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Resumo 

Atualmente, a energia elétrica é indispensável a nível doméstico, frequentemente em lazer e 

na generalidade das atividades económicas. 

Atendendo às necessidades de consumos e de forma a garantir a qualidade do serviço, é 

necessário criar novas redes de distribuição de energia elétrica e remodelar e/ou ampliar 

algumas já existentes. 

Neste contexto, e atendendo à dimensão do setor elétrico, considera-se necessária a criação de 

uma ferramenta que permita a gestão de resíduos. 

Com o presente trabalho, pretende-se criar um modelo aplicável a um grupo específico de 

obras de baixa tensão do setor das instalações elétricas que, a partir de um conjunto de 

indicadores, permita estimar a produção de resíduos de condutores, postes e luminárias, em 

função de uma determinada área ou extensão. 

O modelo apresentado é suportado por um grupo de indicadores obtidos pela relação 

estabelecida entre variáveis e pode ser aplicado a qualquer empresa do setor ou localização 

geográfica e permite que, para além da estimativa da produção de resíduos, se determine a 

logística necessária para o seu transporte e armazenamento, bem como o retorno financeiro da 

sua valorização. 

A validação do modelo foi feita a partir de dados recolhidos junto de empresas que operam 

neste setor, depois de registados e tratados. A informação obtida permitiu a criação de uma 

base de dados, a determinação de variáveis e o cálculo de indicadores de produção de 

resíduos. 

   

Palavras-chave: Resíduos; redes aéreas de baixa tensão; condutores; postes; luminárias; 

modelo de gestão; variáveis; indicadores.  
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Abstract 

Currently, electricity is essential in the domestic level, often in leisure and in most economic 

activities.  

To suit the consumption needs and to ensure the quality of the service, it´s necessary to create 

new distribution networks for electricity and remodel and / or expand some of the existent 

ones.  

In this context, and given the dimension of the electricity sector, it is considered necessary to 

create a tool that allows the waste management.  

With the present work, we intend to create a model applicable to a specific group of low 

voltage works from the sector of electrical systems that, from a set of indicators, allows to 

estimate the waste production of conductors, poles and luminaries, in function of a particular 

area or extension. 

 The model is supported by a group of indicators, obtained by the established relationship 

between variables. It can be applied to any business industry or geographical location and 

allows to, in addition to the estimated waste production, determinate the necessary logistics 

for transportation and storage, as well as the financial return of its valorization. 

 The model validation was done based on the data collected from companies operating in this 

sector, after recorded and processed. The information obtained allowed the creation of a 

database, the determination of variables and the calculation of the indicators of the waste 

production. 

 

Keywords: Waste; low voltage overhead networks; conductors; lampposts; luminaires; 

management model; variables; indicators.
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1. Introdução 

A energia elétrica, pelo bem-estar que proporciona, impulsiona o seu consumo de uma forma 

generalizada contribuindo para um impacto negativo no meio ambiente e para esgotamento 

dos recursos naturais e energéticos. 

Em Portugal, o consumo a nível doméstico, não-doméstico, indústria, agricultura, iluminação 

das vias públicas e edifícios do estado, aumentou entre 1994 e 2012 cerca de 70%, conforme 

elucidado pelo respetivo consumo total indicado na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Consumo total de energia elétrica em 1994 e 2012 
1
 

Ano Consumo total [kWh] 

1994 27.751.311.565 kWh 

[PRO]
2
 2012 47.130.533.175 kWh 

 

Considerando apenas o preço da energia, o consumo total em 2012, em termos de custos foi, 

conforme refletido na tabela 2, de 6.565.283.271 € dos quais 1.796.692.027 € correspondem 

ao consumo doméstico e 171.021.339 € à iluminação das vias públicas.  

 

Tabela 2 – Consumo de energia elétrica em 2012 
3
, preço por kWh 

4
 e custos associados 

Tipo de consumo Consumo [kWh] Preço [€/kWh] Total [€]
5
 

Doméstico Total [kWh] 12898004502 0,1393 1.796.692.027 € 

Iluminação das Vias Públicas Total 

[kWh] 
1554739445 0,11 171.021.339 € 

Consumo total [kWh] 47130533175 0,1393 6.565.283.271 € 

                                                 
1 (PORDATA 2014 a) 
2 Valor provisório 
3 (PORDATA 2014 a) 
4 (ERSE 2014 a) 
5 Valor sem IVA 
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Se for considerada a capitação para os consumos de 2012 e a população estimada residente no 

mesmo ano e de acordo com a tabela 3, obtém-se um custo total anual por habitante de 

624,38€, dos quais 170,87€ correspondem ao consumo doméstico e 16,27€ à iluminação das 

vias públicas. 

