para edifícios e ativos construídos não é diretamente aplicável à matéria deste documento, como 

tal, adaptou-se o conteúdo relativo às fases do ciclo de vida, presentes nesta norma, para equipamentos 

associados ao setor dos resíduos. 

O cálculo do custo do ciclo de vida é mais eficaz se for aplicado desde a fase inicial de planeamento da aquisição 

do ativo, de modo a prever os custos futuros das diferentes alternativas e, assim, otimizar o processo. No 

entanto, também pode ser utilizado e atualizado nas fases posteriores do ciclo de vida para identificar áreas de 

risco e incertezas de custo significativo (IEC 60300-3-3, 2004). A análise do CCV deverá ser feita através de uma 

metodologia que identifique as atividades chave a ter em conta no CCV, constituindo um guia prático de 

aplicação. Independentemente do CCV ser utilizado para acompanhar o desenvolvimento do ativo ao longo do 

seu ciclo de vida ou isoladamente em qualquer uma das fases do ciclo de vida, enunciadas anteriormente, os 
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processos principais envolvem a mesma série de etapas-chave (Langdon, 2007a). Na Figura 2.9 encontra-se 

representado o processo de cálculo do custo ciclo de vida definido na metodologia de Langdon. 

 

Figura 2.9 Processo de cálculo do custo do ciclo de vida (adaptado de Langdon, 2007a) 

No capítulo 3 da presente dissertação descreve-se a metodologia de cálculo do CCV detalhada para o setor de 

resíduos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Definição do objectivo da 
análise CCV

Identificação preliminar dos 
parâmetros que definem a 

análise

Caracterização e requisitos dos 
equipamentos

Combinação de custos e dados 
de desempenho

Execução da análise financeira 
e iterativa

Interpretação e análise dos 
resultados
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 METODOLOGIA PARA ACCV 

3.1 BASES E ESTRUTURA DA METODOLOGIA 

Neste capítulo pretende-se apresentar uma metodologia para a análise do custo do ciclo de vida, que tem como 

objetivo promover a utilização do CCV facilitando a sua aplicação. 

A metodologia para a análise do CCV apresentada tem como base bibliográfica fundamental dois documentos, a 

norma ISO 15685-5 e Langdon 2007a, adaptados para o sector de resíduos urbanos. Complementariamente a 

estes dois documentos recorreu-se a indicações pontuais da norma IEC 60300-3-3. Somente para os passos 6 e 

7 é que as principais referências bibliográficas não foram somente os documentos referidos, sendo que para o 

passo 7 procurou-se o apoio de publicações relativas a equipamentos semelhantes aos utilizados na atividade de 

recolha de resíduos, nomeadamente, viaturas de recolha e contentores. 

Esta metodologia é composta por 13 passos. No Quadro 3.1 apresenta-se a metodologia da ACCV com a 

identificação de todos os passos e bibliografia consultada. 

3.2 PASSO 1 – IDENTIFICAR O PROPÓSITO DA ANÁLISE 

De acordo a metodologia de Langdon, esta primeira etapa tem o objetivo de identificar a finalidade da proposta 

de análise do custo do ciclo de vida e compreender como pode ser corretamente aplicada, explicitando os 

resultados que podem ser esperados. O propósito da análise do custo ciclo de vida pode ser dividido em duas 

categorias: 

1) como uma análise absoluta, sendo usada para apoiar os processos de planeamento, orçamentação e os 

investimentos em ativos; 

2) como uma análise relativa, quando usada para desenvolver avaliações das soluções adotadas e sugestão 

de possíveis alternativas. 

A quantificação do CCV deve servir para suportar processos de tomada de decisão a nível de planeamento e 

estratégia a adotar, devendo ser explícito o grau de confiança que os resultados podem conferir a este processo. 

Com base nos resultados esperados da análise devem ser definidos com clareza os objetivos.  

O propósito da análise, a par das diferentes fases do ciclo de vida em que se encontram os ativos define o nível 

de detalhe e precisão a ser implementados no processo.  

Assim, neste passo pretende-se: 

• definir considerações sobre os objetivos da análise do custo ciclo de vida; 

• compreender como é que a análise pode ser aplicada e os resultados que podem ser esperados. 
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Quadro 3.1 Metodologia de Análise do Custo do Ciclo de Vida 

 

 

 

Passo Descrição 
Langdon, 

2007a 
ISO 15686-5 IEC 60300-3-3 ISO 31000:2009 

Boussabaine e 
Kirkham, 2004 

FHWA, 1998 
Gransberg et 
al 2006 

EPA, 1997 

1 Identificar o propósito da análise 1 4.1 e 4.4.1 4.1/ 4.6.2  e 4.6.5  - - - - - 

2 
Identificar os requisitos/constrangimentos 
específicos dos ativos 

6 - 4.6.2  - - - - - 

3 Identificar o âmbito da análise 2 4.2.1/ 4.4.2 e 5 4.2/ 4.5.2 e 4.6.2   - - - - - 

4 
Identificar a relação com a 
sustentabilidade 

3 6.3/ 6.4/ 6.5 5 - - - - 1 

5 
Identificar o período de análise e os 
métodos de avaliação económica 

4 
4.7/ 4.8/ 5.3/ 5.4.5/ 
5.4.6/ 7 e Anexo B 

Anexo B - - - - - 

6 
Identificar a necessidade de análise 
adicionais 

5 8 4.5.4 2 e 5.4 5.4 4 - - 

7 
Identificação dos dados existentes e 
recolha de custos 

8 
4.2/ 4.3/ 4.4/ 4.5/ 4.6/ 

5.4 
4.5.2/ 4.6.4 - - - 2 1 

8 Identificar opções para incluir na ACCV 7 4.4.3 - - - - - - 

9 
Verificação dos parâmetros financeiros e 
períodos de análise 

9 4.9 - - - - - - 

10 Concretizar a avaliação económica 11 4.6 - - - - - - 

11 Realização da análise de risco 12 - - - - - - - 

12 Realização da análise de sensibilidade 13 - - - - - - - 

13 
Apresentação e interpretação de 
resultados 

14 9 4.6.6 e 4.6.7 - - - - - 
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3.3 PASSO 2 – IDENTIFICAR OS REQUISITOS/CONSTRANGIMENTOS ESPECÍFICOS DOS ATIVOS  

Os objetivos definidos têm em conta as especificidades dos ativos alvo de análise. É fundamental dispor de 

informação detalhada de cada ativo, ao nível das suas características (e.g., viatura ou contentor), do serviço a 

que está afeto (e.g., tipo de serviço de recolha de resíduos e/ou de contentorização), da longevidade (e.g., 

diferentes anos de aquisição de viaturas e contentores), do processo de aquisição, do circuito percorrido (e.g., 

pode haver circuitos que pela sua geometria só permitem o acesso de determinadas viaturas) e da localização 

dos contentores (e.g., avaliar a necessidade de aquisição de fixadores ou construção de cais). Assim, cada ativo 

tem os seus requisitos que devem ser considerados no processo de planeamento da análise. 

Os constrangimentos e limitações à aplicação do modelo de CCV devem ser considerados na definição dos 

resultados esperados. A falta de dados sobre determinadas parcelas dos ativos ou fases do ciclo de vida podem 

resultar em análises menos precisas ou até impossibilitar determinado tipo de abordagem. Os objetivos 

dispostos inicialmente e o propósito da análise devem ser confirmados neste passo. 

Com este passo pretende-se: 

• desenvolver considerações sobre os constrangimentos existentes para a análise do CCV; 

• definir os requisitos e informações relevantes dos ativos. 

3.4 PASSO 3 – IDENTIFICAR O ÂMBITO DA ANÁLISE 

Nesta etapa é definido o que está incluído/excluído na análise, definindo as suas fronteiras. Os objetivos do CCV 

juntamente com o âmbito constituirão os fundamentos base do modelo do CCV.  

De acordo com a norma ISO 15686-5, a análise do CCV deve abranger uma lista definida de custos durante a vida 

física, técnica, económica ou funcional do ativo, durante o período de análise considerado. Por sua vez, a 

consultora Davis Langdon define que para atingir os objetivos propostos no passo 1, é fundamental identificar o 

âmbito da análise, através de quatro etapas: i) escala de aplicação do CCV; ii) fases do ciclo de vida do ativo; iii) 

limites da análise; e iv) definição do formato do relatório da análise CCV. 

Na escala de aplicação da análise do CCV deve-se definir se incide sobre um conjunto de ativos, um ativo, ou uma 

parte específica de um ativo. A escala proposta deve ir de encontro aos objetivos definidos no passo 1. 

As fases do ciclo de vida do ativo e as atividades correspondentes a cada fase devem ser explicitadas nesta etapa. 

Sendo, também, importante definir se a análise do CCV é usada como uma intervenção única para a fase de pré-

aquisição do ativo ou para auxiliar decisões em diferentes fases do ciclo de vida do ativo. Neste último caso, os 

dados de entrada (inputs) são cada vez mais detalhados e precisos com a sucessão de fases do ciclo de vida do 

ativo. 

É importante nesta etapa definir com clareza os limites da análise, nomeadamente, se são alvos da análise todos 

os ativos de cada serviço de recolha, se o período de análise inclui o ciclo de vida total do ativo ou uma fase 
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definida, os custos que devem ser incluídos ou excluídos e a existência de possíveis restrições de nível contratual, 

regulamentar ou económico que influenciem os parâmetros da análise. 

Com este passo pretende-se: 

• definir a escala de aplicação da análise CCV; 

• definir as fases de aplicação da ACCV; 

• definir o âmbito das informações que são importantes considerar. 

3.5 PASSO 4 - IDENTIFICAR A RELAÇÃO COM A SUSTENTABILIDADE 

A sustentabilidade ambiental tem-se vindo a tornar uma consideração importante em qualquer análise do custo 

ciclo de vida a médio/longo prazo. A sustentabilidade não envolve apenas a questão ambiental, mas também a 

social e económica: i) os custos ambientais são os custos da degradação ambiental que são difíceis de avaliar e 

quantificar; ii) os custos sociais constituem impactos adversos sobre os seres humanos, seus bens e seu bem-

estar que não podem ser compensados pelo sistema legal; iii) os custos económicos podem pautar-se por 

oportunidades de emprego e negócio local. Geralmente os custos relacionados com a sustentabilidade são 

considerados como externalidades, enquadrando-se no CTCV do ativo, não incorporando diretamente o CCV 

(EPA, 1997). 

De acordo com Langdon, alguns problemas de sustentabilidade são difíceis de medir e quantificar numa análise 

do CCV. No entanto, dado que o impacto ambiental decorrente das atividades dos ativos pode ser significativo, 

é importante ser um aspeto a considerar na análise. Para avaliar o impacte ambiental recorre-se, usualmente, à 

análise do ciclo de vida (ACV) que constitui uma avaliação integrada dos impactos ambientais e dos custos ao 

longo de todo o ciclo de vida do ativo. O CCV e ACV são dois processos distintos que são desenvolvidos e usados 

de diferentes formas, no entanto existem semelhanças entre os dois processos, possibilitando o estabelecimento 

de inter-relações. Do CCV resultam os custos associados ao ativo ao longo do ciclo de vida, enquanto na ACV 

apresentam-se medidas de impacto ambiental em função de objetivos e pontuações, cuja quantificação 

monetária pode ser complexa.   

A norma ISO 15686-5 envolve as questões ambientais e sociais no âmbito do CTCV em paralelo com o CCV, salvo 

tratar-se de impactos ambientais que causam custos diretos ao ativo ou que possam influenciar o seu 

desempenho económico.  

Com este passo pretende-se: 

• desenvolver a perceção da relação entre a avaliação da sustentabilidade e o CCV; 

• identificar alterações nas características do serviço e dos ativos que permitem uma melhor avaliação da 

sustentabilidade. 
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3.6 PASSO 5 - IDENTIFICAR O PERÍODO DE ANÁLISE E OS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO ECONÓMICA 

As opções a tomar neste passo são, maioritariamente, consequência das decisões tomadas no passo 3, 

nomeadamente, ao nível da escala de aplicação e das fases do ciclo de vida consideradas na análise do CCV. A 

norma ISO 15686-5, define o período de análise como o espaço temporal em que os custos do ciclo de vida são 

analisados. Este período de análise deve ser determinado com base no ciclo de vida completo do ativo. Se for 

selecionado um período mais curto que o ciclo de vida do ativo, os resultados da análise do CCV podem ser 

revistos durante vários períodos de análise. Para definir este período deve ser tido em conta a obsolescência, 

uma vez que pode causar um fim de vida útil não planeada.  

De acordo com Langdon, 2007a, quanto maior o período de análise, maior o grau de risco subjacente à mesma, 

derivado do aumento da dificuldade de previsão de alguns parâmetros, como a inflação. Assim, o nível de risco 

deve ser tido em conta quando se define períodos longos de análise.  

A vida de um ativo pode ser definida de várias formas, tais como: 

• vida útil (da aquisição até à eliminação ou substituição do equipamento). O fim da vida útil ocorre 

quando o equipamento atinge estado de desgaste tal que não está ao alcance de qualquer reparação 

razoável; 

• vida económica (desde a aquisição até à obsolescência económica). O equipamento pode ser funcional, 

mas a continuação do seu uso pode tornar-se excessivamente dispendiosa, comparativamente com as 

alternativas disponíveis; 

• vida tecnológica (desde a aquisição até ao ponto em que o ativo é tecnologicamente obsoleto). O fim 

da vida tecnológica ocorre quando um ativo é tecnologicamente igual ou inferior às alternativas 

disponíveis, podendo deixar de cumprir os requisitos para a execução eficaz do serviço a que estava 

afeto; 

• vida funcional (desde a aquisição até à fase em que o ativo deixa de funcionar para o fim a que se 

destinava).  

O anexo B da norma ISO 15686-5 e a metodologia de Langdon (req. 4.5) descrevem um conjunto de métodos de 

avaliação económica. De entre as técnicas mais utilizadas tem-se, o período de recuperação do investimento 

(PRI), o valor atual líquido (VAL), a taxa interna de rendibilidade (TIR), rácios benefícios-custos (RBC), o índice de 

rendibilidade (IR), valor anual equivalente (VAE) e a taxa interna de rendibilidade modificada (TIRM).  

A ISO 15686-5 define a taxa de atualização como “a taxa que reflete o valor temporal do dinheiro que é usado 

para converter fluxos monetários que ocorrem em diferentes alturas temporais para um tempo comum”. 

Existem duas abordagens possíveis para lidar com a inflação, considerando taxas de atualização nominais, em 

que as previsões de inflação são incorporadas nos custos previstos, ou taxas de atualização reais, em que os 

custos são estimados a preços atuais (“reais”) e a inflação pode ser tratada separadamente. Dado que a taxa de 

inflação dos vários componentes é diferente é usual recorrer-se à taxa de atualização nominal, obtendo-se 

preços correntes.  
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Nesta etapa é importante: 

• identificar o período de análise assim como os fatores que levam a esta decisão; 

• identificar o método de avaliação económica que melhor se enquadra no âmbito em questão; 

• identificar a taxa de atualização; 

• identificar as taxas de inflação.  

3.7 PASSO 6 – IDENTIFICAR A NECESSIDADE DE ANÁLISES ADICIONAIS 

Dada a incerteza relativamente a diversas das variáveis envolvidas na análise do CCV, é conveniente implementar 

um processo de gestão do risco, em particular a operação de apreciação do risco. Segundo a ISO 31000:2009, 

um processo de gestão do risco compreende as seguintes etapas principais: i) estabelecimento do contexto; ii) 

apreciação do risco; iii) tratamento do risco. Envolve ainda a comunicação, consulta, monitorização e revisão, 

que não serão detalhadas no presente documento. A etapa da apreciação do risco envolve a identificação, análise 

e avaliação do risco (ISO 31000, 2009). 

No estabelecimento do contexto destaca-se a necessidade de definir o contexto operacional e os critérios do 

risco. Relativamente ao primeiro, compreende a escolha dos objetivos e detalhe do processo da gestão do risco. 

Em termos práticos, essa escolha reflete-se na escolha da ferramenta utilizada no âmbito da apreciação do risco. 

Os critérios do risco definem os aspetos sobre os quais se pretende controlar o efeito da incerteza. Numa análise 

do custo do ciclo de vida, os aspetos financeiros destacam-se, embora a relação com a sustentabilidade possa, 

em certos casos, justificar a inclusão de outros aspetos. 

Neste âmbito identificam-se três vetores principais de análise focando apenas em custos (Figura 3.1): 

• análise qualitativa ou semi-quantitativa focada em riscos específicos para o custo do ciclo de vida - 

matriz do risco; 

• análise quantitativa determinística da incerteza isolada das variáveis intervenientes no custo do ciclo de 

vida - análise de sensibilidade; 

• análise quantitativa estocástica da incerteza combinada das variáveis intervenientes no custo do ciclo 

de vida - simulação de Monte Carlo. 

Algumas causas de variabilidade mais comum do CCV incluem: 

• futuras variações do preço dos combustíveis; 

• futuras variações das taxas de inflação; 

• manutenção; 

• alterações ao regime fiscal; 

• custos de atualização e renovação; 

• acidentes/perdas totais; 

• roubo e vandalismo. 
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Ao efetuar a avaliação de risco é importante fazer a distinção entre custos planeados (onde se assume que corre 

tudo bem) e custos esperados (com base na experiência de situações anteriores)(Langdon, 2007a). 

 

Figura 3.1 Técnicas de avaliação de risco (adaptado de Langdon, 2007a) 

Uma matriz de risco é um método expedito de calcular o risco que consiste em enumerar todo o tipo de eventos 

potencialmente perigosos para o equipamento e catalogá-los numa escala qualitativa com base na gravidade dos 

efeitos que estes possam ter para a utilização dos equipamentos, conjugando-os com a probabilidade de essas 

ocorrências acontecerem (Boussabaine e Kirkham, 2004). De acordo com a norma ISO 31000:2009 o nível de 

risco pode calcular-se pelo produto da verosimilhança (possibilidade de algo acontecer) pela consequência da 

ocorrência de determinado cenário. Assim, as matrizes constituem instrumentos capazes de hierarquizar e 

classificar o risco no seio de uma estrutura organizacional. No Quadro 3.2 apresenta-se um exemplo de uma 

matriz de risco, com a definição de cinco categorias de possibilidades e consequências. 

Quadro 3.2 Matriz de risco 

  Consequência     

 
 Marginal Reduzida Moderada Elevada Inaceitável     

P
o

ss
ib

ili
d

ad
e

 

Muito Baixa 1 2 3 4 5 
    

Baixa 2 4 6 8 10 
   Nível de risco máximo 

Média 3 6 9 12 15 
   Nível de risco intermédio 

Alta 4 8 12 16 20 
   Nível de risco mínimo 

Muito Alta 5 10 15 20 25 
    

A análise de sensibilidade mede o impacto que a alteração de alguns parâmetros pode ter nos custos e 

desempenho de determinado serviço. Tipicamente faz-se variar os seguintes parâmetros: 

• taxa de atualização; 

• futuras taxas de inflação; 

• período de análise; 

• aquisição; 

• futuro valor de combustível; 

• manutenção. 
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Atualmente a metodologia mais utilizada, com vista à diminuição da incerteza, é o método de Monte Carlo. A 

simulação de Monte Carlo baseia-se no Teorema do Limite Central através de uma função gaussiana de 

probabilidade resultante de um largo número de observações. Esta análise admite todo o tipo de dados, 

discretos, contínuos ou estocásticos, entre outros. A sua metodologia utiliza uma função simples de valores 

estocásticos, a partir dos quais realiza a simulação do modelo recorrendo a valores aleatórios, repetindo a análise 

várias vezes, realizando as iterações necessárias até os resultados convergirem. Cada repetição gera valores 

independentes dos das restantes repetições, formando o conjunto das várias iterações uma função de 

distribuição de probabilidade para o valor global dos CCV. A simulação de Monte Carlo para determinar o valor 

da cada variável aleatória, recorre à respetiva função de densidade de probabilidade dessa mesma variável. 