 

Tabela 3 – Consumo de energia elétrica per capita em 2012 
6
, preço por kWh 

7
 e custos associados 

Tipo de consumo Consumo [kWh] Preço [€/kWh] Total [€]
8
 

Doméstico Total [kWh] 1226,6 0,1393 170,87 € 

Iluminação das Vias Públicas Total 

[kWh] 
147,9 0,11 16,27 € 

Consumo total [kWh] 4482,3 0,1393 624,38 € 

 

A energia elétrica, constituindo-se como um bem essencial, está sujeita a obrigações de 

serviço público, de entre as quais se destacam, e.g., a segurança, a regularidade e a qualidade 

do seu abastecimento (ERSE 2014 c) feito através de redes de distribuição.  

As redes de distribuição possibilitam o escoamento da energia elétrica que aflui dos centros 

electroprodutores para as instalações consumidoras e são constituídas por linhas aéreas e por 

cabos subterrâneos, de alta, média e baixa tensão (ERSE 2014 b). 

São ainda constituídas por subestações, postos de transformação e equipamentos acessórios 

ligados à sua exploração. Fazem parte também as instalações de iluminação pública e as 

ligações a instalações consumidoras e a centros electroprodutores (ERSE 2014 b). 

À semelhança da rede de transporte, as redes de distribuição vão evoluindo ao longo do tempo 

sendo necessário o seu reforço e modernização,  designadamente no que respeita à capacidade 

de satisfação dos consumos com os necessários níveis de qualidade e minimizando as perdas 

nas redes. De igual modo,  as redes devem adaptar-se à evolução geográfica dos consumos e 

                                                 
6 (PORDATA 2014 b) 
7 (ERSE 2014 a) 
8 Valor sem IVA 
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dos novos centros electroprodutores assegurando a sua ligação à rede com características 

técnicas adequadas (ERSE 2014 b). 

Neste contexto, considera-se que a construção de novas redes e a remodelação ou ampliação 

das redes já existentes, devem ser executadas de acordo com uma ferramenta de gestão que 

permita um planeamento adequado das atividades desenvolvidas e dos resíduos produzidos.  

De acordo com o Decreto-Lei n.º178/2006, de 5 de Setembro, define-se como resíduo, 

qualquer substância ou objeto de que o detentor se desfaz ou tem a intenção ou a obrigação de 

se desfazer. 

O Planeamento e Gestão de Resíduos, englobando todas as tipologias de resíduos e as 

diversas origens, constituem o objetivo das políticas neste domínio do ambiente (APA 2014 

c). 

O Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho, que estabelece a terceira alteração do Decreto-Lei 

n.º 178/2006, de 5 de Setembro e transpõe para o direito interno a Diretiva n.º 2008/98/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro de 2008, relativa aos resíduos, 

constitui, no n.º 4 do artigo 10.º-A, a possibilidade dos produtores poderem assumir a 

responsabilidade pela gestão dos resíduos provenientes dos seus produtos através da 

celebração de acordos voluntários com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA 2014 c) e 

prevê, no seu enquadramento legislativo: 

 Reforço da prevenção da produção de resíduos e fomentar a sua reutilização e 

reciclagem, promover o pleno aproveitamento do novo mercado organizado de 

resíduos, como forma de consolidar a valorização dos resíduos, com vantagens para os 

agentes económicos, bem como estimular o aproveitamento de resíduos específicos 

com elevado potencial de valorização; 

 Clarifica conceitos-chave como as definições de resíduo, prevenção, reutilização, 

preparação para a reutilização, tratamento e reciclagem, e a distinção entre os 

conceitos de valorização e eliminação de resíduos, prevê-se a aprovação de programas 

de prevenção e estabelecem-se metas de preparação para reutilização, reciclagem e 

outras formas de valorização material de resíduos, a cumprir até 2020; 
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 Incentivo à reciclagem que permita o cumprimento destas metas, e de preservação dos 

recursos naturais, prevista a utilização de pelo menos 5% de materiais reciclados em 

empreitadas de obras públicas; 

 Definição de requisitos para que substâncias ou objetos resultantes de um processo 

produtivo possam ser considerados subprodutos e não resíduos;  

 Critérios para que determinados resíduos deixem de ter o estatuto de resíduo;  

 Introduzido o mecanismo da responsabilidade alargada do produtor, tendo em conta o 

ciclo de vida dos produtos e materiais e não apenas a fase de fim de vida, com as 

inerentes vantagens do ponto de vista da utilização eficiente dos recursos e do impacte 

ambiental (APA 2014 b). 

Fruto da complexidade ou importância crescente em termos quantitativos e/ou qualitativos de 

alguns tipos de resíduos, designados por fluxos específicos de resíduos, foi concedida 

particular atenção à sua gestão, mediante a criação de legislação específica, a qual introduziu, 

em geral, uma corresponsabilização pela sua gestão, dos vários intervenientes no seu ciclo de 

vida (APA 2014 c). 

Os fluxos específicos podem ser classificados em: 

 Embalagens e Resíduos de Embalagens; 

 Fraldas descartáveis usadas; 

 Óleos Alimentares Usados; 

 Óleos Usados; 

 Pneus Usados; 

 Resíduos de Construção e Demolição; 

 Resíduos Hospitalares; 

 Resíduos de Consumíveis Informáticos; 

 Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrónico; 

 Resíduos de Pilhas e Acumuladores; 

 Veículos em Fim de Vida; 

 PCBs – Policlorobifenilos; 

 Amianto. 
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No contexto da legislação específica e consoante as características do fluxo específico de 

resíduos em causa, podem ser aplicados: 

 Um modelo de gestão técnico-económico baseado no princípio da responsabilidade 

alargada do produtor do bem, operacionalizado através da adoção de sistemas 

individuais ou da implementação de sistemas integrados de gestão,  

 Ou um modelo em que a responsabilidade da gestão assenta no produtor/detentor do 

resíduo (APA 2014 c). 

Os Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) são todos os resíduos da alínea 

u) do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, incluindo todos os 

componentes, subconjuntos e consumíveis que fazem parte integrante dos equipamentos 

elétricos e eletrónicos (EEE) no momento em que estes são rejeitados. Entendem-se por este 

tipo de equipamentos, todos aqueles que estão dependentes de correntes elétricas ou campos 

eletromagnéticos para funcionar corretamente, bem como os equipamentos para geração, 

transferência e medição dessas correntes e campos (APA 2014 d). 

A gestão de REEE encontra-se regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 230/2004, de 10 de 

Dezembro (e posteriores alterações através do Decreto-Lei n.º 174/2005, de 25 de Outubro, e 

do Decreto-Lei n.º 132/2010, de 17 de Dezembro) que transpõe as Diretivas 2002/95/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003, e 2002/96/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003, alterada pela Diretiva 2003/108/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Dezembro de 2003. Neste diploma, são reiterados 

os princípios fundamentais da gestão, que passam pela prevenção da produção de REEE, pela 

promoção da reutilização, da reciclagem e de outras formas de valorização, por forma a 

reduzir-se a quantidade e nocividades dos REEE a serem geridos, e a contribuir-se para a 

melhoria do comportamento ambiental de todos os operadores envolvidos no ciclo de vida 

destes equipamentos (APA 2014 d). 

No Anexo I do referido decreto-lei, são definidas as seguintes categorias de EEE: 

1. Grandes Eletrodomésticos; 

2. Pequenos Eletrodomésticos; 

3. Equipamentos Informáticos e de Telecomunicações; 



Introdução 

 

8 

 

4. Equipamentos de Consumo; 

5. Equipamentos de Iluminação; 

6. Ferramentas Elétricas e Eletrónicas (com exceção de ferramentas industriais fixas e de 

grandes dimensões); 

7. Brinquedos e Equipamento de Desporto e Lazer; 

8. Aparelhos Médicos (com exceção de todos os produtos implantados e infetados); 

9. Instrumentos de monitorização e controlo; 

10. Distribuidores Automáticos (APA 2014 d). 

Na legislação fica estabelecido que a responsabilidade da gestão dos REEE cabe a todos os 

intervenientes no ciclo de vida do EEE e que os municípios, sendo responsáveis, nos termos 

da legislação em vigor, pela recolha dos resíduos urbanos, devem beneficiar das 

contrapartidas financeiras necessárias para assegurar a recolha seletiva dos REEE abrangidos 

pela definição de resíduos urbanos (APA 2014 d). 