Parâmetros económicos como a taxa de atualização têm um peso importante sobre os resultados fornecidos por 

uma análise CCV. A Simulação de Monte Carlo está assente na utilização de ferramentas computacionais, devido 

à sua complexidade, sendo que para casos mais simples se pode recorrer ao Microsoft (MS) Excel (FHWA, 1998). 

Neste passo é importante: 

• realizar um processo de identificação de riscos preliminar; 

• identificar e desenvolver técnicas de avaliação de risco apropriadas. 

3.8 PASSO 7 - IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES E RECOLHA DE CUSTOS 

A identificação dos custos relevantes para a ACCV tem como base a classificação de custos genérica presente na 

norma ISO 15686-5, a definição de custos relevantes de viaturas pesadas sugerida em Gransberg et al. 2006, bem 

como o guia de contabilidade de custos totais para a gestão de resíduos urbanos elaborado pela EPA, com o 

objetivo de aproximar a estrutura de custos de edifícios e ativos construídos definida na norma para a temática 

dos equipamentos associados à contentorização e recolha de resíduos urbanos. Assim, no Quadro 3.3 apresenta-

se um modelo de captação de custos destes equipamentos. A aplicação deste modelo exige o conhecimento 

detalhado de todas as categorias de custo definidas, o que nem sempre é fácil, derivado das condicionantes 

específicas de cada caso de estudo.  

De acordo com a norma ISO 15686-5 a base de dados deve ser baseada em benchmarking, sendo recomendada 

uma estimativa de custos com base nos dados conhecidos dos mesmos ou dados históricos de aplicações 

semelhantes. 

Neste passo pretende-se: 

• identificar os custos relevantes para a análise do CCV; 

• desenvolver métodos de cálculo e estimativa dos custos desconhecidos (anteriores/futuros). 
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Quadro 3.3 Modelo de captação de custos do ciclo de vida 

Custos do ciclo 
de vida 

Categoria de custo Descrição/exemplos 

Custos de 
aquisição 

Aquisição de 
equipamentos Compra, leasing ou aluguer  

Honorário dos profissionais  Planeamento, preparação das propostas, análise de propostas 

Encargos com processo de 
aquisição  Plataforma de compras 

Impostos e taxas  Pontuais e ao longo do tempo 

Legais  Respostas a reclamações 

Outros  
Contingências da aquisição - conflitos com fornecedores, programas 
especiais de financiamento 

Custos de 
operação 

Operadores  Operação dos equipamentos 

Gestores da operação Planeamento, logística e gestão de contractos 

Consumíveis  Combustível, portagens, pneus, água, energia 

Seguros e inspeções Seguros de viaturas  

Impostos e taxas Imposto Único de Circulação (IUC) 

Estaleiro de equipamento  Encargos com o espaço de parqueamento 

Custos não previstos  Avarias, roubos, vandalismo, acidentes 

Outros  Aluguer de equipamentos complementares ou acessórios 

Custos de 
manutenção 

Mecânicos  Manutenção dos equipamentos 

Gestores da manutenção Planeamento, logística e gestão de contractos 

Manutenção periódica Planeamento de ações periódicas 

Manutenção preventiva Planeamento de ações 

Manutenção corretiva Intervenção após ocorrências de situações não previstas (e.g, avarias) 

Reparação de 
equipamentos  

Veículos/contentores com pequenos danos, de intervenção simples e 
económica 

Renovação de 
equipamentos 

Equipamentos com grandes danos, alteração de componentes em 
determinado serviço 

Tratamentos de limpeza Lavagem, limpeza e desinfeção de contentores 

Impostos e taxas   

Custos de fim-
de-vida 

Inspeções de 
venda/eliminação   

Valor residual Custos com alienação do equipamento 

Impostos e taxas   

3.9 PASSO 8 - IDENTIFICAR OPÇÕES PARA INCLUIR NA ANÁLISE DE CCV 

Langdon, 2007a sugere que a identificação de opções para incluir na análise deve-se realizar tendo em conta o 

definido nos objetivos (passo 1), requisitos/constrangimentos (passo 2) e âmbito da análise (passo 3). De modo 

a otimizar a eficiência e minimizar os custos do serviço é importante analisar diferentes alternativas à situação 

atual, avaliando o seu desempenho comparativo.  As alternativas a identificar podem incidir sobre qualquer fase 

do ciclo de vida ou no seu todo. Contudo, o uso para o qual o ativo se destina não pode ser alterado. As opções 

a avaliar deverão incidir sobre os custos mais relevantes do CCV do ativo ou sobre as atividades com reduzidos 

níveis de desempenho. 
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De acordo com a norma ISO 15686-5, cada opção estratégica deve ter um custo de ciclo de vida separado. Nesta 

fase podem ser estabelecidas hipóteses gerais para parâmetros-chave e incluir pressupostos sobre necessidades 

futuras. Todas as opções incluídas devem constar no relatório da análise, independentemente de conferirem 

alternativas válidas e que acrescentem valor ao serviço ou hipóteses em que a sua aplicação pode ser negativa a 

nível de eficiência e/ou de custos. 

Neste passo pretende-se: 

• identificar a(s) opções necessárias avaliar. 

3.10 PASSO 9 - VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS FINANCEIROS E PERÍODOS DE ANÁLISE  

A metodologia de Langdon sugere que neste passo se confirmem as assunções feitas anteriormente na 

consideração do período de análise, dos parâmetros financeiros, nomeadamente a taxa de atualização e a 

inflação, bem como da técnica de avaliação económica.  

O período de análise considerado no passo 5 pode sofrer alterações após a descrição dos custos efetivos e os 

períodos de ocorrência dos mesmos em cada ativo, bem como das opções alternativas alvo de análise. Sendo 

que o período de análise é um facto determinante da análise do CCV, a sua verificação é essencial. Quanto aos 

parâmetros financeiros é importante confirmar as opções tomadas ao nível da consideração de preços 

constantes ou correntes, da quantificação da taxa de atualização e do tratamento da inflação. O método de 

avaliação económica também deverá ser alvo de análise, verificando-se se é o mais adequado à estrutura de 

custos definida no passo 7. 

Nesta etapa é importante: 

• confirmar a adequabilidade do período de análise; 

• confirmar se os valores dos parâmetros financeiros são adequados; 

3.11 PASSO 10 - CONCRETIZAR A AVALIAÇÃO ECONÓMICA 

Nesta fase de análise já estão reunidos os dados necessários para a concretização da avaliação dos diversos ciclos 

de vida dos equipamentos. Através da execução de um ficheiro de Excel com introdução de todos os dados e 

parâmetros considerados obtém-se os o CCV dos equipamentos. De acordo com a norma ISO 15686-5, o modelo 

do CCV deverá ser elaborado com valores parametrizados, facilitando qualquer alteração ou modificação a 

executar. Este formato do modelo permite, assim, introduzir qualquer variação de forma automática.  

Neste passo pretende-se: 

• agrupar em conjunto todos os dados necessários para a análise CCV; 

• realizar a ACCV; 

• gravar os resultados para futura interpretação. 
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3.12 PASSO 11 - REALIZAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCO  

Com base nas técnicas de avaliação de risco descritas no passo 6, realiza-se nesta etapa uma análise quantitativa 

estocástica do risco, recorrendo-se à simulação de Monte Carlo.  

De acordo com a metodologia de Langdon, para a realização da simulação de Monte Carlo são necessárias 

informações relativas a probabilidades distintas, probabilidade de ocorrência de cada risco e a incerteza 

associada, bem como informações que permitam modelar estatisticamente o impacto de cada risco. Os 

resultados obtidos com a simulação são, geralmente, expressos através de gráficos que representam a 

probabilidade dos custos do ciclo de vida do ativo excederam determinado valor e a distribuição potencial dos 

CCV. 

Esta análise é particularmente útil para comparar alternativas. Por vezes as decisões tomadas com base numa 

análise determinística podem não ser as mais adequadas, podendo revelar-se más escolhas. Assim, dependendo 

da tolerância para o risco da entidade responsável pela tomada de decisão, a consideração de um modelo de 

análise estocástico pode ser mais útil e eficaz. 

Com este passo pretende-se: 

• realizar a técnica de avaliação de risco quantitativa estocástica descrita no passo 6; 

• interpretar os resultados e apoiar na tomada de decisão. 

3.13 PASSO 12 – REALIZAÇÃO DA ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

De acordo com o descrito no passo 6, a análise de sensibilidade é uma técnica de avaliação de risco quantitativa 

determinística, devendo ser realizada com base na referida etapa da presente metodologia.  

Langdon, 2007a recomenda que os resultados sejam apresentados num “diagrama de aranha” que relaciona a 

sensibilidade de alteração de determinados parâmetros com o custo anual equivalente do ativo. As variáveis com 

inclinação mais ingreme no diagrama são as mais criticas, devendo-se ter maior atenção e cuidado por forma a 

entender a sua interação. As principais desvantagens desta técnica são que não fornece uma medida 

probabilística do risco e que não inclui uma medida explícita de atitude ao risco. 

De acordo com a norma ISO 15686-5 a iteração do cálculo da análise de sensibilidade com um intervalo de valores 

para os parâmetros pode indicar a vulnerabilidade do modelo do custo do ciclo de vida para os parâmetros 

variáveis. Se a análise de sensibilidade indicar que as variáveis alternativas têm pouco efeito no CCV do ativo, a 

decisão não deve ser afetada, caso contrário significará a necessidade de uma análise mais aprofundada ou que 

a decisão tem em conta outros aspetos externos ao CCV.  

Neste passo pretende-se: 

• realizar a análise de sensibilidade conforme descrito no passo 6; 

• interpretar os resultados tendo conhecimento das limitações da técnica. 
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3.14 PASSO 13 – APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS 

Com este passo conclui-se a análise do CCV. Assume, no entanto, grande importância dado que as sucessivas 

etapas da metodologia originam os resultados alvo de revisão e interpretação neste passo.  

Assim, nesta etapa revê-se e interpreta-se os resultados obtidos da análise do CCV, reconhecendo as limitações 

das técnicas adotadas e assegurando que os riscos e incertezas inerentes à análise tenham sido devidamente 

tratados. Eventuais falhas ou mudanças de estratégia podem provocar a necessidade de novas iterações na 

análise do CCV.  

De acordo com Langdon, 2007a, é essencial que os resultados da análise sejam interpretados por profissionais 

experientes da área de estudo. As incertezas e limitações dos resultados devem ser expressadas com clareza. O 

CCV ao exigir a estimativa de custos futuros tem sempre uma incerteza associada, sendo que a precisão será 

sempre inferior aos dados recolhidos. É, ainda, importante reconhecer as limitações técnicas do cálculo evitando 

atribuir um nível de precisão inapropriado aos resultados.  

De acordo com a norma IEC 60300-3-3, a revisão dos resultados pretende confirmar que são coerentes e 

completos. Deve ter em conta a revisão dos objetivos e do âmbito propostos nos primeiros passos da 

metodologia, de modo a assegurar que são apropriados, a revisão do modelo para assegurar que se adequa à 

finalidade da análise, a verificação da aplicação do modelo em toda a sua extensão, analisando se os resultados 

obtidos vão de encontro aos objetivos definidos e é, ainda importante, rever as hipóteses assumidas ao longo de 

toda a análise procurando garantir que são razoáveis e bem documentadas.  

Esta norma propõe um índice para a documentação dos custos do ciclo de vida, constituída por um resumo 

executivo, definição do propósito e alcance, descrição do modelo do CCV, aplicação do modelo, discussão e, por 

fim, conclusões e recomendações. A norma ISO 15686-5 sugere, também, um formato a adotar para a 

apresentação dos resultados (req. 9.1 da norma), mais completo que o da norma IEC 60300-3-3.  

Neste passo pretende-se: 

• Rever, apresentar e interpretar os resultados da análise do CCV; 

• identificar se são necessárias novas iterações de cálculo do CCV; 

• elaborar um relatório que expõe as conclusões tiradas do cálculo do CCV em resposta aos objetivos 

definidos. 
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 CASO DE ESTUDO 

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A Empresa Municipal de Ambiente de Cascais (EMAC) iniciou a sua atividade em 2005, por decisão da Câmara 

Municipal de Cascais, tendo como missão responder às necessidades de limpeza urbana e recolha de resíduos 

produzidos no concelho. Em 2012, com a junção de outras agências municipais à EMAC, deu-se origem a uma 

nova marca, a Cascais Ambiente, cujo capital social é detido na sua totalidade pelo Município de Cascais. A 

Cascais Ambiente é, assim, a marca dos serviços prestados pela EMAC. 

O município de Cascais abrange uma área de 97 km2 localizando-se a aproximadamente 30 km Oeste da capital 

de Portugal, Lisboa. O município divide-se em 4 freguesias, resultando da reorganização administrativa do 

território das freguesias a união das freguesias de Cascais com Estoril e Parede com Carcavelos (Figura 4.1). A 

população cresceu a uma taxa média de 23% entre 1971 e 2011, aumentado de 93 000 para mais de 205 000 

habitantes.  

 

Figura 4.1 Mapa do Concelho de Cascais (Fonte: Câmara Municipal de Cascais)  

Apesar de ser um município predominantemente urbano, existem assimetrias na distribuição populacional de 

onde resultam diferenças na densidade populacional entre freguesias e dentro de cada freguesia. Observa-se 

uma maior concentração da população nas zonas costeiras (Figura 4.2). 

De acordo com os dados da ERSAR, são recolhidas cerca de 120 000 toneladas de resíduos por ano. Estes 

resíduos, em termos de serviço de recolha, dividem-se em: i) indiferenciados (RSU); ii) seletivos (SEL); iii) resíduos 

de cortes de jardins (RCJ); e iv) objetos fora de uso (RMO). 
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Figura 4.2 Distribuição da densidade populacional no Concelho de Cascais (Fonte: INE, Portugal, provisórios Censos 2011 
e CMCascais) 

No que concerne aos resíduos indiferenciados, o serviço de recolha encontra-se dividido em duas zonas (Figura 

4.3), sendo a recolha na zona 1 efetuada por uma empresa subcontratada e na zona 2 pelos meus próprios da 

Cascais Ambiente. 

 

Figura 4.3 Divisão do Concelho por zonas  

A Cascais Ambiente é assim a entidade gestora do serviço em baixa no município de Cascais, sendo como o 

próprio nome indica uma empresa municipal. Por sua vez, a entidade gestora responsável pelo serviço em alta 

no concelho de Cascais é a Tratolixo. Esta é uma empresa intermunicipal certificada, detida na sua totalidade 

pela AMTRES (Associação de Municípios de Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra para o Tratamento de Resíduos 

Sólidos). 

4.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DE DEPOSIÇÃO E RECOLHA DE RESÍDUOS 

O âmbito do presente estudo cinge-se à gestão dos resíduos urbanos em baixa do concelho de Cascais, que 

compreende as atividades de contentorização e a recolha dos resíduos produzidos.  
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A recolha e contentorização em cada um dos diferentes serviços são efetuadas de forma independente, sendo 

que os serviços RCJ e RMO apenas compreendem a atividade de recolha (Figura 4.4). 

 

Figura 4.4 Organograma dos serviços de deposição e recolha de resíduos 

Para além da natureza dos resíduos, os serviços diferem ainda em termos dos circuitos realizados (entre tipos de 

recolha, em número de circuitos, ou em quantidade de pontos de recolha por circuito), periodicidade de recolha, 

número de operadores afetos a cada viatura e descargas dos resíduos recolhidos. No Quadro 4.1 apresenta-se 

uma síntese de algumas características diferenciadoras de cada serviço de recolha. 

Quadro 4.1 Características dos diferentes serviços de recolha 

Serviço Circuitos Periodicidade de recolha Operadores Descargas 

RSU 
8 (4 de manhã e 4 
de tarde) 

Diariamente 
1 motorista e 2 
cantoneiros 

2 (uma a 
sensivelmente a meio 
do circuito e a outra no 
final) 

SEL 
9 (5 de manhã e 4 
de tarde) 

2ª e 5ª feira - fluxo de papel; 3ª e 
6ª feira - fluxo de plástico; vidro 
não tem circuito definido 

1 motorista e 1 
cantoneiro 

Uma descarga final 

RCJ 
18 possíveis (9 de 
manhã e 9 de tarde) 

Consoante as evidências 
verificadas  

1 motorista e 1 
cantoneiro 

1-2 descargas 

RMO 
8 possíveis (4 de 
manhã e 4 de tarde) 

Consoante as evidências 
verificadas  

1 motorista e 2 
cantoneiros 

Uma descarga final 

Um circuito é definido como um percurso com início e fim nas instalações da Cascais Ambiente, com duração de 

um período de trabalho (6 horas). As descargas são efetuadas na Tratolixo no final de cada percurso, exceto para 

a recolha de indiferenciados e, em alguns casos para cortes de jardim, em que derivado das grandes quantidades 

de resíduos recolhidos ao longo do circuito é necessário realizar uma descarga intermédia. O tempo total de cada 

circuito é dado pelo tempo efetivo de trabalho (recolha do primeiro ao último ponto de recolha), tempo de 

descarga e tempo do estaleiro até ao primeiro ponto de recolha. A Cascais Ambiente dispõe de um serviço 

tecnológico denominado de MOBA (Mobile Automation), que permite o acompanhamento e controlo em tempo 

Serviços

RSU

Recolha Contentorização

SEL

Recolha Contentorização

RCJ

Recolha

RMO

Recolha
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real de todas as viaturas e das suas performances, em termos de distâncias percorridas, tempo, quantidade de 

resíduos descarregados, consumo de combustível e contentores recolhidos.  

No serviço de resíduos indiferenciados os equipamentos de deposição (contentores) estão próximos uns dos 

outros e o tempo entre recolhas é reduzido e regular. A operação de recolha de cada contentor realiza-se num 

curto espaço temporal com a intervenção de dois cantoneiros e fazendo uso do sistema mecânico que eleva e 

esvazia um contentor para o interior da viatura (recolha traseira). A quantidade de resíduos recolhidos pelas 

viaturas ao longo de todo o circuito excede a capacidade máxima instalada nas viaturas, como tal há a 

necessidade de se proceder a duas descargas na Tratolixo durante a realização dos circuitos. 

O serviço SEL envolve a recolha separada de resíduos de papel, plástico e vidros, de todo o concelho de Cascais. 

Neste serviço os ecopontos encontram-se mais distantes entre si e não existem tantas paragens como no serviço 

de RSU, existindo menos contentores por circuito. A operação de recolha exige mais tempo pelo facto dos 

ecopontos se tratarem de equipamentos fixos e de maiores dimensões, exigindo uma grua para realizar a recolha 

(recolha lateral). A periodicidade das recolhas é variável para cada tipo de resíduo, em geral, o papel e plástico 

são recolhidos duas vezes por semana e o vidro de duas em duas semanas, constituindo o serviço menos 

dispendioso da recolha seletiva. 

Para os serviços de recolha de cortes de jardins e de objetos fora de uso a periodicidade de recolha não é fixa. A 

recolha destes resíduos é realizada através de pedidos de agendamento (PHC) ou da identificação de necessidade 

de recolha em determinados locais por parte dos operadores que efetuam os serviços de recolha de resíduos 

urbanos (SEL e RSU). As viaturas de recolha dispõem de um sistema de georreferenciação, sendo que quando é 

identificado material abandonado (resíduos de cortes de jardins ou objetos fora de uso), os operários acionam o 

mecanismo que emite dados sobre a localização desse material. A quantidade de resíduos recolhidos nos 

circuitos do serviço de RCJ é, em alguns casos, superior à capacidade dos veículos de recolha, como tal pode ser 

necessário efetuar mais que uma descarga ao longo de um circuito. O serviço de RMO constitui a recolha com 

menor atividade no concelho de Cascais, derivado da reduzida quantidade de resíduos existentes para recolha, 

necessitando de apenas uma descarga por circuito realizado. Cada equipa de recolha é constituída por um 

motorista e dois cantoneiros devido ao tipo de resíduos recolhidos e à não utilização de meios mecânicos para 

efetuar a recolha, que exige maior mão-de-obra. 