Os grandes objetivos preconizados no diploma legislativo que regula a gestão do fluxo dos 

equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE) e dos seus resíduos (REEE), consistem 

fundamentalmente em:  

 Promover a aplicação de medidas preventivas;  

 Promover a reutilização, reciclagem e outras formas de valorização de REEE; 

 Incentivar a participação dos cidadãos; 

 Envolver os operadores económicos associados ao "ciclo dos EEE" através da 

aplicação do princípio de responsabilidade do produtor (APA 2014 d). 

A aplicação das medidas e ações instituídas na legislação nacional que regula a gestão do 

fluxo dos REEE concretizou-se através do licenciamento das seguintes entidades gestoras: 

 Amb3E – Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos – licenciada desde 1 de 

Janeiro de 2006, através do Despacho Conjunto n.º 354/2006, de 27 de Abril, para a 

gestão de um sistema integrado do fluxo de resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrónicos; 



Introdução 

 

9 

 

 ERP Portugal – Associação Gestora de Resíduos – licenciada desde 1 de Janeiro de 

2006, através do Despacho Conjunto n.º 353/2006, de 27 de Abril, para a gestão de um 

sistema integrado do fluxo de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (APA 

2014 d). 

As entidades gestoras encontram-se licenciadas, desde 2006, pelo Ministro do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, e pelo Ministro da Economia e 

da Inovação, de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 230/2004, de 10 de Dezembro, com 

os termos das respetivas licenças a 31 de Dezembro de 2011, com possibilidade de 

prorrogação por períodos de 5 anos (APA 2014 d). 

No âmbito do sistema integrado de gestão de REEE, as entidades encontram-se sujeitas aos 

princípios e objetivos de gestão estabelecidos no Decreto-Lei n.º 230/2004, de 10 de 

Dezembro, nomeadamente a recolha de REEE numa proporção de, pelo menos, 4 kg por 

habitante e por ano, e o cumprimento de taxas de valorização e de percentagens de 

reutilização e reciclagem de componentes, materiais e substâncias compreendidas entre 50 e 

80%, conformes as categorias de EEE (APA 2014 d). 

Os produtores de EEE estão sujeitos, de acordo com o n.º 26 do Decreto-Lei n.º 230/2004 de 

10 de Dezembro, na sua redação atual, à obrigação de registo de forma a tornar possível o 

acompanhamento e a fiscalização do cumprimento das suas obrigações estipuladas neste 

normativo. A nível nacional, foi constituída uma entidade de registo, licenciada pela Agência 

Portuguesa do Ambiente, com competência de assegurar, organizar e manter o registo 

obrigatório de produtores de EEE bem como executar todas as atividades conexas, 

designadamente a classificação de EEE, a verificação das respetivas quantidades, a prestação 

de informação às entidades públicas e a informação ao público. Os produtores de EEE devem 

comunicar a esta entidade, o tipo e a quantidade de EEE colocados no mercado, bem como o 

sistema de gestão de resíduo a que aderiu (APA 2014 d). 

Salienta-se que de acordo com o n.º 5 do art. 26º deste diploma, o não cumprimento da 

obrigação de registo implica a proibição de colocação de EEE no mercado nacional (APA 

2014 d). 

No que respeita à produção de resíduos em obras deste setor, e de acordo com a Lista 

Europeia de Resíduos (LER), os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, REEE, 
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encontram-se classificados com o código 16, referente a resíduos não especificados em outros 

capítulos desta lista, nomeadamente com o código 16 02 correspondente a resíduos de 

equipamento elétrico e eletrónico (APA 2014 a).  

Atendendo a essa necessidade, e com base no Decreto-Lei nº73/2011, de 17 de Junho, que 

considera como um dos pontos prioritários a prevenção da produção de resíduos e a sua 

reutilização e reciclagem, torna-se assim imperativo, a determinação de um conjunto de 

indicadores que apontem para a melhoria do desempenho operacional, económico e 

ambiental.  