No Anexo 1 da presente dissertação faz-se uma análise detalhada dos circuitos dos serviços de recolha. 

4.2.1 Viaturas de recolha de resíduos 

Todos os serviços de recolha de resíduos têm afeto um número de viaturas superior ao necessário, de modo a 

prever ocorrências imprevistas e/ou incontroláveis (acidentes, roubos, avarias). A Figura 4.5 apresenta a 

evolução do número de viaturas pesadas para recolha entre 2011 e 2016, constatando-se um aumento do 

número de viaturas na recolha de RSU e SEL. Este aumento justifica-se pela utilização em simultâneo de viaturas 

nos serviços de recolha referidos. Isto é, metade da frota afeta ao serviço de RSU, em 2014, desempenhou 

funções na recolha de SEL. Nos restantes anos as viaturas destinaram-se a desempenhar as suas funções em cada 
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serviço de recolha, não existindo “trocas” de viaturas entre serviços. O número de viaturas necessárias por tipo 

de recolha é calculado com base na quantidade de resíduos recolhidos por cada serviço e na capacidade de 

transporte de resíduos das viaturas. 

 

Figura 4.5 Evolução do nº de viaturas pesadas de recolha ao longo dos anos 

4.2.2 Contentorização 

A contentorização é parte integrante dos serviços de recolha de resíduos urbanos RSU e SEL, localizando-se na 

via pública. Os equipamentos destinam-se à deposição de resíduos urbanos para posterior recolha e podem ser 

classificados em duas categorias em função da sua localização: i) contentores de superfície; e ii) contentores 

enterrados ou semienterrados.  

Existem diversos tipos de contentores de superfície, variando em características como a volumetria, o material 

ou a mobilidade. Para além dos aspetos técnicos dos contentores e as limitações financeiras, a seleção do tipo 

de contentores mais adequado em cada situação depende de várias condicionantes, nomeadamente as 

características urbanas do local onde estão inseridos (e.g., densidade populacional; serviços e comércio 

existentes; espaço disponível; características da rede viária; produção de resíduos) e o serviço prestado (e.g., o 

tipo de resíduos a que se destinam; o nível de serviço pretendido em termos de frequência de recolha e distância 

entre a produções e a contentorização dos resíduos). Na recolha seletiva em especial, o grau de participação da 

população também assume uma relevância significativa.  

No Quadro 4.2 caracterizam-se os contentores de superfície destinados à deposição de resíduos indiferenciados 

e recicláveis existentes no município de Cascais. Os contentores são dispostos em locais estratégicos, 

principalmente no que diz respeito à contentorização que se destina a recolha seletiva. A generalidade dos 

contentores destinados a recolha indiferenciada localiza-se mais perto das habitações, existindo em maior 

número. Os contentores deste tipo de recolha podem necessitar de alguns acessórios de modo a evitar a sua 

danificação ou perda. Particularmente em zonas ventosas é fundamental fazer uso de fixadores e/ou cais de 

modo a não permitirem o movimento do contentor para fora da zona destinada à sua permanência.  
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Quadro 4.2 Caracterização da contentorização superficial 

Tipo de recolha Tipo de contentor Quantidade Capacidade/contentor (l) 

RSU 
C 800 2496 800 

Baldes 22 120 

SEL Ecopontos (plástico, papel e vidro) 2232 2500 

Os contentores enterrados ou semienterrados apresentam a vantagem de poderem integrar-se de uma forma 

positiva no meio urbano, seja pelo seu aspeto exterior, por estarem enterrados ou parcialmente enterrados, 

permitindo volumetrias superiores com pouca ocupação da via pública. Em contrapartida, a recolha é mais difícil 

e a flexibilidade de modificar a sua localização menor. No município de Cascais os contentores enterrados 

constituem as designadas ilhas ecológicas. Existem em várias combinações, seja apenas um contentor de RSU, 

um conjunto de 4 contentores (1 RSU e 3 SEL) ou um conjunto de 5 contentores (2 RSU e 3 SEL) (Quadro 4.3). A 

capacidade das ilhas ecológicas varia de acordo com o tipo de resíduos, sendo de 5000 litros para todos os tipos 

de resíduos, excetuando o vidro que tem capacidade de 3000 litros.  

Quadro 4.3 Caracterização geral da contentorização enterrada 

1 RSU 4 (1RSU+3SEL) 5 (2RSU+3SEL) Total 

47 113 23 183 

A recolha dos resíduos depositados nos contentores pode ser: i) traseira (geralmente para os contentores de 800 

litros), onde o contentor é colocado na traseira do veículo sendo posteriormente elevado por um sistema 

automático para depositar os resíduos, ou ii) lateral/superior (ecopontos e ilhas), em que o contentor é elevado 

desde a sua posição base e deposita os resíduos na viatura através de uma grua, manobrada por um operador, 

existente nas viaturas de recolha. 

4.3 ANÁLISE GLOBAL DOS SERVIÇOS DE RECOLHA 

A Cascais Ambiente recolhe e compila informação relativamente à gestão dos resíduos urbanos no município de 

Cascais, nomeadamente a quantidade de resíduos recolhidos e a distância percorrida pelas viaturas de recolha, 

entre outros. No que concerne ao serviço de RSU, a informação recolhida não abrange a zona cujo serviço está 

entregue a um prestador de serviços, reportando apenas à zona 2 do concelho – Figura 4.3. A evolução anual de 

produção de resíduos varia de forma distinta para cada serviço de recolha (Figura 4.6). No período entre 2011 e 

2016 deu-se uma evolução sensivelmente constante de resíduos recolhidos do serviço de RSU e SEL, com 

tendência decrescente até 2015 e com um ligeiro aumento no ano de 2016. Por sua vez, para os serviços de RCJ 

a produção de resíduos registou o comportamento oposto aumentando significativamente ao longo dos anos 

até 2015, com um ligeiro decréscimo em 2016. A recolha de RMO possui uma curva evolutiva totalmente distinta 

dos restantes serviços, resultando num decréscimo significativo até 2013/2014, atingindo um valor mínimo de 

recolha de resíduos, sendo que a partir de 2014 deu-se um aumento abrupto. O serviço de RMO é mais sensível 

a variações, visto que recolhe menores quantidades de resíduos anualmente. Em média, a quantidade de 

resíduos recolhidos por ano foi: i) 37.954 t/ano de RSU; ii) 9.859 t/ano de SEL; iii) 22.171 t/ano de RCJ; iv) 2.767 

t/ano de RMO. 
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Figura 4.6 Variação do peso de resíduos recolhidos por ano 

Os resíduos recolhidos também variam mensalmente consoante a quantidade produzida. No ano de 2015 a 

quantidade média de resíduos recolhidos por mês foi: i) 2890 t/mês de RSU; ii) 803 t/mês de SEL; iii) 2043 t/mês 

de RCJ; e iv) 223 t/mês de RMO. Em conjunto com as diferenças em termos de quantidade total, cada serviço de 

recolha tem diferentes padrões evolutivos de resíduos recolhidos ao longo do ano (Figura 4.7). Nos primeiros 

três meses do ano, regista-se um decréscimo de resíduos comum a todos os serviços justificado pelo menor 

número de dias do mês de fevereiro. O serviço de RSU apresenta valores relativamente constantes de resíduos 

recolhidos, contrariamente ao que se verifica nos restantes serviços. As recolhas seletiva e de objetos fora de 

uso revelam um padrão evolutivo semelhante, com um aumento gradual ao longo do ano atingindo um pico em 

setembro-outubro. É de notar que os picos de resíduos recolhidos nos serviços SEL e RMO são coincidentes com 

os meses de menor quantidade recolhida de RSU. Isto indica que os problemas de comportamento podem estar 

subjacentes a esta variação e é possível assumir que existe um potencial para aumentar a recolha seletiva. Os 

RCJ têm uma evolução relacionada com as estações do ano, aumentando particularmente no Outono e atingindo 

valores mais reduzidos durante o Verão.  

 

Figura 4.7 Variação do peso de resíduos recolhido ao longo dos meses, no ano de 2015 

No ano de 2015, a Cascais Ambiente foi responsável pela recolha de cerca de 71.200 toneladas, que corresponde 

a 5.900 toneladas de resíduos por mês. A distribuição dos resíduos recolhidos por cada serviço também não é 

uniforme (Quadro 4.4), sendo o serviço de RSU o que mais contribui. No serviço SEL para além da menor 

quantidade de resíduos, a menor massa volúmica dos resíduos de papel e em especial de plástico 
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comparativamente com os indiferenciados, resulta numa contribuição inferior. Os resíduos de cortes jardins têm 

grande impacto no serviço de recolha, particularmente inflacionado pelo aumento deste tipo de resíduos no 

Outono. Os objetos fora de uso têm pouca relevância no panorama global da quantidade de resíduos recolhida 

por ano. 

Quadro 4.4 Quantidade de resíduos por serviço de recolha, em 2015 

 RSU SEL RCJ RMO Total 

Quantidade [Kg/ano] 35.906.703 8.993.195 23.398.000 2.878.500 71.176.398 

Quantidade [Kg/viatura/ano] 3.590.670 691.784 2.127.091 575.700 - 

Quantidade [% em peso] 50% 13% 33% 4% 100% 

Para proceder a recolha dos resíduos, as viaturas têm de percorrer mais de 795.000 km por ano, o que 

corresponde a cerca de 6.600 km mensais. As viaturas afetas ao serviço de RCJ percorrem a maior distância, mas 

o serviço de RSU aqui analisado apenas reporta a uma parte do município. O serviço de RSU tem menos circuitos 

e incorpora maior quantidade de contentores com necessidade de recolha, quando comparado com o SEL. No 

entanto, neste último são percorridos mais quilómetros entre contentores. Os cortes de jardim e monstros, por 

desempenharem uma atividade sujeita a condicionantes, tais como pedidos de agendamento ou evidencias 

detetadas pelos operadores dos outros tipos de recolha, possuem maiores distâncias percorridas por viatura 

(Quadro 4.5). 

Quadro 4.5 Distância percorrida por serviço de recolha, em 2015 

 RSU SEL RCJ RMO Total 

Distância [Km/ano] 181.656 153.665 321.674 137.833 794.827 

Distância [Km/viatura] 18.166 11.820 29.243 27.567 - 

Distância [% em distância] 23% 19% 40% 17% 100% 

Combinando a informação na forma de peso de resíduos por distância percorrida (kg/km), conclui-se que a 

recolha indiferenciada tem níveis superiores de eficiência de recolha de resíduos derivado da maior quantidade 

de resíduos recolhidos por quilómetro percorrido (Quadro 4.6). Apesar da existência de grandes quantidades de 

resíduos de cortes de jardins os percursos de recolha são extensos e a caixa de armazenamento das viaturas é 

reduzida, comparativamente à das viaturas de RSU e SEL, fazendo com que seja necessário percorrer maior 

número de quilómetros para a recolha dos resíduos. A quantidade de resíduos produzidos influencia toda a 

operação de recolha, desde o número de viaturas como o número e localização dos contentores nos serviços de 

RSU e SEL. É útil recorrer ao indicador Kg/Km que possibilita uma análise conjunta proveitosa contribuindo para 

avaliar a eficiência de cada serviço, sendo que, teoricamente, quanto maior o indicador mais eficiente o serviço. 

Quadro 4.6 Quantidade de resíduos recolhidos por distância percorrida nos diferentes serviços, em 2015 

 RSU SEL RCJ RMO Total 

Peso de resíduos por distância [Kg/Km] 198 59 73 21 90 
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 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA AO CASO DE ESTUDO 

A metodologia descrita no capítulo 3 da presente dissertação foi aplicada para a aferição do CCV dos 

equipamentos afetos à contentorização e recolha de forma separada. No entanto, como vários passos são 

idênticos, apenas se fará distinção nos passos da metodologia em que tal se justifique.  

O principal constrangimento para esta ACCV das viaturas é a falta de dados existentes para os anos anteriores a 

2009. É assim, fundamental proceder a estimativas de todos os custos para os anos anteriores a 2009, com o 

risco de que as estimativas realizadas se afastem dos resultados reais. Há ainda limitações nos dados relativos às 

operações de manutenção interna, não existindo valores descriminados do custo das atividades realizadas por 

viatura. Procede-se também a estimativas no cálculo dos custos do pessoal afeto a cada viatura nos anos 

anteriores a 2011.  

Existem ainda alguns constrangimentos para a aplicação da ACCV aos contentores, tais como o desconhecimento 

da data de aquisição de cada contentor e a inexistência de descriminação de custos de manutenção por tipo de 

contentores, sendo que os valores globais das operações de manutenção englobam apenas os contentores de 

superfície. De realçar ainda que a limitação de dados relativamente ao fim-de-vida dos contentores 

impossibilitou uma estimativa da vida útil destes equipamentos com base em dados históricos. 

5.1 PASSO 1 – IDENTIFICAR OS PRINCIPAIS OBJETIVOS DA ANÁLISE 

A análise do CCV a realizar trata-se, em primeira instância, de uma análise relativa, sendo que os resultados 

obtidos podem ser usados como uma ferramenta de apoio à tomada de decisões contribuindo para criar uma 

base para a realização de uma gestão mais eficiente dos ativos considerados. A análise incide, assim, inicialmente 

na avaliação do cenário base, propondo-se em seguida alternativas de melhoria do cenário atual.  

A Cascais Ambiente pretende otimizar os seus serviços de recolha de resíduos, procurando minimizar custos sem 

prejudicar a eficiência. Com a aplicação da metodologia desenvolvida pretende-se analisar em detalhe o CCV dos 

componentes do serviço de recolha de resíduos para estabelecer uma base que permita comparar alternativas 

de melhoria de forma mais eficiente e informada.  

5.2 PASSO 2 – IDENTIFICAR REQUISITOS/CONSTRANGIMENTOS ESPECÍFICOS DOS ATIVOS 

O conjunto de ativos alvo da análise têm diferentes requisitos e especificidades, o que torna o exercício mais 

complexo. Por forma a simplificar a análise, os ativos são divididos em dois grupos, a frota e a contentorização.   

A frota, sendo constituída por ativos móveis e mecânicos está sujeita a diversas variáveis difíceis de controlar. 

Desde o valor do combustível que é dependente de fatores externos, da imprevisibilidade da ocorrência de 

avarias/acidentes/estragos que dificultam o planeamento das operações de manutenção, dos circuitos a 

percorrer pelas viaturas que dependem de fatores como a localização dos contentores, inclinação e largura da 

via e trânsito, até à diferença de desempenho decorrentes de operadores distintos, da marca e modelo da viatura 
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e da fase do ciclo de vida em que o ativo se encontra faz com que seja fundamental a definição de uma estratégia 

que otimize o desempenho, reduze os custos e maximize a vida útil.  

A contentorização não depende de tantas variáveis, tornando a sua análise mais simples. No entanto, existem 

fatores que condicionam as características dos contentores, tais como a quantidade de resíduos produzidos e a 

localização, que determina as características do contentor, particularmente dos seus acessórios. Dependendo da 

zona em que se localiza o contentor pode ser necessário a aquisição de fixadores ou a construção de cais para 

assegurar a imobilização do contentor. Por estarem permanentemente expostos na via pública, os contentores 

estão sujeitos a ações de vandalismo e roubo, dificultando a definição precisa da vida útil de cada contentor. 

Nesta vertente as ilhas ecológicas são mais vantajosas que os contentores de superfície, estando menos expostas 

às ações de degradação. Todavia a instalação destes equipamentos acarreta alguns constrangimentos, tais como 

o espaço de instalação (maiores dimensões) e circundante (permitir manobras de recolha), e o financiamento 

(mais dispendioso). 

Sendo a Cascais Ambiente uma empresa municipal, os investimentos avultados têm de ser alvo de apreciação e 

aprovação pelo estado, de modo a dar o aval e disponibilizar os recursos financeiros. 

O uso do ativo determina os requisitos que este tem de conter para desempenhar o serviço para o qual está 

destacado. Assim, podem definir-se os seguintes requisitos: 

• acesso das viaturas aos pontos de recolha; 

• espaço para executar a operação de recolha, particularmente na recolha em ilhas ecológicas; 

• capacidade das viaturas para recolher a quantidade total de resíduos produzidos em cada circuito; 

• capacidade dos contentores para armazenar a quantidade de resíduos depositados; 

• lavagem de contentores de, no mínimo, 15 em 15 dias na contentorização para resíduos indiferenciados 

e uma vez por mês na contentorização de recolha seletiva; 

• fiabilidade funcional das viaturas, evitando avarias no decurso da prestação do serviço; 

• otimização de circuitos e aquisição de viaturas que permitam a minimização das emissões gasosas; 

• durabilidade de viaturas e contentores; 

• facilidade de manutenção; 

• quantidade de viaturas, contentores e operadores suficientes para todos os serviços de recolha.  

5.3  PASSO 3 – IDENTIFICAR O ÂMBITO DA ANÁLISE 

A escala da análise do CCV é definida pelo sistema de recolha de resíduos, incidindo sobre a frota (RSU, SEL, RCJ 

e RMO) e a contentorização (para os serviços de RSU e SEL). É matéria de análise toda a frota afeta às operações 

de recolha, em atividade no ano de 2015, considerado como o ano de referência, bem como todos os contentores 

que se inserem nos circuitos de recolha de cada serviço. No ponto 4.2 da presente dissertação (Figura 4.5 e 

Quadro 4.2) descreveu-se o conjunto de ativos considerados na análise.  
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No âmbito do estudo a realizar, e considerando que os equipamentos associados à contentorização e recolha de 

resíduos urbanos são propriedade, uso e responsabilidade da Cascais Ambiente, o CCV estende-se desde a 

aquisição até à sua substituição. Ficam excluídos os custos das fases de produção e comercialização (da 

responsabilidade do fabricante e fornecedores, refletidos nos custos de aquisição dos equipamentos) e da 

disposição final (da responsabilidade de quem assumir a retoma do equipamento). A análise incidirá sobre as 

fases de aquisição, operação e manutenção (Quadro 5.1). 

Quadro 5.1 Fases do CCV 

Aquisição 
Viaturas de recolha - financiadas por via de leasing. Custos de aquisição dados em amortizações e gastos 
de financiamento mensais; Contentores - depreciados num único exercício contabilístico. 

Operação 
Cascais Ambiente é contratualmente responsável por todos os trabalhadores que integram os serviços de 
recolha de resíduos. 

Manutenção Manutenção externa e interna 

Os procedimentos para a formação de contractos de aquisição dos equipamentos diferem consoante o tipo de 

ativo. A aquisição das viaturas de recolha de resíduos (chassis, caixas, gruas e sistemas de lavagem) é geralmente 

realizada através de concursos públicos por meio de contractos de leasing mobiliário. No contrato não se define 

nenhuma parcela relativa a investimentos iniciais, assim os custos de aquisição são dados apenas pelas 

amortizações e gastos de financiamento mensais. Dada a inexistência de registos dos custos relativos a algumas 

das viaturas da frota (todos os veículos afetos ao serviço de RMO e 8 viaturas de RCJ) recorreu-se a estimativas 

periciais de modo a obter valores de aquisição para todas as viaturas em análise. Por sua vez, o procedimento 

utilizado para a aquisição das viaturas destinadas à limpeza e desinfeção dos contentores é o ajuste direto, sendo 

também financiadas por via de leasing. Os contentores têm um reduzido valor unitário de aquisição sendo 

depreciados num único exercício contabilístico. 

Na fase de operação a Cascais Ambiente é contratualmente responsável pelas equipas de operadores que 

desempenham os serviços. Estas equipas não são atribuídas exclusivamente a uma viatura, havendo rotação de 

operadores entre veículos. A cada circuito não está afeta uma viatura específica, existindo a possibilidade de um 

circuito ser realizado por vários veículos em determinado mês ou ano. A título de exemplo, no ano de 2015 um 

circuito do serviço de RSU foi realizado por todas a frota existente no referido ano.  

As operações de manutenção dividem-se em: i) manutenção externa e ii) manutenção interna. A manutenção 

externa é realizada por meio de subcontratos com diversas oficinas, constituindo a maior percentagem de 

atividades de manutenção. A manutenção interna realiza-se na oficina existente na sede da Cascais Ambiente e 

destina-se apenas à realização de pequenas reparações. 

A fase do fim de vida não foi considerada na análise visto que a Cascais Ambiente não tem nenhum custo ou 

receita significativa no fim de vida dos equipamentos. Uma viatura em fim-de-vida não apresenta boas condições 

de circulação passando a definir-se como um resíduo. Os veículos em fim de vida podem ser considerados 

perigosos, por isso são entregues num centro de receção/desmantelamento licenciado, de que é exemplo a 

VALORCAR, que se trata de uma entidade responsável por estes resíduos, gerindo a sua receção, tratamento e 
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valorização. Os contentores em fim de vida podem ser: i) reaproveitados para novas utilizações (e.g., tampa de 

contentor em bom estado); ou ii) tratados como resíduos, no caso de apresentar um estado de degradação 

avançado. 

5.4 PASSO 4 - IDENTIFICAR A RELAÇÃO COM A SUSTENTABILIDADE 

Existem diversos fatores e características dos ativos que têm relação próxima com a sustentabilidade, nas suas 

diferentes dimensões: 

• Ambientais 

• emissões gasosas, muito dependentes do tipo de combustível usado pelas viaturas (diesel) e da 

otimização das rotas (periodicidade e percurso). A utilização de outros tipos de combustível pode 

favorecer a sustentabilidade ambiental, podendo por sua vez ter diferentes impactos na eficiência e 

economia do serviço; 

• gestão de resíduos, nomeadamente através de estratégias de contentorização, com políticas de 

incentivo à separação de resíduos e a definição de fluxos de resíduos específicos para valorização 

(reciclagem, reutilização, produção de energia). 

• Sociais 

• saúde e bem-estar – ruído, salubridade e estética; 

• segurança – acidentes de trabalho; 

• equidade social – otimização da distribuição dos pontos de recolha por localidade e equidade no 

pagamento das respetivas taxas ou tarifas pelo serviço prestado. 

• Económicos 

• potenciar a economia circular (promoção da reciclagem, reutilização e valorização); 

• salvaguardar indústrias sensíveis à imagem (e.g., turismo). 

Na fase de recolha podem adotar-se estratégias ou diferentes alternativas para reduzir os impactes ambientais, 

sociais e económicos desta atividade. Para avaliar os impactes ambientais recorre-se, geralmente, à ACV, que 

permite: i) desenvolver uma avaliação sistemática dos efeitos ambientais associados a um ativo; ii) analisar o 

custo-benefício ambientais dos ativos; iii) quantificar as emissões atmosféricas para a água e para o solo; e iv) 

comparar os efeitos na saúde e impactos ecológicos entre alternativas. Esta análise de ciclo de vida ultrapassa o 

âmbito da presente dissertação. Contudo, custos que sejam imputados aos ativos sob forma de impostos ou 

taxas de cariz ambiental ou social devem ser incluídos na análise do CCV. 

5.5 PASSO 5 - IDENTIFICAR O PERÍODO DE ANÁLISE E OS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO ECONÓMICA 

O período de análise é o ciclo de vida de cada equipamento. Contudo, dadas as diferenças técnicas e funcionais 

entre as viaturas e os contentores, foram definidos ciclos de vida distintos. Para as viaturas definiu-se o ciclo de 

vida como correspondente à vida económica. Dadas as dificuldades em prever a evolução tecnológica e 

económica, a análise concentrou-se no balanço da evolução dos custos de aquisição e de manutenção/operação 
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com o desgaste dos equipamentos. Estabeleceu-se ainda como limite a vida funcional de modo a garantir que o 

serviço não é comprometido. Relativamente aos contentores estabeleceu-se para o ciclo de vida a vida funcional. 

Frequentemente a vida funcional dos contentores tende a coincidir com a sua vida física, que corresponde em 

média a 10 anos de acordo com Carvalho et al. 2011. No entanto, dadas as diferenças de periodicidade de recolha 

entre os serviços de RSU e SEL, os contentores de RSU têm um nível de degaste diário, superior ao dos ecopontos, 

estima-se uma vida funcional distinta para os contentores dos diferentes serviços. Assim, considera-se uma vida 

funcional de 10 anos para os contentores de RSU e de 11 anos para os de SEL.  

Na presente dissertação o método de avaliação económica utilizado foi o valor anual equivalente, que pode ser 

definido como o valor da anuidade equivalente ao fluxo monetário do ativo. A escolha pela utilização do VAE 

deve-se a este método permitir comparar diretamente equipamentos com períodos de análise distintos e fluxos 

financeiros que envolvam apenas custos. O VAE mais reduzido indica a opção de custo mais baixa. Pelo facto de 

que todas as receitas que o equipamento possa gerar inserem-se no CTCV, para o CCV este método pode ter a 

designação de custo anual equivalente (CAE). O VAE é determinado por: 

 
𝑉𝐴𝐸 = ∑

𝐶𝑡

(1 + 𝑑)𝑡

𝑁

𝑡=0

×
𝑑(1 + 𝑑)𝑁

((1 + 𝑑)𝑁 − 1)
= 𝑉𝐴× [

𝑑(1 + 𝑑)𝑁

(1 + 𝑑)𝑁 − 1
]  

(1) 

sendo: 

VA – valor atual 

𝐶𝑡 – custos (preço corrente) 

N – período de estudo 

d – taxa de atualização 

Para esta análise consideram-se taxas de atualização nominais, visto que as diferentes fases do CCV dos 

equipamentos (nomeadamente operação e manutenção) têm valores distintos de inflação. Os custos 

decorrentes do exercício do CCV são, portanto, custos correntes. Como tal, os parâmetros financeiros a descrever 

são os seguintes: i) taxa de atualização; e ii) inflação. 

Para calcular a taxa de atualização consideram-se três parcelas:  

• rendimento real [T1] - relativo à remuneração real desejada para os capitais próprios;  

• prémio de Risco [T2] – diz respeito ao prémio anual de risco, ou seja, corresponde à taxa dependente 

da evolução económica, financeira e global do serviço, bem como ao montante total envolvido no 

serviço; 

• inflação [T3] - taxa de inflação. 

No presente caso de estudo considerou-se para a parcela correspondente ao rendimento real o valor médio das 

obrigações do tesouro a 10 anos de 3,50%, por ser uma aplicação em títulos de divida pública com risco reduzido. 

Dado que os equipamentos em análise estão sujeitos a um fator de risco permanente (roubos, vandalismos, 
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avarias (viaturas)), considerou-se um prémio de risco de 2,25% (Ferreira, 2014).  No Quadro 5.2 apresentam-se 

os valores para a taxa de inflação. 

A taxa de inflação considerada na parcela T3 corresponde à média aritmética desde o ano 2005 até 2015 dos 

Índice de Preços no Consumidor dados pelo INE na plataforma online “PORDATA - Base de dados Portugal” . 

Assim T3=1,65 %. 

Assim, tem-se uma taxa de atualização dada por: 

 𝑇𝐴 = [(1 + 𝑇1)(1 + 𝑇2)(1 + 𝑇3)] − 1 ≈ 𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇3 = 7,40 % (2) 

A inflação considerada para os combustíveis é de 3,85%. Por sua vez para as operações de manutenção é de 

1,37%. Para esta última atividade adaptou-se os valores de índice de preço no consumidor para “Bens e serviços 

diversos”. 

Quadro 5.2 Valores da taxa de inflação (Fonte: INE) 

Anos Total [%] Combustíveis [%] Bens e serviços diversos [%] 

2005 2,3 4,4 2,2 

2006 3,1 3,9 3,3 

2007 2,5 3,6 2,4 

2008 2,6 4 2,6 

2009 -0,8 2,1 1,9 

2010 1,4 4,4 0,5 

2011 3,7 6,7 1,8 

2012 2,8 8,7 1,1 

2013 0,3 2,2 -0,6 

2014 -0,3 2,2 -0,5 

2015 0,5 0,2 0,4 

Média 1,65 3,85 1,37 

5.6 PASSO 6 - IDENTIFICAR A NECESSIDADE DE ANÁLISES ADICIONAIS 

Complementarmente à análise determinística do CCV é importante considerar o fator risco, visto que se encontra 

inerente a qualquer processo de tomada de decisão sobre os ativos. A apreciação do risco é um processo 

complexo, apresentando-se neste passo as linhas gerais para a identificação, análise e avaliação do risco. 

Identificam-se preliminarmente e analisam-se alguns riscos que podem ter ação nos custos do ciclo de vida dos 

serviços de deposição e recolha de resíduos. Para tal recorre-se à análise qualitativa ou semi-quantitativa 

elaborando-se uma matriz de risco. A análise de sensibilidade e simulação de Monte Carlo serão realizadas em 

passos seguintes da presente metodologia.  

A matriz de risco caracteriza-se por 5 categorias de probabilidades e 5 categorias de consequências, sendo o nível 

de risco dado pelo produto dos resultados de cada categoria. Para a matriz de risco, desenvolvida pelo autor da 

presente dissertação, foram incluídos riscos de diversas áreas, tais como, económica e financeira, ambiental, de 
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operação e manutenção, de gestão e planeamento, comercial e de força maior (Quadro 5.3). A matriz encontra-

se ordenada por nível de risco.  

➢ Nível risco máximo 

O risco das variações de preços refere-se a todos as aquisições necessárias para a realização do serviço, desde 

combustível, a compra de peças, como às operações de manutenção externa à empresa. A inflação e as taxas de 

juro influenciam estas variações de preços.  

Os roubos/vandalismo de contentores (probabilidade de ocorrência semanal) ou viaturas (menos comum) 

constitui um risco difícil de prever e de controlar, impondo custos não previstos à empresa, tendo de investir em 

novos equipamentos que substituam os que foram alvo de furto.  

A inflação tem grande impacto no CCV dos equipamentos, sendo que de um modo geral aumenta o custo dos 

bens e dos serviços durante um período de tempo. Como tal é um parâmetro que deve ser controlado, 

acarretando grandes riscos financeiros, visto que a maioria das atividades do ciclo de vida variam de acordo com 

este parâmetro. 

Quadro 5.3 Matriz de risco 

Risco Probabilidade Consequência 
Nível de 

risco 
Classificação 

Variações de preços 4 4 16 Nível de risco máximo 

Roubos /vandalismo 4 4 16 Nível de risco máximo 

Inflação 5 3 15 Nível de risco máximo 

Avarias 4 3 12 Nível de risco intermédio 

Condições meteorológicas 3 4 12 Nível de risco intermédio 

Falta de verbas para aquisição, 
combustível e/ou manutenção 

2 5 10 Nível de risco intermédio 

Greve de trabalhadores 2 5 10 Nível de risco intermédio 

Poluição ambiental 3 3 9 Nível de risco intermédio 

Desgaste dos equipamentos 3 3 9 Nível de risco intermédio 

Equipamentos em falta 2 4 8 Nível de risco intermédio 

Acidentes de trabalho 3 2 6 Nível de risco intermédio 

➢ Nível de risco intermédio 

As avarias de viaturas ocorrem com grande frequência, quer devido a acidentes, desgaste ou falha em algum 

mecanismo da viatura que impede a realização do serviço de forma eficaz. A consequência desta avaria depende 

do tempo de reparação e da existência de viaturas de substituição que possam desempenhar a mesma função 

da viatura que se avariou.  

Por condições meteorológicas subentende-se situações que podem prejudicar todo o desempenho do serviço de 

recolha, como é o caso da ocorrência de inundações, que podem impossibilitar a recolha de resíduos nos locais 

mais afetados, tanto pela dificuldade de realizar o circuito como pela possibilidade de existirem contentores 

inundados, sendo este risco maior para os contentores semienterrados ou enterrados (ilhas ecológicas). 
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A falta de verbas para aquisição, combustível e/ou manutenção e a greve dos trabalhadores da empresa é um 

cenário hipotético, com reduzida probabilidade de ocorrência, no entanto caso se verifique pode trazer elevados 

prejuízos, não possibilitando, no caso mais extremo, o desempenho do serviço de recolha dos resíduos. 

A poluição do ambiente estimula a necessidade de fomentar a relação com a sustentabilidade, sendo que não 

podem ser ignorados os riscos ambientais que as operações de deposição e recolha de resíduos originam. 

O desgaste dos equipamentos é considerado um risco, na medida em que se desconhece a duração específica 

dos equipamentos, pode ser variável dependendo das condicionantes intrínsecas ao equipamento e a fatores 

externos. A consequência deste risco pode ser positiva ou negativa, isto é, se o equipamento tem uma duração 

maior à esperada pode ser benéfico para a empresa, caso contrário é prejudicial, necessitando de adquirir um 

equipamento novo.  

Os equipamentos em falta são motivados pelo mau planeamento dos serviços, provocando uma insuficiência no 

desempenho da deposição e/ou da recolha de resíduos. 

Os acidentes de trabalho constituem um risco que se enquadra tipicamente na área da segurança no trabalho, 

todavia também tem implicações no custo do ciclo de vida dos equipamentos, visto que a sua ocorrência pode 

resultar em custos de indeminização ou custos suplementares de substituição dos trabalhadores. 

5.7 PASSO 7 - IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES E RECOLHA DE CUSTOS 

O modelo de captação de custos do ciclo de vida dos equipamentos varia consoante se tratar de análise das 

viaturas de recolha ou contentorização. Como tal, a categoria de custos considerada para os dois tipos de 

equipamentos é distinta.  

A informação relativa a cada categoria de custo foi obtida através de dados históricos da Cascais Ambiente e da 

informação estatística disponível no Instituto Nacional de Estatística (inflação). As lacunas de informação e/ou 

as limitações dos dados fornecidos pela Cascais Ambiente foram resolvidas recorrendo a estimativas periciais de 

responsáveis envolvidos no serviço de gestão de resíduos. No Quadro 5.4 apresenta-se em síntese o modelo de 

captação de CCV dos ativos considerados.  

Custos de aquisição 

1) Viaturas de recolha 

Para a maioria das viaturas de recolha a aquisição é realizada através de concursos públicos, sendo suportada 

por via de leasing mobiliário. A aquisição total da viatura pressupõe adquirir chassis, caixas e ainda, para alguns 

tipos de recolha, grua e sistemas de lavagem de contentores (Quadro 5.5). É ainda contabilizado como custo de 

aquisição a incorporação do sistema MOBA em cada viatura de recolha. Os custos de aquisição das viaturas 

variam consoante o modelo, a marca e o ano em que se adquire o equipamento.  
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Quadro 5.4 Modelo de captação de CCV 

Fase do CCV Categorias de custo Viaturas de recolha Contentorização 

Aquisição 

Amortizações X  

Gasto de Financiamento X  

Aquisição directa  X 

Operação 

Operadores e gestores da operação X  

Combustível X  

Seguros X  

IUC X  

Comunicação/Correspondência X  

Contencioso e notariado X  

Outros gastos X  

Manutenção 

Manutenção global externa X  

Peças e componentes X X 

Mão-de-obra X X 

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido X X 

Energia e fluidos X X 

Limpeza, higiene e conforto X X 

Trabalhos especializados X  

Outros serviços X  

Combustível  X 

Subscontractos  X 

Seguros  X 

Rendas e aluguer  X 
* Estimativas periciais 

 Como já foi referido, não se realiza qualquer investimento inicial na aquisição das viaturas, isto é não são dadas 

quaisquer entradas iniciais na formalização dos contractos de leasing, sendo assim o custo é repartido 

mensalmente por via de amortizações e gastos de financiamento. No fim do prazo de financiamento prevê-se, 

geralmente, um pagamento final (valor residual) de 2% do montante de aquisição.  

Quadro 5.5 Preços médios de aquisição de acessórios por viatura de cada serviço de recolha 

Serviço de recolha Grua [€] MOBA [€] Sistema de lavagem de contentores [€] 

RSU 25.000   5.000   40.000   

SEL 25.000   5.000   40.000   

RCJ 25.000   5.000   - 

RMO 10.000   5.000   - 

• Amortizações  

Realizadas por meio de quotas mensais constantes durante a vida útil das viaturas, geralmente até ao fim do 

prazo de financiamento (5 anos). Como tal, para estimar estes valores anuais consideram-se, na generalidade 

dos casos, equivalentes a 20% do custo total de aquisição, incluindo o valor residual a pagar no final do período 

de financiamento. Em alguns casos existem custos de amortizações de valor mais reduzido, para além do prazo 

de financiamento, devendo-se maioritariamente à aquisição de gruas para viaturas pesadas de recolha. 

• Gastos de financiamento  

Trata-se do valor a pagar mensalmente durante o prazo estipulado no contrato de leasing, geralmente 5 anos. 

Estes gastos de financiamento resultam da soma do indexante com o spread, acrescendo ainda sobre estes 

gastos o imposto de selo.  
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2) Contentorização 

Os custos de aquisição dos contentores variam consoante o tipo de contentor adquirido, isto é, se forem 

contentores de superfície ou enterrados (ilhas ecológicas).  

Para os contentores de superfície a abordagem é mais simples. Os equipamentos são adquiridos diretamente 

sendo depreciados apenas num exercício contabilístico, dado o reduzido valor unitário de aquisição destes ativos 

(Quadro 5.6). A somar ao custo dos contentores tem-se as despesas com alguns acessórios, tais como fixadores, 

construção de cais e ainda chipes que permitem a ligação ao sistema MOBA.  

Relativamente às ilhas ecológicas os valores unitários de aquisição são mais elevados (Quadro 5.6). A aquisição 

destes equipamentos engloba a realização de uma pequena obra de construção civil, aquisição do equipamento 

fixo (cuba) e do equipamento móvel (tampas, marcos, contentor de fibra/resina).  

Quadro 5.6 Custos unitários de aquisição 

RSU Seletiva 

Ilhas ecológicas [€] 

Acessórios 

C 800 [€] Baldes [€] Ecopontos [€] Fixadores [€] Cais [€] Chipe [€] 

150   30   400   5.000   75   180   2   

Custos de operação 

• Operadores (motorista e cantoneiros) e gestores de operação  

O custo da mão-de-obra difere entre categoria (cantoneiro, motorista e gestor de operação) e serviço de recolha. 

Para o cálculo do custo da mão-de-obra recorreu-se aos vencimentos médios anuais de cada operador (Quadro 

5.7), ao número de funcionários em cada serviço (Quadro 5.8) e o número de viaturas em utilização por ano para 

cada tipo de recolha. Os vencimentos médios anuais resultam da soma das remunerações (ordenados mensais, 

subsidio de refeição e subsidio de férias e natal) com os custos de segurança social e outros encargos. 

Visto que há dados relativos ao vencimento médio anual e número de operadores de cada serviço por ano, é 

possível estimar o número de funcionários para cada viatura e, assim obter-se o custo total dos colaboradores 

que operam a viatura num determinado ano. A metodologia seguida foi dividir o produto do vencimento anual 

do número de operadores afeto ao serviço pelo número de viaturas em atividade no ano para o qual se efetua o 

cálculo. Assim, obtém-se com alguma uniformidade e com o rigor possível o custo do número de operadores 

para cada viatura por ano. Apenas existem dados entre 2011 e 2016, como tal para os restantes anos procedeu-

se a estimativas através de médias aritméticas dos 3 anos anteriores ou subsequentes. No anexo 2 (Quadro 0.7 

a Quadro 0.10) apresenta-se o cálculo dos custos de mão-de-obra anuais. 
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Quadro 5.7 Vencimento médio anual dos operadores dos serviços de recolha 

Serviço de recolha Cantoneiro [€] Motorista [€] Outros1 [€] 

RSU 12.229 16.073 26.554 

SEL 12.229 15.974 25.995 

RCJ 11.823 15.974 23.250 

RMO 12.229 15.974 - 

 Quadro 5.8 Quantidade total de colaboradores afeto a cada serviço de recolha ao longo dos anos 

Serviço 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RSU 41 44 42 41 43 46 

SEL 33 36 35 32 30 29 

RCJ 49 48 47 45 42 44 

RMO 23 21 21 19 19 20 

• Combustível 

Para estimar o valor de combustível nos anos anteriores a 2009 (para os quais não existem dados) consideram-

se dados históricos, como é o caso do preço médio dos combustíveis em Portugal. Este preço tem uma influência 

direta no valor do combustível de cada viatura, não variando a uma taxa aproximadamente linear como seria 

caso se adotasse apenas a inflação. É fundamental que os valores estimados do passado não difiram muito da 

metodologia de captação dos valores conhecidos. Assim, é necessário ter em conta os valores de custo por litro 

de combustível [€/l] anual de todas as viaturas, considerando que o custo de combustível não tem em conta o 

IVA. Para viaturas pesadas, em que o combustível é diesel, deduz-se 100% do IVA, que é de 23%.  