Os indicadores de desempenho são considerados ferramentas que permitem mostrar como 

uma determinada organização se comporta em termos de eficiência, promovendo uma base 

sólida para futuras metas e para o desenvolvimento da atividade.  

Como definição, um indicador é uma ferramenta que permite a obtenção de informações 

sobre uma dada realidade, tendo como característica principal poder sintetizar diversas 

informações, retendo apenas o significado essencial dos aspetos analisados (MITCHELL, 

2004) cit. in (CAMPOS e MELO 2008). 

Segundo Merico (1997, p. 61) e Hammond et al. (1995, p.1), o termo indicador origina do 

latim indicare, e significa anunciar, tornar público, estimar. Para Adriaanse (1993), os 

indicadores têm como objetivo simplificar, quantificar, analisar e comunicar. Permitindo 

assim, que dados complexos sejam compreensíveis por vários segmentos da sociedade 

(CAMPOS e MELO 2008). 

Dentro deste contexto, pode-se dizer que os indicadores são ferramentas utilizadas como meio 

de monitorização de determinados processos sob o ponto de vista de alcançar uma meta 

estabelecida. Podem também ser utilizados como forma de identificação de eventuais causas 

para o não cumprimento de um objetivo proposto e como forma de ação para a melhoria da 

atividade. Estes dados são ainda utilizados como importantes fontes de informação aplicáveis 

no planeamento e gestão dos processos, podendo contribuir para a tomada de decisões 

(CAMPOS e MELO 2008). 

Outro fator relevante é a finalidade dos indicadores. Eles servem para medir o grau de sucesso 

da implementação de uma estratégia em relação ao alcance do objetivo estabelecido. 
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Entretanto, é fundamental que seja observado o facto de que "... um indicador muito 

complexo ou de difícil mensuração não é adequado, pois o custo para sua obtenção pode 

inviabilizar a sua operacionalização" (CORAL, 2002, p.159) cit. in (CAMPOS e MELO 

2008). 

Quanto aos tipos de indicadores, de acordo com Lima (2004, p.13) ocorre uma confusão 

conceitual a respeito da distinção entre Indicadores Ambientais, Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável e Indicadores de Desempenho Ambiental. Para o autor, 

indicadores ambientais traduzem dados relativos a um determinado componente ou conjunto 

de componentes de um ou vários ecossistemas; já os indicadores de desenvolvimento 

sustentável compreendem informações relativas às várias dimensões da sustentabilidade: 

dimensões económica, social, ambiental e institucional; e, por último, os indicadores de 

desempenho ambiental preocupam-se em refletir os efeitos sobre o meio ambiente dos 

processos e técnicas adotados para realizar as atividades de uma organização (CAMPOS e 

MELO 2008). 

Para selecionar indicadores Kligerman et al. (2007) apresentam alguns critérios, sendo:  

 Existência de dados base;  

 Possibilidade de calibração;  

 Número total de indicadores selecionados;  

 Natureza da informação transmitida;  

 Possibilidade de comparação com critérios/padrões/metas existentes;  

 Possibilidade de agilidade na atualização do indicador (VAZ, VAZ e SELIG 2013).  

 

Conforme explica De Sá (2011) o autor Trzesniak destaca que uma das metas de maior 

relevância para a construção desses indicadores é a redução da distância entre o topo 

(perguntas) e a base (informações) do diagrama, por meio do estabelecimento de critérios para 

análise dos indicadores em fases diversas do seu desenvolvimento (VAZ, VAZ e SELIG 

2013). 

As vantagens dos indicadores de desempenho conforme Trzesniak (1998) são entre outras, a 

aquisição de competitividade duradoura em relação à concorrência, a garantia de 
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sobrevivência, bem como o estabelecimento de condições favoráveis ao crescimento e 

desenvolvimento de uma empresa (VAZ, VAZ e SELIG 2013). 

 

1.1.Objetivos do Trabalho 

Com este estudo pretende-se a criação de um modelo de gestão, que permita, ainda na fase de 

projeto, estimar a produção de resíduos. O modelo é suportado por um sistema de indicadores 

capazes de estimar a produção de resíduos com maior relevância neste setor em função da 

área ou extensão de obras em redes de distribuição aérea, ramais aéreos e redes de iluminação 

pública. 