Como tal, para estimar o valor de combustível nos anos anteriores, aos dados existentes, recorre-se à seguinte 

metodologia: 

• cálculo dos litros de combustível gasto através da média desta variável nos 3 anos mais próximos em 

que existe informação; 

• valor combustível [€] = litros × preço médio combustível/(1+IVA) 
(3) 

Para estimar os valores de combustível futuros recorre-se à taxa de inflação da classe “combustíveis” (tc=0,0385), 

ao consumo médio (l/100km) de cada viatura e à estimativa do número de quilómetros percorridos anualmente 

por viatura. Assim, realizando o produto entre estes três fatores tem-se o valor de combustível nos anos 

subsequentes a 2016. A ocorrência de grandes ações de manutenção, geralmente no fim-de-vida da viatura, 

origina maiores períodos de inatividade e, consequentemente menor número de quilómetros percorridos e 

redução da categoria de custo do combustível. 

• Seguros  

                                                                 

1 Os “outros” referem-se a chefias de serviços ou equiparados. 
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Os seguros das viaturas de recolha são contra todos os riscos enquanto houver financiamento, passando 

posteriormente, findo o prazo de financiamento, a seguro mínimo obrigatório, sendo a relação média de custos, 

entre estas duas modalidades de seguros, de cerca de 5 para 1. 

• IUC  

O imposto único de circulação depende de fatores externos acessíveis nos orçamentos de estado de cada ano, 

com reduzida variação ao longo dos anos, mas sendo tendencialmente crescentes. 

Custos de Manutenção 

1) Viaturas de recolha  

A Cascais Ambiente concebe duas formas de manutenção das viaturas: i) manutenção externa; e ii) manutenção 

interna na oficina existente desde 2015, na sede da empresa. Todas as grandes operações de reparação ou 

conservação destes equipamentos são realizadas pelas oficinas externas, visto que internamente não se dispõe 

de meios para a realização da generalidade das atividades de manutenção, sendo útil, apenas, para pequenas 

reparações. Assim, para a manutenção externa tem-se os custos globais por viaturas resultantes da soma de 

todas as faturas cobradas à empresa. No que respeita às atividades de manutenção da oficina interna, é possível 

descriminar o custo de todas as operações realizadas, bem como os vencimentos da mão-de-obra, composta por 

seis mecânicos. Os principais encargos com manutenção interna são assim dados por custos de: i) peças e 

componentes; ii) ferramentas e utensílios de desgaste rápido; iii) energia e fluídos; iv) limpeza, higiene e 

conforto; iv) mão-de-obra (inclui remunerações, indeminizações, encargos sobre remunerações, seguros de 

acidente de trabalho, fardamento e formação) (Quadro 5.9). 

Quadro 5.9 Custos de manutenção das viaturas de recolha em 2015 

Trabalhos 
especializados 

[€] 

Peças e 
componentes 

[€] 

Ferramentas 
e Uten. 
Desg. 

Rápido [€] 

Energia e 
Fluídos 

[€] 

Limpeza, 
Higiene e 
Conforto 

[€] 

Outros 
serviços 

[€] 

Mão-de-
obra [€] 

Gasto total 
manutenção 
interna [€] 

Manutenção 
externa [€] 

2.800 12.050 31.872 11.669 764 3.075 77.737 139.967 547.869 

Na ACCV das viaturas o custo de manutenção global resulta assim da soma dos custos da manutenção externa e 

interna (desde 2015). Para o cálculo dos gastos de manutenção anteriores a 2009 recorre-se à inflação existente 

em cada ano. Por sua vez, o valor dos custos de manutenção subsequentes ao ano de 2016 não aumenta 

linearmente com a inflação. Nos últimos anos de atividade das viaturas, acentua-se a necessidade de operações 

de manutenção corretivas. Através de estimativas periciais e dados históricos considera-se que existem grandes 

intervenções em determinados períodos temporais da vida das viaturas. O valor destas intervenções inclui o 

custo das operações de manutenção corretiva e o custo de inatividade da viatura. No Quadro 5.10 apresenta-se 

a variação média de custos de manutenção das viaturas em relação ao último ano que se dispõe de custos reais 

(2016) e o período temporal em que se estima que ocorra uma grande intervenção corretiva. Estas variações 

são, no entanto, dependentes de cada viatura. Na amostra recolhida, existem viaturas com vida económica entre 
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os 8 e os 21 anos. O critério de substituição das viaturas é dado pela vida económica, pelo que no fim-de-vida da 

frota os valores de manutenção tendem a superar os valores de amortização anual das viaturas.  

Quadro 5.10 Registos temporais e variações de custos aproximados de grandes intervenções de manutenção durante a 
vida da viatura 

Serviços 
Anos de intervenção 

[-] 
Variação de custos de manutenção 

[%] 

RSU e SEL 

6 30 

9 80 

10-11 103 

RCJ e RMO 

8 45 

11 75 

14-15 101 

2) Contentorização 

Os custos relativos à manutenção dos contentores podem ser divididos fundamentalmente em limpeza e 

desinfeção e peças e componentes dos contentores.  

A lavagem dos contentores é a principal atividade de manutenção da contentorização. É um serviço essencial no 

âmbito da qualidade de vida e saúde pública das populações. A lavagem de contentores através dos sistemas de 

lavagem incorporados em algumas viaturas de recolha de resíduos não evita a necessidade de recorrer a serviços 

de desinfeção dos contentores. Assim, é vital a constituição de equipas para realizar os serviços de limpeza e 

desinfeção. Para os contentores de superfície indiferenciados existe uma equipa composta por 3 motoristas e 7 

cantoneiros apoiados por uma viatura. Por sua vez, para os contentores de deposição seletiva existe uma equipa 

destinada à realização do serviço de limpeza e desinfeção constituída por 2 motoristas e 4 cantoneiros com o 

apoio de uma viatura que tem incorporado um sistema de lavagem de alta pressão. O valor de combustível 

consumido pelas viaturas nestas operações de limpeza e desinfeção é contabilizado como um encargo na 

manutenção da contentorização. 

Os dados existentes são relativos à manutenção global de todos os tipos de contentores de superfície, excluindo 

assim as ilhas ecológicas desta análise. Dado que os gastos de manutenção não estão descriminados por tipo de 

serviço de recolha fez-se uma proporção tendo em conta a quantidade e capacidade de cada equipamento que 

permite atribuir a cada serviço de deposição de resíduos um valor dos restantes custos de manutenção 

envolvidos (Quadro 5.11). 

Quadro 5.11 Proporção da capacidade total de cada serviço de contentorização 

Tipo de recolha Quantidade [-] Capacidade [l] Capacidade [%] 

RSU (C 800) 2.518 1.999.440 26 

SEL (ecopontos) 2.232 5.580.000 74 

Total 4.750 7.579.440 100 

A proporção desigual de capacidades é justificada por a capacidade de cada contentor de superfície de recolha 

seletiva (ecoponto) ser mais do dobro de um contentor de 800 litros de depósito de resíduos indiferenciados. 
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Contudo, dada a periodicidade de recolha de cada serviço, os contentores de RSU possuem níveis de degradação 

superiores, com impacto direto nos custos de manutenção deste serviço (Figura 5.1). A maior percentagem de 

custos de manutenção de contentores está associada à mão-de-obra (Quadro 5.12). 

Quadro 5.12 Custo das operações de manutenção da contentorização em 2015 

Peças e 
componentes 

[€] 

Ferramentas 
e Uten.  [€] 

Combustíveis 
[€] 

Energia 
e 

Fluídos 
[€] 

Comunicação 
[€] 

Seguros 
[€] 

Limpeza, 
Higiene e 
Conforto 

[€] 

Mão-de-
obra [€] 

Gastos de 
depreciações 

[€] 

Gastos 
totais [€] 

8.449 7.407 7.554 3.623 5 417 5.129 203.508 4.913 241.005 

 

Figura 5.1 Evolução dos custos de manutenção da contentorização 

Os custos de manutenção futuros são estimados com a aplicação da inflação relativa à manutenção.  

5.8 PASSO 8 - IDENTIFICAR OPÇÕES PARA INCLUIR NA ACCV 

De acordo com o propósito anteriormente estabelecido para a ACCV, considera-se a análise de diferentes 

alternativas ao cenário base existente. As alternativas sugeridas tendem a incidir sobre os custos mais relevantes 

do CCV dos ativos. A grande parcela de encargos financeiros dos sistemas de recolha de resíduos é relativa à 

frota. Como tal, as opções alternativas a sugerir têm maior impacto no custo global se incidirem sobre o custo 

do ciclo de vida das viaturas.  

Os custos de operação das viaturas de recolha apresentam encargos elevados no custo do ciclo de vida destes 

ativos, com elevada contribuição do valor de combustível. De modo a reduzir este impacto propõe-se: i) a análise 

da possibilidade de uma alteração do tipo de combustível atual (diesel) para GPL. Para verificar os benefícios 

desta alteração é necessário a realização de uma análise económica e proceder à avaliação do comportamento 

das viaturas com GPL, sendo expectável que o desempenho seja diferente; ii) impor um limite de velocidade nas 

viaturas de recolha, com o objetivo de reduzir os consumos de combustível. Esta medida seria mais eficaz nos 

veículos destinados ao serviço de recolha seletiva, visto que estão sujeitos a circuitos com grandes distâncias 

entre pontos de recolha. 

Paralelamente aos custos de operação, também os custos de manutenção têm grande impacto no custo do ciclo 

de vida dos equipamentos. Como já foi referido, relativamente à frota, existem dois tipos de manutenção, 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

C
u

st
o

 m
an

u
te

n
çã

o
 [

€
]

Anos [-]

RSU SEL



51 

externa e interna. Assim, é importante perceber qual é mais rentável e aferir da possibilidade de depender menos 

da manutenção externa e que implicação teria em termos de custos.  

Em locais de grandes concentrações de resíduos e onde as condicionantes urbanísticas permitam substituir-se 

os contentores de superfície por contentores semienterrados ou enterrados (ilhas ecológicas). Estes 

equipamentos permitem armazenar maiores quantidades de resíduos, dispor de melhores condições ambientais 

e reduzir a periodicidade das operações de recolha. Esta alternativa pretende aferir se o maior investimento 

nestes equipamentos de deposição tem retorno pelos menores custos diretos da operação (menores recursos 

de mão-de-obra, consumos, desgaste de viaturas, entre outros). 

A lavagem dos contentores pode realizar-se através dos sistemas de lavagem incorporados nas viaturas ou de 

equipas responsáveis pela limpeza e desinfeção dos contentores. Estas duas formas de lavagem podem ser 

complementares, isto é, o sistema de lavagem das viaturas não dispensa a posterior desinfeção dos contentores. 

Como tal, seria importante analisar a rentabilidade do investimento nestes sistemas de lavagem em comparação 

com os custos do serviço de limpeza e desinfeção, avaliando a possibilidade de alocar, por completo, este serviço 

a apenas uma destas atividades. 

5.9 PASSO 9 - VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS FINANCEIROS E PERÍODO DE ANÁLISE 

Não se verificou a necessidade de alteração dos parâmetros financeiros, do período de análise ou do método de 

avaliação económico considerado, uma vez que os dados recolhidos foram de encontro às considerações feitas 

inicialmente para estas variáveis.  

5.10 PASSO 10 - CONCRETIZAR A AVALIAÇÃO ECONÓMICA 

Nesta fase da metodologia tem-se os dados necessários para realizar a avaliação económica. De acordo com o 

referido anteriormente, para a concretização da avaliação recorreu-se ao Microsoft Excel. 

O modelo do CCV foi concebido de forma parametrizada, de modo que qualquer alteração nos dados 

introduzidos ou nos parâmetros considerados se repercuta em todos os resultados dependentes dos inputs alvo 

de alteração. Com a introdução dos dados resulta a produção de toda a informação da ACCV realizada, sendo 

recolhida para posterior apresentação e interpretação de resultados com o recurso a quadros e gráficos.  

5.11 PASSO 11 – REALIZAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCO 

Na fase da execução da avaliação económica resultam valores determinísticos da ACCV. Por sua vez, neste passo 

da metodologia pretende-se calcular valores estocásticos que permitam a avaliação dos resultados e quantificar 

o nível de confiança da ACCV. Para a execução desta análise quantitativa do risco recorre-se à simulação de 

Monte Carlo, realizada no Microsoft Excel, sem recorrer a nenhum suplemento deste programa.  

Assumiu-se uma distribuição de probabilidades triangular das variáveis de custo, reais, de cada ano. Calcularam-

se os valores máximos e mínimos com base nos valores recolhidos e atualizados ao ano de 2015. Numa primeira 
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fase, gerou-se uma amostra de valores aleatórios, através da soma do valor mínimo com a diferença do máximo 

com o mínimo, para todos os anos de vida da viatura média global (de todos os serviços). Seguidamente, 

aplicando a taxa de atualização para cada ano estimaram-se os valores atualizados e, para uma amostra de mil 

valores simulou-se o CAL. Na Figura 5.2 apresenta-se os resultados da simulação em função da probabilidade 

acumulada, enquanto que na Figura 5.3 os resultados são apresentados em função da frequência. Pela análise 

destas figuras e do Quadro 5.13 verifica-se que a média se situa bem dentro do intervalo de confiança de 90%, 

excluindo os quartis 5% e 95%. A convergência de resultados em torno de um valor é um indicador positivo de 

estabilização de resultados obtidos pelo modelo, não havendo necessidade de se proceder a um maior número 

de iterações.  

 

Figura 5.2 Simulação de Monte Carlo do CCV em função da probabilidade acumulada 

. A diferença entre o valor determinístico e o valor médio da simulação é cerca de 2%, representando uma 

variação pouco significativa. Na Figura 5.3 o histograma apresentado expõe este facto, verificando-se que o valor 

determinístico se situa na região de resultados mais prováveis obtidos na simulação de Monte Carlo. 

 

Figura 5.3 Simulação de Monte Carlo do CCV em função da frequência 
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Quadro 5.13 Resultados do CAL após simulação de Monte Carlo 

Parâmetro [-] Valor [€] 

Valor determinístico 922.961 

Média 907.275 

Desvio padrão 20.967 

Mínimo 848.197 

Máximo 976.318 

Quartil 5% 856.738 

Quartil 95% 944.287 

5.12 PASSO 12 – REALIZAÇÃO DA ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

Neste passo pretende-se realizar a análise de sensibilidade de algumas variáveis consideradas no cálculo do custo 

do ciclo de vida. Para tal, recorreu-se a diagramas de aranha que representam percentualmente a relação da 

variação de variáveis com o custo anual equivalente resultante do CCV dos equipamentos. Os pontos da origem 

do diagrama são os valores resultantes das variáveis consideradas no cenário base, sendo que as variações 

introduzidas na abcissa do gráfico (respeitante às variáveis) originam diferentes reações na ordenada (valor anual 

equivalente). Nesta análise de sensibilidade consideraram-se as seguintes variáveis: 

• inflação manutenção (afeta todos os custos de manutenção futuros); 

• inflação combustível (com ação direta na previsão do preço de combustível nos anos futuros); 

• taxa de atualização; 

• período de análise; 

De modo a avaliar a sensibilidade de cada variável aplicou-se esta análise a uma viatura média global de todos 

os serviços de recolha de resíduos. Na Figura 5.4 apresenta-se a variação dos parâmetros relativos à inflação da 

manutenção, do combustível e a taxa de atualização.  

 

Figura 5.4 Análise de sensibilidade de uma viatura média de recolha de resíduos 

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Variação VAE [%]

Variação dos parâmetros [%]

Inflação combustível Inflação manutenção Taxa de actualização



54 

A taxa de atualização apresenta uma inclinação mais acentuada para variações negativas dos parâmetros, porém 

para variações positivas da inflação da manutenção o VAE adquire enorme sensibilidade, atingindo elevados 

custos anuais equivalentes.  Note-se que a variação dos parâmetros e VAE é diretamente proporcional, ou seja, 

quanto maior o parâmetro maior o VAE. 

O período de análise é uma variável condicionante do exercício do CCV, como tal é de extrema relevância 

proceder a uma análise de sensibilidade deste parâmetro. Para tal consideram-se duas hipóteses: i) variar o ano 

em que se dá o fim-de-vida da viatura, com a hipótese de ter uma vida económica menor ou maior; ii) variar a 

data de aquisição, estimando os VAE para datas mais antigas e recentes, de modo a poder averiguar a 

sensibilidade da atualização dos valores ao ano de referência (Figura 5.5). 

 

Figura 5.5 Variações do período de análise 

Analisando a Figura 5.5 verifica-se que o VAE é sensível a datas de aquisição antigas, aumentando o seu valor. 

Por sua vez, o aumento da vida da viatura não impõe variações significativas do custo anual equivalente. Estes 

resultados expõem o facto de a análise compreender equipamentos com diferentes datas de aquisição e fim-de-

vida, sendo necessário a atualização dos valores ao mesmo ano de referência.  

5.13 PASSO 13 - APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS  

De acordo com a metodologia desenvolvida, neste passo realiza-se a revisão da ACCV com respetiva 

apresentação de resultados. A finalidade desta revisão é verificar o cumprimento das metas estabelecidas para 

a análise, nomeadamente sobre a adequabilidade do modelo e validade das hipóteses assumidas. De modo a 

facilitar a compreensão e interpretação dos resultados derivados da ACCV dos equipamentos em estudo 

apresenta-se, inicialmente, uma análise global dos custos de todos os serviços, identificando os respetivos pesos 

dos serviços e das fases do ciclo de vida, recorrendo a quadros e figuras ilustrativas. Posteriormente apresenta-

se uma análise mais detalhada dos equipamentos de cada serviço. 
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5.13.1 Resultados globais da ACCV 

Os resultados globais incidem sobre a análise conjunta de todos os equipamentos que operam na recolha de 

resíduos, desde a deposição à descarga na estação de tratamento. As recolhas indiferenciada e seletiva 

distinguem-se pela necessidade de consideração de equipamentos de contentorização. O peso, em termos de 

custos globais, das viaturas de recolha e da contentorização é bem distinto (Figura 5.6). A Figura 5.6 apresenta a 

distribuição de custos do ciclo de vida com base no valor anual equivalente dos serviços de recolha e deposição 

de resíduos da Cascais Ambiente. A contentorização contribui apenas cerca de 8% para os custos globais do 

serviço de recolha de resíduos, com similar distribuição de custos entre contentores de recolha indiferenciada e 

seletiva. As viaturas de recolha representam 92% do custo global do serviço de recolha de resíduos.  

 

Figura 5.6 Distribuição de custos 

A recolha de resíduos de cortes de jardins constitui o maior encargo, seguindo-se o serviço de recolha 

indiferenciada e seletiva com proporções de custo semelhantes e, finalmente, a recolha de objetos fora de uso 

com a menor percentagem de custos, que se justifica pelo menor número de viaturas necessárias para cumprir 

as necessidades do serviço. As diferenças de ordem de grandeza e categoria de custos justificam esta distinção 

na relevância monetária a nível global.  

O custo global dos serviços de RSU e SEL é dado pela soma das viaturas de recolha com a contentorização (Quadro 

5.14). No conjunto das operações a recolha de resíduos indiferenciados apresenta maior valor de custo, devido 

à maior quantidade de resíduos recolhidos que origina maior desgaste das viaturas de recolha e a necessidade 

de maior número de contentores resultando custos superiores no desempenho do serviço prestado. Por sua vez, 

o serviço de contentorização seletiva é ligeiramente mais dispendioso visto que os ecopontos têm duração de 

vida funcional e custos de aquisição superiores, apesar de custos de manutenção ligeiramente inferiores.  

Quadro 5.14 Custos anuais equivalentes dos equipamentos dos serviços de RSU e SEL 

Serviço Viaturas de recolha de resíduos urbanos [€]  Contentorização [€]  Total [€] 

RSU 1.374.360 230.838 1.605.198 

SEL 1.276.470 237.971 1.514.441 

Contentores
8,2%

RSU
24,0%

SEL
22,3%

RCJ
36,3%RMO

9,2%

Viaturas de 
recolha
91,8%

RSU
4,0%

SEL
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Em ambos os serviços de contentorização, os custos de manutenção são superiores que os de aquisição. Entre 

as principais categorias dos custos de manutenção dos contentores, a mão-de-obra representa a maior porção 

do CCV dos contentores de resíduos indiferenciados e seletivos (Figura 5.7 e Figura 5.8). No entanto, nos 

contentores de resíduos indiferenciados os custos de manutenção têm maior peso global, o que pode ser 

explicado pelos maiores custos de aquisição dos contentores seletivos (ecopontos). O número de ecopontos que 

satisfazem um ponto de recolha (papel, plástico e vidro) e a natureza da operação de transferência dos resíduos 

seletivos dos ecopontos para as viaturas de recolha pode resultar numa maior propensão para a ocorrência de 

falhas. Além disso, o facto de os ecopontos serem agrupados influenciam as consequências de vandalismo, como 

incêndios. 

 

Figura 5.7 Distribuição de custos da contentorização de RSU 

 

Figura 5.8 Distribuição de custos da contentorização de SEL 

O CCV da contentorização é apresentando no Quadro 5.15 em função do número de contentores e da quantidade 

de resíduos. Os VAE por contentor e quantidade de resíduos recolhidos são superiores para os contentores do 

serviço SEL. Isto indica que a capacidade de recolha seletiva de resíduos deve ser suficiente por forma a atingir 

as metas estabelecidas pela UE em termos de separação de resíduos na origem, mas que há uma necessidade 

de motivar a população a separar mais os resíduos produzidos. 
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Quadro 5.15 Custos do serviço de contentorização de resíduos 

CCV RSU SEL 

VAE/contentor [€/contentor] 92 107 

VAE/quantidade de resíduos recolhidos [€/t] 7 25 

No âmbito da gestão de ativos adquire maior relevância o estudo dos ativos que têm maiores níveis contributivos 

no orçamento da empresa, como é o caso das viaturas de recolha de resíduos.  

Contrariamente ao que ocorre no serviço de contentorização, nas viaturas de recolha o custo de aquisição 

adquire uma influência marginal no contexto do CCV, com os custos relacionados com o uso das viaturas 

(operação e manutenção) a representarem 90% do CCV. Assim, são possíveis diferentes abordagens nos 

processos de substituição e aquisição de novas viaturas. O desempenho dos veículos em termos de custos de 

combustível, que está intimamente ligado com o tipo de viatura adquirido, e custos de manutenção, que 

dependem também da estratégia de uso e conservação, têm um impacto significativo no objetivo de redução do 

valor anual equivalente. A maior porção de custos com a utilização das viaturas deve-se à mão-de-obra, que 

inclui os operadores dos equipamentos e os gestores de operação (Figura 5.9). Numa ótica de otimização de 

custos, este será o parâmetro de maior importância estratégica, sendo da maior utilidade perceber a razão desta 

percentagem de custos e se existem alternativas a adotar, no futuro, que permitam reduzir o valor deste 

parâmetro.  

As viaturas de recolha indiferenciada e seletiva possuem custos de aquisição idênticos, no entanto nas restantes 

categorias de custo o serviço de recolha indiferenciada comporta encargos financeiros mais expressivos, 

justificado pelas características dos circuitos de recolha, nomeadamente quilómetros percorridos, distância 

entre pontos de recolha (sucessivo pára-arranca), periodicidade de recolha (dois turnos de recolha diária) e 

quantidade de resíduos recolhidos, que afeta o consumo de combustível, a manutenção e o número de 

operadores necessários para realizar o serviço. De referir ainda que existem duas viaturas que desempenham a 

recolha seletiva de tamanho e capacidade inferior às restantes, como tal menos dispendiosas em termos de 

custos, mas que por sua vez recolhem menores quantidades de resíduos. Essas viaturas permitem, no entanto, 

aceder a qualquer rua onde existam contentores referentes ao serviço de recolha seletiva. 

 

Figura 5.9 Distribuição do CCV das viaturas de recolha 
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Na repartição de custos pelas fases do ciclo de vida, o serviço de RSU e SEL distinguem-se dos restantes, 

maioritariamente devido ao peso conferido pelos custos de aquisição. O custo dos operadores e gestores da 

operação constitui o maior encargo no CCV de todos os serviços de recolha, em particular na recolha de resíduos 

de cortes de jardins e objetos fora de uso, adquirindo enorme influência nos valores globais destes serviços. Os 

custos de manutenção são altamente dependentes das atividades de recolha e do desgaste acumulado, 

tornando-a a segunda categoria de custos mais preponderante e dispendiosa no custo do ciclo de vida de todos 

os serviços. A Figura 5.10 apresenta uma distribuição percentual dos custos para cada fase do ciclo de vida dos 

serviços de recolha.   
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Figura 5.10 Distribuição de custos relativos aos serviços de recolha de (a) RSU, (b) SEL, (c) RCJ, (d) RMO 

O serviço com maior impacto nos custos globais dos serviços de recolha é o RCJ. Dado que que nesta análise do 

CCV o valor anual equivalente é atualizado ao ano de 2015, os valores das viaturas com data de aquisição mais 

antiga serão inevitavelmente superiores. Esta premissa afeta essencialmente as viaturas de recolha de RCJ e 

RMO, visto que têm 2005 como o ano médio de aquisição de viaturas. Apesar de terem custos mais elevados de 

aquisição, combustível e manutenção os serviços de recolha indiferenciada e seletiva apresentam menores 

custos globais que o serviço de RCJ, que conjuntamente com RSU constituem os serviços com maiores despesas 

com operadores e gestores da operação. As viaturas de RCJ e RMO têm uma duração de ciclo de vida superior. 

O serviço de RMO é o menos dispendioso por via de comportar apenas 5 viaturas com custos globais inferiores. 

No Quadro 5.16 apresentam-se alguns indicadores que permitem avaliar e detalhar o significado dos custos do 

ciclo de vida resultantes dos diversos serviços de recolha de resíduos. O indicador de custo por quantidade de 

resíduos recolhidos (€/t) permite relacionar de forma direta o valor anual equivalente das viaturas com a 

totalidade de matéria recolhida, o que possibilita avaliar com precisão o custo real de resíduos recolhidos. Os 

resíduos indiferenciados e os verdes possuem o maior custo global e por veículo, mas uma vez que a quantidade 

de resíduos recolhidos nestes serviços é significativamente superior, o custo do ciclo de vida por unidade de peso 

é inferior ao dos restantes serviços. A recolha de monstros apresenta o valor anual equivalente por viatura mais 

reduzido devido às características das viaturas, de menor dimensão, e ao menor índice de utilização, que origina 

reduzidos valores nas diferentes categorias de custo, com exceção dos operadores e gestores da operação. Este 

é também o serviço que apresenta o maior valor de custo por unidade de peso devido às características do 

serviço, nomeadamente grandes volumes de resíduos de baixa densidade, menores quantidade de resíduos 

recolhido e variabilidade de concentração de pontos de recolha. O indicador €/Km complementa a análise, não 

tendo a precisão do custo por tonelada, visto que os quilómetros percorridos dependem de vários fatores, como 

a rota definida em cada circuito e a distância entre contentores. Os serviços de RSU e SEL têm valores 

semelhantes de CCV por distância percorrida indicando que o maior CCV da recolha de indiferenciados é 

compensada pela cobertura de maiores distâncias. A recolha de resíduos de cortes de jardins e objetos fora de 

uso apresentam menores VAE/distância percorrida visto que dada a variabilidade de concentração dos pontos 

de recolha, as viaturas deste serviço percorrem, em geral, maiores distâncias. 
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Quadro 5.16 Custos associados a cada serviço de recolha de resíduos 

Custo do Ciclo de Vida RSU SEL RCJ RMO 

VAE/viatura [€/viatura] 137.436   106.373   188.340   104.620   

VAE/quantidade de resíduos 
recolhida [€/t] 

49   146   95   180   

VAE/distância percorrida 
[€/km] 

8   8   6   4   

5.13.2 Análise de cada serviço de recolha 

Neste subcapítulo da apresentação de resultados pretende-se expor uma análise mais detalhada dos valores 

obtidos para cada serviço de recolha. Para tal, segue-se uma metodologia comum a todos os serviços que 

consiste em: i) análise comparativa de uma amostra das viaturas de cada tipo de recolha; ii) apresentação 

detalhada dos resultados para uma viatura média de cada serviço, através de figuras de evolução temporal de 

custos globais, custos por tonelada e da relação dos custos de manutenção com aquisição. Dado que o peso de 

resíduos recolhidos foi estimado com base no indicador de peso recolhido por distância percorrida a evolução 

temporal do custo por quilómetro percorrido é semelhante à dos custos por tonelada. O CCV destas viaturas 

médias foi calculado através da atualização dos custos de todas as viaturas de cada serviço a um ano de referência 

(ano 0), que difere entre serviços de recolha. 

Todas as viaturas de recolha foram incluídas nesta análise, no entanto para a análise comparativa foi selecionada 

uma amostra representativa de viaturas que diferem nos seguintes parâmetros: i) marca; ii) modelo; iii) período 

de análise; e iv) data de aquisição, de modo a avaliar os seus impactos no CCV.  As características e utilização de 

cada viatura definem a sua especificidade e a necessidade de análises individuais e comparativas, que permitem 

à entidade gestora ter conhecimento dos custos detalhados dos equipamentos que possui de modo a auxiliar a 

tomada de decisão em futuras aquisições. 

Pela análise dos Quadro 5.17 a Quadro 5.20 verifica-se que quanto maior o valor de aquisição das viaturas menor 

é o indicador do custo por quantidade de resíduos recolhidos, em todos os serviços. Assim, constata-se que a 

estratégia de aquisição de viaturas seguida é eficiente, sendo rentabilizado o investimento inicial.  

A evolução dos custos e indicadores ao longo dos anos é semelhante entre as viaturas dos diferentes serviços de 

recolha. Nos primeiros cinco anos de vida da viatura, os custos são superiores devido ao valor de aquisição pago 

anualmente em forma de amortização e gastos de financiamento. Após esta fase inicial do ciclo de vida da 

viatura, há uma diminuição nos custos anuais, uma vez que termina o encargo anual com a aquisição e tem-se 

apenas custos de operação e manutenção. À medida que as viaturas se aproximam do fim-de-vida o número de 

avarias e problemas de funcionamento/operação aumentam, originando maiores necessidades de operações de 

manutenção, que motivam o aumento dos custos. Esta necessidade de reparações extensivas e de avarias graves 

determina o fim-de-vida económica das viaturas, no entanto a política da Cascais Ambiente é substituir antes da 

ocorrência destes eventos de modo a evitar os custos indiretos devido à interrupção do serviço. 
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Os principais fatores de diferenciação entre as viaturas dos vários serviços de recolha são a magnitude dos custos 

e a duração da vida económica. As viaturas que compõem o serviço de recolha indiferenciada apresentam a vida 

média mais curta (média de 10 anos) e as viaturas de recolha de objetos fora de uso apresentam a maior duração 

(média de 15 anos). As diferenças de valores de vida média são explicadas, principalmente, pelo tipo de viaturas 

e pela intensidade do serviço de resíduos indiferenciados, que têm dois turnos de recolha de resíduos diária. 

a) RSU 

➢ Análise comparativa 

De modo a comparar diferentes viaturas de recolha de indiferenciados destacaram-se 3 viaturas com marcas, 

modelos e vida económica distinta. Em 2012, a frota do serviço de RSU sofreu uma profunda renovação, assim a 

data de aquisição das viaturas presentes nesta amostra remonta a este ano (Quadro 5.17). 

Quadro 5.17 Dados de uma amostra de viaturas de recolha de indiferenciados 

Viatura 
[-] 

Marca 
[-] 

Data de 
Matricula [-] 

Período de análise 
[anos] 

Valor aquisição 
[€] 

VAE [€] 
Consumo 

médio 
[l/100km] 

VAE por 
quantidade 

[€/t] 

A Scania 19-07-2012 10 238.995   172.092   96 29 

B Volvo 26-06-2012 9 205.000   173.397   121 88 

C MAN 23-05-2012 13 204.000   117.314   87 38 

Na Figura 5.11 apresenta-se uma análise comparativa das diferentes categorias de custo consideradas para cada 

viatura. Os custos são dados por uma média anual de cada categoria.  

A amostra considerada é reveladora da dispersão de valores que resultam da utilização das diferentes viaturas. 

A categoria de custo com maior relevância nesta análise comparativa é a manutenção, uma vez que a sua 

influência não se resume apenas ao VAE, mas também à definição da vida económica da viatura. Assim, neste 

caso o VAE mais elevado e a vida económica mais reduzida correspondem à viatura B, que possui maiores valores 

de custo de manutenção anuais. A viatura A tem maiores índices de utilização e peso de resíduos recolhidos que 

as restantes, justificando o menor valor de custo por tonelada e rentabilizando o elevado valor de aquisição.  

 

Figura 5.11 Comparação de custos médios anuais entre viaturas da recolha de indiferenciados 
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Em termos económicos a viatura C aparenta ser a mais favorável, todavia comparando o indicador de custo por 

tonelada de resíduos recolhidos verifica-se que não apresenta níveis de desempenho da ordem da viatura A, que 

é explicado pela recolha de menores quantidades de resíduos por ano. A reduzida utilização desta viatura 

influência os valores das respetivas categorias de custos. 

➢ Apresentação de resultados da viatura média 

A viatura média do serviço de RSU tem o ano de 2012 com ano de referência, uma vez que devido à renovação 

da frota a data de aquisição da maioria das viaturas de recolha deste serviço reportam a este ano. Dado que a 

aquisição das viaturas ocorre, maioritariamente, entre os meses de junho e agosto de 2012, os custos das 

restantes categorias de custos no primeiro ano de vida são reduzidos (Figura 5.12) e a quantidade de resíduos 

recolhidos é mínima, que origina um valor de custo por tonelada elevado (Figura 5.13).  

 

Figura 5.12 Evolução dos custos da viatura média de RSU 

 

Figura 5.13 Evolução dos custos por peso de resíduos recolhidos da viatura média de RSU 

Os custos de manutenção superiorizam-se ao valor de aquisição no ano 6, em que é expectável que haja 
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manutenção até ao fim-de-vida da viatura (Figura 5.14). Assim, a partir do ano 8 já seria possível proceder à 

substituição da viatura. Para definir a vida da viatura média considerou-se a vida média de 10 anos, resultado da 

média de todas as viaturas do serviço de RSU que foram calculadas com base na vida económica. Os custos de 

aquisição terminam ao fim de 5 anos (prazo de financiamento), representando-se a tracejado valores de 

aquisição fictícios de modo a permitir uma comparação direta com a manutenção. 

 

Figura 5.14 Comparação da evolução de custos de aquisição e manutenção da viatura média de RSU 

b) SEL 

➢ Análise comparativa 

Para o serviço de recolha seletiva apresenta-se uma amostra composta por duas viaturas de marcas, modelos, 

vida económica e data de aquisição distintas (Quadro 5.18). 

Quadro 5.18 Dados da amostra de viaturas de recolha seletiva 

Viatura 
[-] 

Marca [-] 
Data 

matricula [-] 
Período de 

análise [anos] 
Valor 

aquisição [€] 
VAE [€] 

Consumo médio 
[l/100km] 

VAE por 
quantidade [€/t] 

D Scania 30-12-2013 11  181.000   105.947   71 100 

E Mercedes Benz 16-05-2008 12 170.400   104.937   62 193 

Na Figura 5.15 apresenta-se os custos médios anuais destas duas viaturas de recolha seletiva. A viatura D 

apresenta mais encargos financeiros, por via de ter elevados custos de aquisição, combustível e manutenção 

comparativamente com a viatura E. Estes resultados generalizados das categorias de custos é justificado pela 

maior utilização da viatura D, com impacto no valor de custo por peso de resíduos recolhidos, e pelo maior 

consumo médio que tem ação direta no encargo com combustível. A data de aquisição tem impacto no VAE das 

viaturas, dado que são atualizadas ao ano de 2015, como tal a viatura E, com custos globais inferiores apresenta 

um VAE semelhante ao da viatura D. 

Neste serviço de recolha o custo dos operadores e gestores da operação tende a diminuir ao longo dos anos 

(Figura 5.16). Este decréscimo deve-se à redução do número de colaboradores, nomeadamente de cantoneiros 

e gestores da operação. Assim, como o custo global é repartido igualmente por todas as viaturas, as que têm 

uma data de aquisição mais antiga despendem maior valor com esta categoria de custo.  
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Figura 5.15 Comparação de custos médios anuais entre viaturas de recolha seletiva 

➢ Apresentação de resultados da viatura média 

Definiu-se, através da média de datas de aquisição das viaturas que compõem o serviço de SEL, 2008 como o ano 

de referência (ano 0) da viatura média de recolha seletiva. Para esta viatura média calculou-se o custo do ciclo 

de vida para 11 anos. As viaturas deste serviço são semelhantes às do serviço de recolha indiferenciada, 

distinguindo-se pelo menor desgaste derivado da menor utilização imposta diariamente, pelo que a vida 

económica destes equipamentos é superior (Figura 5.16). Através da análise conjunta da Figura 5.16 e da Figura 

5.17 verifica-se no fim-de-vida da viatura, que ao aumento dos custos de manutenção está associado um 

decréscimo do índice de utilização, dado pela menor quantidade de resíduos recolhidos, e, consequentemente, 

do custo de combustível.  

 

Figura 5.16 Evolução de custos da viatura média de SEL 

A evolução temporal do custo de manutenção não apresenta variações significativas até ao ano 9, sofrendo um 

aumento gradual nos primeiros anos de vida e. subsequentemente, com pequenas variações de ano para o ano. 

No ano 9 dá-se um aumento significativo do valor de custo da manutenção, associado a grandes intervenções de 

reparação e conservação, sobrepondo-se ao valor gasto no processo de aquisição da viatura (Figura 5.18). 
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Figura 5.17 Evolução de custos por peso de resíduos recolhidos da viatura média de SEL 

 

Figura 5.18 Comparação da evolução dos custos de aquisição e manutenção da viatura média de SEL 

c) RCJ 

➢ Análise comparativa 

No serviço de recolha de resíduos de cortes de jardins considerou-se uma amostra composta por quatro viaturas 

de marcas, modelos, período de análise e datas de aquisição distintas. As viaturas deste tipo de serviço têm, 

geralmente, valor de aquisição inferior e vida útil superior quando comparado com os serviços de RSU e SEL 

(Quadro 5.19). 

Quadro 5.19 Dados de uma amostra de viaturas de recolha de cortes de jardim 

Viatura 
[-] 

Marca [-] 
Data de 

Matricula 
[-] 

Período de 
análise [anos] 

Valor aquisição 
[€] 

VAE [€] 
Consumo médio 

[l/100km] 

VAE por 
quantidade 

[€/t] 

F Toyota 10-11-2005 12  76.850   110.335   25 90 

G MAN 26-10-2010 14 102.424   105.190   42 63 

H Volvo 03-12-2003 15   98.891   259.746   50 139 

I Mercedes Benz 26-02-2001 15  97.708   244.686   36 160 
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O custo anual equivalente resultante do ciclo de vida destas viaturas é de ordem de grandeza semelhante aos 

serviços de recolha de indiferenciados e seletiva. Isto deve-se, maioritariamente, ao montante gasto anualmente 

com os operadores e gestores da operação. Nas viaturas de recolha de RCJ existe uma diferença substancial na 

ordem de grandeza do VAE das viaturas consoante a data de aquisição. As viaturas mais antigas, de que são 

exemplo a viatura H e I, têm VAE muito elevados, uma vez que a atualização dos valores de custo para o ano de 

referência inflaciona o CCV das viaturas. A viatura F, apesar de ter 2005 como ano de aquisição, não se assemelha 

à ordem de grandeza de custos das viaturas referidas, visto que é uma viatura com diferentes características, 

com menor valor de aquisição e com menores dimensões, resultando menores valores de custo (Figura 5.19). 