Como objetivos concretos do trabalho são considerados: 

 Criação de um modelo de gestão integrada de resíduos de redes de distribuição de 

energia elétrica; 

 Teste e validação do modelo proposto com a sua aplicação a um caso de estudo. 

 

1.2. Estrutura do Trabalho 

O presente trabalho encontra-se dividido em sete capítulos cuja breve descrição se apresenta 

seguidamente. 

No primeiro capítulo faz-se uma introdução geral à importância do setor elétrico em Portugal, 

bem como uma revisão bibliográfica referente aos REEE e sistemas de indicadores. Ainda 

neste capítulo são especificados os objetivos que se pretendem alcançar com o trabalho. 

No capítulo dois descreve-se a metodologia seguida para o desenvolvimento do trabalho, 

nomeadamente o âmbito do modelo e os procedimentos seguidos para a concretização do 

sistema de indicadores.  

O capítulo três consiste no teste e validação do modelo proposto. Inicia com a caracterização 

dos tipos de obra a que o modelo se aplica, seguindo-se os procedimentos para a criação da 

base de dados, cálculo das variáveis e determinação dos indicadores. Termina com a aplicação 



Introdução 

 

13 

 

do modelo a um caso prático, interpretação e discussão dos resultados obtidos em função do 

tipo de resíduos e tipo de obra. 

No capítulo quatro são abordadas as principais conclusões aos objetivos propostos e os 

trabalhos futuros são referidos no capítulo cinco. 

O trabalho termina com os capítulos seis e sete com as referências bibliográficas e os anexos 

respetivamente.
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2. Metodologia 

Segundo Trzesniak (1998) o cerne da questão é o ‘processo/sistema de interesse’ e para 

observá-lo são direcionadas uma ou mais perguntas a respeito do seu funcionamento, da sua 

lógica, do seu comportamento (TRZESNIAK, 1998).  

O sistema de indicadores proposto teve como base as questões indicadas na ilustração 1.  

 

Ilustração 1 - Questões base para a criação do sistema de indicadores 

 

Neste contexto, e devido à falta de recursos que permitam estimar a produção de resíduos em 

obras do sector elétrico, pretende criar-se um sistema de indicadores que dê resposta às três 

questões iniciais. 

Para responder às questões colocadas, seguiu-se a seguinte metodologia: 

 Criação de uma ficha para registo de produção de resíduos em obra; 

 Compilação dos dados recolhidos numa base de dados; 

 Organização da informação em função do tipo de obra; 

 Análise dos dados para determinação de variáveis; 

 Criação de indicadores; 

Qual a quantidade de 
resíduos produzidos em 
obras deste sector? 

A produção pode  
ser determinada em 
função de quê? 

Qual é a utilidade 
dos resultados 
obtidos? 
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 Teste e validação do modelo proposto através da aplicação num caso de estudo. 

Perante isto, apresenta-se um modelo que é sustentado por um grupo de indicadores que 

permite estimar a produção de resíduos de condutores, postes e luminárias em qualquer que 

seja a empresa do sector das instalações elétricas. 

Na fase inicial será recolhida a informação relativa à produção de resíduos em obra através da 

ficha de produção. O registo será feito numa folha de cálculo para criação de uma base dados 

que permita a construção de variáveis de cálculo capazes de processar a informação recolhida 

por tipo obra. Como a interpretação de dados através de variáveis é de difícil generalização, 

surgem os indicadores, sendo estes a relação entre duas variáveis permitem de uma forma 

genérica gerir e prever a produção de resíduos. 

Para a validação do modelo será necessário recorrer a dados recolhidos junto de empresas 

deste sector para a criação da base de dados capaz de testar o conjunto determinado.  

Na ilustração 2 estão representadas as diferentes fases do modelo, i.e., a criação da base de 

dados, a determinação das variáveis, o cálculo dos indicadores e o resultado, ou seja, a 

produção de resíduos. 

 

Ilustração 2 - Modelo de gestão 

Produção de resíduos 

Tipo de resíduo Tipo de obra 

Indicadores 

Variáveis 

Base de Dados 
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2.1 Âmbito do Modelo 

O modelo pode ser aplicado em função do tipo de obra ou de resíduos, para tal, as variáveis 

foram aplicadas a três categorias de resíduos - condutores, postes e luminárias, conforme 

indicado na tabela 4. A categoria dos condutores engloba todos os tipos de cabo e fio, 

independentemente do material ou características do condutor. Na categoria dos postes estão 

representados todos os postes de betão, qualquer que seja a sua dimensão, enquanto a 

categoria das luminárias inclui todas as luminárias retiradas.  