 

Figura 5.19 Comparação de custos médios anuais entre viaturas de recolha de cortes de jardins 

A viatura G é a mais rentável, apresentando reduzidos custos de manutenção e por quantidade de resíduos 

recolhidos, o que contribui significativamente para o menor custo anual equivalente. A origem destes resultados 

pode ser justificada pela marca e modelo adotado, mas também pelo período de vida da viatura.  

➢ Apresentação de resultados da viatura média 

No serviço de recolha de RCJ considerou-se 2005 como ano de referência para a viatura média, de modo a que 

o CCV desta viatura não seja excessivamente inflacionado pela atualização dos custos. O ano considerado 

corresponde à media dos diferentes anos de aquisição das viaturas. A vida média da viatura é de 14 anos. Apesar 

do elevado peso de resíduos recolhidos neste serviço, a duração das viaturas tende a ser superior aos serviços 

de RSU e SEL, uma vez que a sua utilização é de carácter, maioritariamente, sazonal, as operações de recolha não 

comportam a mesma exigência e as viaturas são de tamanho inferior, com menores níveis de desgaste. 

 O peso da categoria de custos relativa aos operadores e gestores da operação é particularmente evidente nas 

Figura 5.20 e Figura 5.21. Os custos de combustível mantêm-se relativamente constantes ao longo do ciclo de 

vida e os custos de manutenção têm um aumento significativo no ano 8 e 13 do ciclo de vida da viatura, 

correspondente a grandes intervenções (Figura 5.22) 
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Figura 5.20 Evolução dos custos da viatura média de RCJ 

 

Figura 5.21 Evolução de custos por peso de resíduos recolhidos da viatura média de RCJ 

 

Figura 5.22 Comparação da evolução dos custos de aquisição e manutenção da viatura média de RCJ 
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d) RMO 

➢ Análise comparativa 

As viaturas que constituem este tipo de serviço de recolha são da mesma marca, modelo e data de aquisição. 

Considerou-se, no entanto, uma amostra de duas viaturas semelhantes e com diferentes desempenhos a nível 

de custos (Quadro 5.20). 

Quadro 5.20 Dados de uma amostra de viaturas de recolha de monstros 

Viatura 
[-] 

Marca 
[-] 

Data de 
Matricula [-] 

Período de 
análise [anos] 

Valor aquisição 
[€] 

VAE [€] 
Consumo médio 

[l/100km] 

VAE por 
quantidade 

[€/t] 

J Volvo 01-10-2004 15 65.000   108.282   26 148 

K Volvo 01-10-2004 16 65.000   103.650   26 259 

O fator diferenciador, que causa as desigualdades ao nível do custo anual equivalente é a utilização de cada 

viatura. Na Figura 5.23 apresentam-se os custos médios anuais das viaturas J e K, verificando-se o peso de cada 

categoria de custo no VAE, com significativa relevância os operadores e gestores da operação. A viatura J assume 

maiores custos derivado da maior utilização.  

 

Figura 5.23 Comparação de custos médios anuais entre viaturas de recolha de objectos fora de uso 

➢ Apresentação de resultados da viatura média 

No serviço de recolha de objetos fora de uso considerou-se 2005 como ano de referência para a viatura média, 

à semelhança do que se sucedera na recolha de RCJ, uma vez que todas as viaturas deste serviço têm data de 

aquisição referente a este ano. A vida média da viatura é de 15 anos, sendo o serviço com viatura média de maior 

duração, que pode ser explicado pelas características das viaturas, de dimensão reduzida, com baixos consumos 

de combustível e reduzidos custos de manutenção. Adicionalmente, os baixos índices de utilização e de peso dos 

resíduos recolhidos conferem maior longevidade às viaturas deste serviço. Os encargos com operadores e 

gestores de operação são determinantes com um peso de custo muito superior às restantes categorias. A 

evolução desta categoria é aproximadamente constante com um pequeno decréscimo a partir do ano 9 (Figura 

5.24). O custo de combustível mantém-se aproximadamente constante ao longo do tempo, atingindo o mínimo 

no último ano de vida, que corresponde também ao menor índice de utilização e maior custo de manutenção 

(Figura 5.24 e Figura 5.25). 
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Figura 5.24 Evolução de custos da viatura média 

 

Figura 5.25 Evolução de custos por peso de resíduos recolhidos da viatura média de RMO 

A evolução do custo de manutenção caracteriza-se por uma tendência evolutiva aproximadamente constante 

até ao ano 5, em que se verifica um aumento abrupto atingindo um pico de custo no ano 7, apenas superado 

pelo valor gasto no último ano de vida que se superioriza em grande medida ao custo de aquisição, justificando 

a substituição. É notório que após a intervenção dispendiosa que ocorre no ano 7 a tendência evolutiva deixou 

de ser constante com variações significativas do custo de manutenção (Figura 5.26). 

 

Figura 5.26 Comparação da evolução dos custos de aquisição e manutenção da viatura média de RMO 
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5.13.3  Análise de alternativas adicionais 

1) Alteração do tipo de combustível 

O valor de combustível é um dos principais encargos da empresa, constituindo um elevado custo de operação. 

Considerando que o número de quilómetros percorridos está otimizado de modo a que todos os contentores do 

circuito sejam recolhidos, o modo mais eficaz de poupança do parâmetro de combustível será a alteração do seu 

tipo, isto é, convertendo de diesel para GPL Auto. No Quadro 5.21 explicita-se a diferença de preços entre estes 

tipos de combustível, ilustrada pela Figura 5.27, com base na plataforma online “maisgasolina - estatísticas dos 

combustíveis”.  

Conclui-se assim que, o GPL permite uma redução de preços no consumo de combustível corrente. No entanto, 

a utilização deste tipo de combustível requer a adaptação das viaturas, de modo a incorporar um diferencial de 

combustível associado ao GPL.  

Quadro 5.21 Preços médios anuais de diferentes tipos de combustível 

Combustível 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Diesel [€/l] 1,251 1,006 1,166 1,406 1,485 1,424 1,365 1,223 1,189 

GPL [€/l] 0,661 0,561 0,693 0,8 0,823 0,799 0,805 0,633 0,587 

 

Figura 5.27 Comparação dos preços médios anuais dos combustíveis ao longo dos anos 

Para a simulação da diferença de custos com esta alteração de combustível considerou-se os seguintes 

parâmetros: 

• O custo estimado da conversão é cerca de 1500€; 

• Diferencial de consumo com a conversão para GPL Auto – 15%; 

• Consumo médio da viatura (l/100Km){

1. RSU − 95 
2. SEL − 60
3. RCJ − 50

4. RMO − 26

 

• Quilómetros médios percorridos pela viatura {

1. RSU − 35.000 km 
2. SEL − 26.500 km
3. RCJ − 26.500 km

4. RMO − 32.800 km

 

• Preço combustível (2016) (diesel) – 1,189 €/l; 
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• Preço GPL (2016) – 0.587 €/l. 

Considerou-se 4 viaturas de referência de cada serviço de modo a exemplificar a alteração de custos em todas 

as atividades de recolha. Tendo em conta estes dados é possível simular os custos para cada uma das viaturas de 

referência de cada serviço (Quadro 5.22). 

Quadro 5.22 Resultado com a alteração do tipo de combustível para cada viatura em análise 

RSU  

Custo anual Diesel [€] Custo anual GPL [€] Poupança potencial anual [€] Período de retorno do investimento [mês] 

39.534 22.445 17.089 1 

SEL 

18.905 10.733 8.172 2 

RCJ 

15.754 8.944 6.810 3 

RMO  

10.140 5.757 4.383 4 

A poupança potencial anual é calculada com base no preço de cada tipo de combustível, no diferencial de 

consumo com a conversão para GPL, nos quilómetros médios percorridos e, ainda, no consumo médio da viatura. 

Tendo-se: 

 𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎 (€/𝑎𝑛𝑜) = (𝑃𝐶×𝐶𝑀 − 𝑃𝐺𝑃𝐿×(𝐶𝑀×1.15))×𝐾𝑚/100 (4) 

Sendo que: 

• PC – preço combustível; 

• CM – Consumo médio da viatura; 

• PGPL – Preço GPL; 

• Km – quilómetros médios percorridos pela viatura. 

Esta alteração permite aumentar a autonomia máxima, somando a autonomia do depósito de gasóleo com a do 

depósito GPL. Como tal, esta mudança no parâmetro do combustível é benéfica para a empresa, possibilitando 

poupar recursos financeiros e otimizar os gastos com estes custos operacionais. Todavia existem desvantagens 

e limitações à aplicação deste tipo de combustível. A potência das viaturas com a alteração para GPL decresce, 

afetando o tempo de cada circuito e provoca um aumento das horas de trabalho dos operadores. Estes custos 

acrescidos não estão ao alcance de uma quantificação no âmbito desta dissertação, mas têm de ser considerados 

de modo a averiguar precisamente se esta alteração seria financeiramente rentável. 

2) Imposição de limite de velocidade 

A imposição de um limite de velocidade às viaturas de recolha é uma proposta alternativa de redução de custos 

de combustível e de desgaste da viatura. Esta medida seria particularmente útil em circuitos que se realizam em 

horário de tráfego muito reduzido. Para avaliar o impacto desta medida seria necessário selecionar uma amostra 
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de “viaturas de teste” e monitorizar estas viaturas durante um período de tempo definido, consoante a precisão 

de resultados que se queira obter (e.g., 1 circuito pontual ou 1 mês continuo de análise). Esta avaliação consistia 

assim na monitorização das velocidades máximas, mínimas e médias ao longo de cada circuito percorrido. 

Somando a estes dados o tempo percorrido por cada viatura para realizar um circuito, avalia-se a possibilidade 

de definição de uma velocidade máxima a impor sem prejudicar a recolha de resíduos do circuito. De realçar que 

o tempo máximo para cumprir o circuito é 6 horas, de acordo com o horário de trabalho dos operadores. Esta 

alteração só é viável para viaturas que realizem circuitos que não atingem o seu valor máximo de otimização, 

existindo uma folga temporal que pode ser aproveitada para a diminuição dos custos de combustível. De 

qualquer modo, em trabalhos futuros pode proceder-se a uma reorganização dos circuitos estabelecidos com 

base nesta imposição de limite de velocidade a viaturas. Esta análise alternativa não foi possível realizar no 

âmbito da presente dissertação, não existindo dados por viatura que possibilitem o cálculo do CCV com a 

consideração desta medida alternativa. 

3) Manutenção  

Em Abril de 2014 a Cascais Ambiente investiu numa oficina interna com o objetivo de reduzir os gastos e a 

dependência com as oficinas externas. Assim construiu-se um espaço com 3 pistas onde é possível realizar 

operações de manutenção em 3 viaturas em simultâneo. Para tal, existem seis operadores que constituem a 

equipa de manutenção da oficina interna.  

O investimento na oficina comporta três categorias de custos, o projeto de arquitetura e especialidades, a 

construção do espaço e o recheio, incorporando todo o material necessário para o tipo de operações que se 

realizam (Quadro 5.23). Dado o tamanho da oficina e os recursos à disposição os trabalhos desenvolvidos têm 

como função base pequenas reparações (e.g., substituição de farolim, afinação de peças). 

Quadro 5.23 Investimento realizado na oficina interna 

Projeto Arq. & Especialidades [€] Construção [€] Recheio [€] Investimento total [€] 

26.000   318.000   55.000   399.000   

Assim, desde a data de inauguração a oficina tem funcionado na sua plenitude. Os gastos com o serviço de oficina 

são variados. De modo a simplificar dividiu-se em dois grupos: i) custos diretos, que englobam todos os gastos 

correntes, excetuando a mão-de-obra, tais como peças e componentes, ferramentas e utensílios de desgaste 

rápido, energia e fluídos, limpeza, higiene e conforto e, ainda, alguns trabalhos especializados; e ii) mão de obra, 

que incorpora as remunerações do pessoal e os respetivos encargos aplicados, seguros pessoais de acidentes de 

trabalho, possíveis indeminizações que ocorram e fardamento. No Quadro 5.24 apresenta-se os custos 

decorrentes com todo o processo de manutenção interna no ano de 2015. 

Quadro 5.24 Custos da manutenção interna no ano de 2015 

Custos diretos Mão-de-obra Total 

62.645 € 77.737 € 140.382 € 

45% 55% 100% 
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Verifica-se que o maior peso dos custos com o serviço de manutenção interna é a mão-de-obra, sendo o principal 

foco de uma possível tomada de decisão da gestão de topo de modo a otimizar este serviço. Uma hipótese a 

adotar seria reduzir o número de operadores existentes na oficina interna, no entanto tal podia ser imprudente, 

originando situações de atrasos e falta de vazão dos problemas das viaturas, bem como custos acrescidos com 

indeminizações no caso de despedimento de funcionários. Existindo no máximo três viaturas em simultâneo, o 

método que vigora atualmente são dois trabalhadores por viatura. É assim de considerar uma possível redução 

das horas de trabalho de um ou dois operadores, se se verificar que existem em número excessivo para o trabalho 

usualmente realizado no dia-a-dia da oficina. 

Os grandes gastos de manutenção são indubitavelmente com as operações realizadas nas oficinas externas à 

Cascais Ambiente, onde se realiza grande parte da manutenção corretiva e preventiva. De modo a efetuar uma 

análise comparativa entre custos de manutenção interna e externa, calculou-se os valores das operações 

realizadas externamente à empresa no ano de 2015, à semelhança do que se havia feito para a interna. 

Pretendeu-se também discriminar os gastos por tipo de serviço de recolha, identificando percentualmente o seu 

peso no custo total (Quadro 5.25). 

Quadro 5.25 Custos do serviço de oficina externa 

Manutenção 
RSU SEL RCJ RMO 

Custo [€] Peso [%] Custo [€] Peso [%] Custo [€] Peso [%] Custo [€] Peso [%] 

Preventiva             22.297    9%            22.722    13%            36.613    20%          21.078    36% 

Corretiva           230.845    91%          149.159    87%          142.635    80%          38.244    64% 

Total/serviço           253.142    -          171.881    -          179.248    -          59.322    - 

Total global [€] 663.593   

Como se verifica o custo global é bastante superior ao da manutenção interna para o mesmo ano. Supera até, a 

soma de todo o investimento na construção da oficina com os gastos dos serviços praticados ao longo do ano. A 

estratégia de manutenção de viaturas pode ser revista, sendo o principal foco de atuação o gasto externo. Na 

impossibilidade de realizar todo o serviço de manutenção internamente, deve-se procurar uma interação eficaz, 

ambicionando desenvolver a oficina interna para ter condições de abranger um maior número de operações.  As 

maiores parcelas das operações de manutenção são de caracter corretivo, explicitando o facto de que os 

equipamentos móveis, como é o caso das viaturas, sujeitos a diversas ações, tais como, ambientais, humanas ou 

materiais, estão sujeitos à ocorrência de diversos problemas. Essa probabilidade aumenta com a maior utilização 

das viaturas. 

Não é possível efetuar uma análise detalhada e precisa à rentabilidade da oficina interna, visto que não há dados 

discriminados das operações de manutenção por viatura ou por serviços de recolha. Não sendo possível 

quantificar onde e quanto se poupa em executar determinadas atividades na oficina interna. Seria possível esta 

análise de rendibilidade no caso de se dispor de dados discriminados de manutenção externa por viatura antes 

da existência de oficina interna, de modo a avaliar a poupança de valor despendido com oficinas externas, 

contudo só foi possível a recolha destes dados a partir de 2015.  
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4) Substituição de contentores 

A avaliação da possibilidade de substituição de contentores de superfície por contentores semienterrados ou 

enterrados em locais de elevada produção de resíduos constituem uma oportunidade para redução de custos 

globais das viaturas de recolha e da manutenção de contentores. Para a realização desta análise segue-se a 

seguinte metodologia: i) identificação das zonas com maior produção de resíduos nos serviços de RSU e SEL; ii) 

avaliar a possibilidade de instalação de contentores semienterrados ou enterrados na zona identificada, 

verificando se não viola os requisitos estabelecidos; iii) análise de viabilidade financeira desta substituição; e iv) 

reorganização dos circuitos existentes, sabendo que os contentores substituídos permitem diminuir a 

periodicidade de recolha, armazenando maiores quantidades de resíduos. A aplicação desta metodologia para 

avaliar a possibilidade de substituição do tipo de contentores ultrapassa o âmbito desta dissertação. O passo iii) 

que se enquadra na análise do CCV desenvolvida, não se pode dissociar do iv), visto que será a reorganização dos 

circuitos que permite minimizar os custos das viaturas de recolha. Na hipótese de não se proceder a uma 

reorganização de circuitos esta substituição pode ser vantajosa, particularmente, na redução de desgaste das 

viaturas de recolha e contentores e no consumo de combustível, evitando-se algumas paragens em pontos de 

recolha.  

De modo a exemplificar uma análise de viabilidade desta alternativa, considera-se a hipótese de uma redução 

de custos de operação e de manutenção mensal de 2,5% por via da redução do consumo de combustível e do 

aumento do desgaste das viaturas, respetivamente. Sabe-se ainda que o investimento em contentores 

enterrados ou semienterrados (ilha ecológica) é cerca de 5000 €, contabilizando a aquisição dos contentores e a 

obra de instalação. Aplicando a redução de custos mensal a uma viatura média, constata-se que ao fim do ano 4 

de utilização a poupança com esta medida é superior ao investimento, passando a ser rentável a sua 

implementação (Figura 5.28). Dado que há limitações de informação relativa à manutenção de ilhas ecológicas, 

este parâmetro não é considerado nesta análise simplificativa. 

 

Figura 5.28 Avaliação da viabilidade de substituição de contentores 
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 CONCLUSÃO 

6.1 CONCLUSÕES 

A metodologia do CCV apresentada é consistente com a norma europeia para edifícios e ativos construídos e 

inclui contribuições de outras fontes bibliográficas no processo de adaptação para o contexto da gestão de 

resíduos. A sua aplicação ao caso de estudo da Cascais Ambiente permitiu testar a sua aplicabilidade. O exercício 

de aplicação da metodologia foi utilizado ainda como ponto de partida para a certificação do serviço de recolha 

de resíduos da Cascais Ambiente de acordo com a ISO 55000. Além disso, o modelo de captação da estrutura de 

custos detalhada do ciclo de vida dos equipamentos de recolha de resíduos revelou oportunidades de melhoria 

no sistema de registo de custos utilizado, nomeadamente na discriminação dos custos de manutenção interna 

por serviço de recolha e/ou viatura. 

A aplicação da metodologia ao caso de estudo foi exigente e complexa, dadas as dificuldades de recolha de 

informação especifica que fosse de encontro ao pretendido nos respetivos passos da metodologia. O quadro 

organizacional da empresa distribui responsabilidades por diferentes áreas tornando-se complexo a obtenção 

da documentação requerida. Apesar de ser uma empresa recente, a Cascais Ambiente é das empresas mais 

organizadas e desenvolvidas no seu setor, pautando-se por um processo de crescimento e melhoria continua dos 

serviços prestados. No entanto, existem algumas limitações de dados históricos que influenciaram o nível de 

detalhe das estimativas efetuadas. A inexistência de informação relativa à manutenção de ilhas ecológicas 

também não permitiu a aplicação da análise do CCV a estes equipamentos integrantes do serviço de recolha de 

resíduos. 

Os resultados obtidos e apresentados constituem uma linha de base para direcionar os esforços com vista à 

otimização e para avaliar o desempenho de alternativas potenciais com elevado nível de detalhe. As viaturas de 

recolha representam a maior parcela de custos com 92% dos custos totais. A contentorização, com apenas 8% 

dos custos globais, tem pouco impacto nos encargos da empresa.  

Através dos resultados dos equipamentos de deposição conclui-se que a aquisição e manutenção representam 

percentagens de custos semelhantes, com uma ligeira superioridade das operações de manutenção. O serviço 

que mais contribui para os custos totais da contentorização é o seletivo, maioritariamente devido ao elevado 

custo de aquisição dos contentores.   

Analisando os resultados das viaturas de recolha é possível concluir que a fase mais relevante do CCV é a 

operação, em particular a mão-de-obra (operadores e gestores da operação) que representa mais de 50% do 

CCV. O fim-de-vida das viaturas é determinado pela sua vida económica, que é definida pelo momento em que 

os custos de manutenção se tornam superiores ao valor de amortização anual do veículo. A duração das vidas 

médias das viaturas de cada serviço de recolha depende das características do serviço e das próprias viaturas 

adquiridas, sendo que a recolha de RSU possui a menor vida média (10 anos) e a de RMO incorporas as viaturas 

com maior longevidade (15 anos). Adicionalmente, o CCV dos vários serviços de recolha (RSU, SEL, RCJ e RMO) 

são diferentes e a sua relevância depende do indicador utilizado (€; €/viatura; €/t; €/km). A recolha de resíduos 
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de cortes de jardins é o serviço com maior valor anual equivalente, o que se justifica pelo número de operadores 

envolvidos na atividade de recolha e na antiguidade das viaturas envolvidas neste serviço, mas é apenas o 

terceiro serviço no indicador do custo por peso dos resíduos recolhidos, devido à elevada quantidade de recolha 

deste tipo de resíduos. A idade das viaturas alvo de análise tem também impacto no resultado dos CCV de cada 

serviço, em particular nas viaturas mais antigas, devido à inflação aplicada às diferentes categorias de custo para 

atualizar o valor anual equivalente para o ano de 2015. Apesar de operar apenas numa fração do município de 

Cascais, a recolha de resíduos indiferenciados constitui o serviço com maior quantidade de resíduos recolhidos. 

Os RSU constituem um serviço intensivo, com uma grande quantidade de pontes de recolha diários, e com 

elevado custo global, resultando, no entanto, no menor custo por peso de resíduos recolhidos. Nos serviços de 

recolha indiferenciada e seletiva há uma relação direta entre a quantidade de resíduos recolhidos e a densidade 

populacional de cada zona do concelho de Cascais. 

6.2 PERSPETIVAS DE DESENVOLVIMENTO FUTURO 

Os trabalhos de futuro envolverão o aumento da precisão de estimativas ao nível das viaturas, a fim de identificar 

e compreender os determinantes subjacentes às diferenças entre os serviços de recolha e entre as viaturas 

correspondentes a cada serviço. 

 Os resultados revelaram um custo mais elevado com a recolha de resíduos recicláveis em comparação com a 

recolha de resíduos indiferenciados, particularmente visível no custo por peso de resíduos recolhidos. Um efeito 

de escala pode justificar parte da diferença, visto que a infraestrutura e os recursos existentes são capazes de 

gerir maiores quantidades de resíduos recicláveis. É também necessária uma análise que inclua a recolha, o 

tratamento e a avaliação da componente ambiental (através de um ACV) de modo a comparar corretamente e 

com maior nível de precisão o desempenho da recolha de resíduos indiferenciados e seletiva. A definição do fim-

de-vida dos equipamentos constitui mais uma análise alvo de melhoria. Os dados de substituição anual dos 

contentores serão utilizados para estimar a sua durabilidade e os custos indiretos devidos a avarias de viaturas 

e a interrupções do serviço devem ser incluídos na decisão de substituição das viaturas de recolha. É fundamental 

proceder a discriminação dos custos de manutenção global da contentorização, com a inclusão do custo dos 

contentores enterrados (ilhas ecológicas). Propõe-se, ainda, como processo de melhoria da metodologia 

desenvolvida o estudo de modelos de degradação de contentores e, principalmente, de desgaste de viaturas. O 

desenvolvimento destes modelos assume particular importância no auxilio ao cálculo do CCV das análises 

alternativas sugeridas, de modo a compreender de forma precisa o impacto que estas medidas podem alcançar 

no custo do ciclo de vida dos equipamentos ligados à recolha de resíduos.  

Atualmente à data de entrega da presente dissertação, a Cascais Ambiente deixou de depender de prestadores 

de serviços e passou a assumir por meios próprios a recolha de resíduos indiferenciados em todo o concelho de 

Cascais. Assim, constitui uma mais valia a adaptação da metodologia de análise do CCV desenvolvida ao novo 

paradigma existente na empresa, permitindo a análise global de todos os serviços de recolha realizados 

internamente pela Cascais Ambiente. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – ANÁLISE DOS CIRCUITOS DOS SERVIÇOS DE RECOLHA 

As viaturas de recolha de resíduos não realizam apenas um circuito, podendo realizar diversas rotas por ano. 

Verifica-se, no entanto, que existem viaturas preferências, que são utilizadas mais vezes pelos operadores por 

garantirem maior qualidade de condução. Assim, existem grandes assimetrias na utilização de viaturas por ano, 

havendo viaturas com reduzida quantidade de resíduos recolhidos, servindo de reserva às viaturas com maiores 

índices de utilização. Os circuitos são relativamente homogéneos na distância percorrida e no volume de resíduos 

recolhidos (Quadro 0.1). Existe uma correspondência direta entre a quantidade de resíduos recolhidos e a 

densidade populacional. A área afeta aos circuitos 161 e 191 (Figura 0.1) (região Norte do Concelho) apresenta 

menores índices de densidade populacional (Figura 4.2), resultando nos circuitos com menor quantidade de 

resíduos recolhidos (Quadro 0.2). 

Quadro 0.1 Quantidade de resíduos recolhidos por circuito e viatura em 2015 

Viaturas 
Circuito 

150 
Circuito 

160 
Circuito 

170 
Circuito 

Ilhas 
Circuito 

161 
Circuito 

171 
Circuito 

181 
Circuito 

191 
Total [%] 

85 142.340 65.600 7.140 0 28.420 143.340 156.980 24.480 3 

86 246.120 141.900 9.540 0 97.140 300.040 323.040 217.800 7 

91 193.120 270.160 0 0 137.880 411.540 302.160 298.660 9 

126 0 0 0 1.592.200 8.800 12.760 45.200 0 9 

133 253.280 0 215.420 0 418.280 0 139.280 348.400 8 

134 709.520 446.300 190.940 0 103.560 1.357.140 278.120 7.740 17 

135 208.760 1.215.360 58.920 0 11.500 361.280 1.234.880 265.160 19 

136 483.420 0 365.260 0 407.580 0 0 702.840 11 

137 0 0 666.980 468.480 594.140 0 0 144.200 10 

138 0 0 625.980 218.760 81.480 0 0 88.520 6 

Total 
[%] 

13 12 12 13 11 14 14 12 100 

 

Figura 0.1 Mapa com a distribuição dos circuitos de recolha indiferenciada (Fonte: EMAC) 
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Com intuito de otimizar os circuitos de recolha indiferenciada e, por sua vez, a utilização da capacidade das 

viaturas, a ERSAR define no Guia Técnico nº19 (LNEC e ERSAR, 2013) um indicador referente à rentabilização do 

parque de viaturas. Este indicador é dado pela quantidade de resíduos recolhidos por capacidade das viaturas. 

De acordo com o Guia Técnico nº19 tem-se os seguintes valores de referência (kg/m3) de avaliação da qualidade 

do serviço: 

• Qualidade do serviço boa – [450; +∞[; 

• Qualidade do serviço mediana – [400; 450[; 

• Qualidade do serviço insatisfatória – [0;400[  

Assim, a qualidade do serviço de recolha indiferenciada insere-se na gama de valores pertencentes a um nível 

bom, sendo superior a 450 kg/m3 em todos os circuitos (Quadro 0.2). Conclui-se que o parque de viaturas 

apresenta valores elevados no indicador “rentabilização do parque de viaturas”.  

De modo a obter a relação entre a capacidade instalada nos contentores presentes ao longo do circuito e a 

quantidade de resíduos recolhidos, considerou-se o indicador “capacidade/quantidade”. Para tal, recorreu-se a 

um valor de densidade mássica de 123,25 kg/m3, de acordo com Gomes, 2008 e Lopes, 2008. 

Quadro 0.2 Caracterização dos circuitos de recolha indiferenciada (valores médios) 

 

Circuito 
[-] 

Distância 
[km] 

Tempo 
[h] 

Quantidade 
diária [kg] 

Nº de 
contentores 

[-] 

Capacidade 
instalada 

[m3] 

Capacidade/
Quantidade 

[kg/kg] 

Quantidade 
por 

distância 
[Kg/Km] 

Rentabilização 
do parque de 

viaturas 
[kg/m^3] 

M
an

h
ã 

150 60 05:57 12.143 308 246 2,5 203 810 

160 64 05:54 11.251 301 241 2,6 177 750 

170 68 05:54 12.069 299 239 2,4 178 805 

Ta
rd

e 

161 60 06:01 10.623 319 256 3,0 177 708 

171 62 06:05 14.334 361 289 2,5 231 956 

181 60 06:03 13.803 375 301 2,7 230 920 

191 62 06:08 11.736 387 310 3,3 191 782 

O serviço SEL recolhe os resíduos de todo o concelho de Cascais (Figura 0.2). Os circuitos são concebidos em 

função do nível de enchimento dos contentores. Para o efeito, o enchimento dos contentores é classificado numa 

escala de 1 (contentor vazio) a 5 (contentor cheio). Os circuitos são idealizados de modo à recolha ser efetuada 

quando os contentores apresentem níveis de enchimento iguais ou superiores a 3. No entanto, existem casos 

em que este valor pode ser inferior, visto que pode ocorrer em locais de passagem do circuito não compensando 

o gasto com equipamento a não recolha dos resíduos. Em termos globais, verifica-se uma reduzida percentagem 

de ecopontos com nível de enchimento insatisfatório (inferior a 3), pressupondo um bom nível de otimização 

dos circuitos. 

A recolha do fluxo de vidro não tem circuito definido, visto que os contentores para vidro têm taxas de 

enchimento baixas na generalidade do concelho, excetuando-se as zonas de restauração e bares. Assim, a 

recolha destes contentores depende do nível de enchimento verificado aquando da recolha do plástico e papel. 
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Quando se verifica um nível satisfatório de enchimento dos contentores de vidro (maior ou igual a 3) procede-

se à sua recolha. O nível de enchimento dos contentores é anotado através da avaliação a “olho nu” do 

enchimento do contentor, sendo depois passada a informação para um sistema tecnológico existente no carro 

que dá conhecimento deste nível. As viaturas para a recolha do fluxo de vidro são menos dispendiosas que a dos 

restantes fluxos. 

 

Figura 0.2 Mapa com a distribuição dos circuitos de recolha seletiva (Fonte: EMAC) 

Os circuitos planeados para a recolha do fluxo de papel (Quadro 0.3) e plástico (Quadro 0.4) são idênticos. No 

entanto, diferem substancialmente na quantidade de resíduos recolhidos e no tempo total de realização dos 

circuitos. A duração dos circuitos depende diretamente da quantidade de resíduos recolhidos, como tal verifica-

se que para o fluxo de papel a quantidade e duração é superior ao de plástico.  

À semelhança do que se descreveu para o serviço de RSU, o cálculo da capacidade instalada através de ecopontos 

por quantidade de resíduos recolhidos é auxiliado pelo valor da densidade mássica, que de acordo com Gomes, 

2008 e Lopes, 2008, é dado por 100 kg/m3 (papel e plástico).  

Quadro 0.3 Caracterização dos circuitos de recolha seletiva - fluxo de papel (valores médios) 

 Circuito 
[-] 

Distância 
[km] 

Tempo 
[h] 

Quantidade 
média [kg] 

Nº de 
contentores 

[-] 

Capacidade 
instalada 

[m3] 

Capacidade/
Quantidade 

[kg/kg] 

Quantidade 
por distância 

[Kg/Km] 

Nível de 
enchimento 
abaixo de 3 

[%] 

M
an

h
ã 

1 52 06:03 4.013 73 183 4,5 77 3% 

3 55 06:21 3.762 92 230 6,1 68 3% 

5 54 06:12 3.892 80 200 5,1 72 4% 

7 61 06:19 3.616 98 245 6,8 59 3% 

Ta
rd

e 

2 49 05:54 4.019 78 195 4,9 81 12% 

4 56 06:12 2.848 103 258 9,0 51 6% 

6 70 06:08 3.272 98 245 7,5 47 6% 

8 49 06:06 3.195 125 313 9,8 65 6% 
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Quadro 0.4 Caracterização dos circuitos de recolha seletiva - fluxo de plástico (valores médios) 

 

Circuito 
[-] 

Distância 
[km] 

Tempo 
[h] 

Quantidade 
média [kg] 

Nº de 
contentores 

[-] 

Capacidade 
instalada 

[m3] 

Capacidade/
Quantidade 

[kg/kg] 

Quantidade 
por distância 

[Kg/Km] 

Nível de 
enchimento 
abaixo de 3 

[%] 

M
an

h
ã 

1 52 05:44 2.591 74 185 7,1 50 2% 

3 55 06:07 2.522 93 232,5 9,2 44 4% 

5 54 05:56 2.695 80 200 7,4 50 3% 

7 61 05:54 2.124 98 245 11,5 36 3% 

Ta
rd

e 

2 49 05:39 2.524 78 195 7,7 52 10% 

4 56 05:50 2.079 103 257,5 12,4 38 4% 

6 70 05:42 1.846 98 245 13,3 27 4% 

8 49 05:41 2.104 125 312,5 14,9 43 7% 

Os serviços de RCJ e RMO distinguem-se na forma predominante de agendamento da recolha. Isto é, a recolha 

de RCJ realiza-se maioritariamente através de pedidos de agendamento (PHC), particularmente na zona 1 do 

concelho, enquanto que a recolha de RMO depende maioritariamente da identificação de resíduos abandonados 

(Quadro 0.5 e Quadro 0.6).Contrariamente aos restantes serviços, nos RCJ e RMO não se pode deduzir uma 

relação entre o volume de resíduos recolhidos e a densidade populacional, visto que a produção deste tipo de 

resíduos não é diretamente proporcional ao número de habitantes em determinada zona do concelho.  

Os circuitos do serviço de RCJ distribuem-se de igual forma pelos turnos de manhã e de tarde (Figura 0.3). Na 

zona 1 podem realizar-se 12 circuitos e a zona 2 pode dividir-se em 6 circuitos. Existe uma diferença significativa 

entre os resíduos recolhidos e os quilómetros percorridos da zona 1 e 2, com a zona 1, de maior área e espaços 

verdes, a comportar maiores parcelas de produção de resíduos de cortes jardins. 

 

Figura 0.3 Mapa com a distribuição das zonas de recolha do serviço de RCJ (Fonte: EMAC) 

Quadro 0.5 Caracterização das zonas de recolha do serviço de RCJ (valores médios) 

  

Circuito 
[-] 

Distância 
média 
[km] 

Quantidade 
diária 

(média) 
[kg] 

PHC 
diário 

(média) 
[-] 

Abandonados 
diário (média) 

[-] 

Nº de fretes 
realizados 

diariamente 
(média) [-] 

Quantidade 
por frete 
[Kg/frete] 

Quantidade 
por distância 

[Kg/Km] 

Zo
n

a 
1

 

Manhã 398 28.985 58 17 9 3.365 73 

Tarde 399 31.087 49 7 9 3.594 78 

Zo
n

a 
2

 

Manhã 201 13.262 26 23 5 2.537 66 

Tarde 188 15.012 26 25 5 2.919 80 
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O serviço de RMO divide-se por duas zonas, com áreas aproximadamente semelhantes (Figura 0.4), 

proporcionando que as distâncias percorridas e quantidades de resíduos recolhidos são relativamente 

homogéneas entre zonas e que cada circuito só tem a necessidade de efetuar uma descarga final. Em média a 

recolha de objetos fora de uso é superior na área pertencente à zona 2 – tarde (Quadro 0.6). 

 

Figura 0.4 Mapa com distribuição das zonas de recolha do serviço de RMO (Fonte: EMAC) 

Quadro 0.6 Caracterização das zonas do serviço de RMO (valores médios) 

  

Circuito 
[-] 

Distância 
média 
[km] 

Quantidade 
diária 

(média) 
[kg] 

PHC 
diário 

(média) 
[-] 

Abandonados 
diário (média) 

[-] 

Nº de fretes 
realizados 

diariamente 
(média) [-] 

Quantidade 
por frete 
[Kg/frete] 

Quantidade 
por distância 

[Kg/Km] 

Zo
n

a 
1

 

Manhã 145 2.777 13 25 2 1.230 19 

Tarde 145 2.459 7 24 2 1.100 17 

Zo
n

a 
2

 

Manhã 153 2.773 12 35 2 1.348 18 

Tarde 120 3.532 9 31 2 1.531 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

ANEXO 2 – CÁLCULO DO CUSTO DOS OPERADORES E GESTORES DE OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS 

O custo unitário de operadores e gestores da operação difere entre serviços de recolha de resíduos, que origina 

diferentes resultados contribuindo de forma distinta para o impacto global desta categoria de custo. O serviço 

de RSU e RMO caracterizam-se por maiores valores globais despendidos com operadores, visto que para a 

realização destes tipos de recolha são necessárias equipas constituídas por um motorista e dois cantoneiros, 

comportando mais um cantoneiro que nos restantes serviços (SEL e RCJ). Verifica-se, no entanto, que apesar de 

as equipas de operação serem inferiores o serviço de RCJ apresenta custos semelhantes aos de RMO e próximos 

de RSU. Isto deve-se ao maior número de operadores que operam neste serviço, em particular. De realçar ainda 

que para o serviço de RMO não há encargos financeiros com “outros”, que se refere a chefias de serviços ou 

equiparados, que é justificável pelo menor número de viaturas e de peso de resíduos recolhidos neste serviço de 

recolha. A evolução dos custos com operadores e gestores da operação assume uma distribuição 

tendencialmente decrescente na generalidade dos serviços de recolha (Quadro 0.7 a Quadro 0.10). 

 

Quadro 0.7 Custos por ano dos operadores e gestores da operação de recolha indiferenciada 

Operador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cantoneiro [€] 39.744 45.858 34.241 22.711 34.241 39.132 

Motorista [€] 28.128 26.119 20.895 16.073 20.895 19.288 

Outros [€] 2.859 2.859 2.288 1.634 2.288 2.288 

Total [€] 70.731 74.836 57.423 40.418 57.423 60.708 

Quadro 0.8 Custos por ano dos operadores e gestores da operação de recolha seletiva 

Operador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cantoneiro [€] 23.235 24.458 24.458 16.596 15.051 16.305 

Motorista [€] 19.168 22.363 20.766 13.692 14.745 14.643 

Outros [€] 12.997 5.199 2.599 1.857 3.999 4.332 

Total [€] 55.401 52.020 47.823 32.145 33.795 35.280 

Quadro 0.9 Custos por ano dos operadores e gestores da operação da recolha de resíduos de cortes de jardins 

Operadores 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cantoneiro [€] 29.019 26.870 23.645 22.660 21.496 20.690 

Motorista [€] 27.591 29.043 26.623 26.623 29.043 27.954 

Outros [€] 6.341 6.341 5.813 3.875 4.227 3.875 

Total [€] 62.951 62.254 56.081 53.158 54.766 52.519 

Quadro 0.10 Custos por ano dos operadores e gestores da operação da recolha de monstros 

Operadores 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cantoneiro [€] 31.795 29.349 29.349 26.903 26.903 29.349 

Motorista [€] 31.947 28.753 28.753 25.558 25.558 25.558 

Total [€] 65.753 60.114 60.115 54.475 54.476 56.923 
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