Tabela 4 - Variáveis 

Sigla Descrição Definição Obra Unidade 

Var 1 Condutor retirado 
Quantidade de condutor retirado e 

considerado resíduos, em metros   - m 

Var 2 Postes retirados 
Número de postes retirados e 

considerados resíduos - un 

Var 3 Luminárias retiradas 
Número de luminárias retiradas e 

consideradas resíduos - un 

Var 4 Condutor aplicado 
Quantidade, em metros, de 

condutor novo aplicado - m 

Var 5 Postes aplicados Número de postes novos aplicados - un 

Var 6 Luminárias aplicadas 
Número de luminárias novas 

aplicadas - un 

Var 7 
Distância entre postes 

aplicados 

Distância média entre postes novos 

aplicados - m 

Var 8 
Distância entre 

luminárias aplicadas 

Distância média entre luminárias 

novas aplicadas - m 
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2.2. Sistema de indicadores 

O modelo é composto por um sistema de dez indicadores e foram obtidos através da relação 

entre as diferentes variáveis recorrendo a expressões do tipo Var A / Var B. Os indicadores 

determinados estão representados na tabela 5 e são considerados flexíveis, por poderem ser 

usados em função do tipo de obra ou do tipo de resíduo, são de utilização simples e 

reproduzem os resultados pretendidos. 

Tabela 5 -  Indicadores 

Sigla Descrição Definição Obra Unidade 

Rcnc 
Remoção de condutor / 

condutor 

Quantidade de condutor retirado por 

condutor aplicado - m.m
-1

 

Rpnp 
Remoção de postes / 

postes 

Número de postes retirados por postes 

aplicados - un.un
-1

 

Rlnl 
Remoção de luminárias / 

luminárias 

Número de luminárias retiradas por 

luminárias aplicadas - un.un
-1

 

Rcnp 
Remoção de condutor / 

postes 

Quantidade de condutor retirado por 

postes aplicados - m.un
-1

 

Rpnc 
Remoção de postes / 

condutor 

Número de postes retirados por 

condutor aplicado - un.m
-1

 

Rlnc 
Remoção de luminárias / 

condutor 

Número de luminárias retiradas por 

condutor aplicado - un.m
-1

 

Rcdp 
Remoção de condutor / 

distância entre postes 

Quantidade de condutor retirado por 

distância entre postes aplicados - m.m
-1

 

Rpnl 
Remoção de postes / 

luminárias 

Número de postes retirados por 

luminárias aplicadas - un.un
-1

 

Rlnp 
Remoção de luminárias / 

postes 

Número de luminárias retiradas por 

postes aplicados - un.un
-1

 

Rcdl 

Remoção de condutor / 

distância entre 

luminárias 

Quantidade de condutor retirado por 

distância entre luminárias aplicadas - m.m
-1
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Os indicadores foram determinados através das equações de 1 a 10 abaixo indicadas e 

representam a remoção de resíduos de condutores, postes e luminárias. 

A remoção de condutor / condutor, foi determinada a partir da equação 1:  

     

     
      [ 1]  

e representa o condutor retirado em função da aplicação condutor novo [m.m
-1

]. Onde Var 1 

representa o condutor retirado [m] e Var 4 o condutor de substituição [m].  

A equação 2 foi aplicada para a determinação da remoção de postes / postes: 

     

     
      [ 2]  

e indica o número de postes removidos em função da aplicação de novos postes [un.un
-1

]. Var 

2 são os postes retirados [un] e Var 5 os postes colocados [un].  

O indicador remoção de luminárias / luminárias, foi determinado através da equação 3: 

     

     
      [ 3]  

e devolve as luminárias retiradas em função da aplicação das novas [un.un
-1

]. A variável Var 

3 representa as luminárias retiradas [un] e Var 6 as luminárias aplicadas [un].  

Na determinação da remoção de condutor / postes, foi usada a equação 4: 

     

     
      [ 4]  

e indica a remoção de condutor em função da aplicação de postes novos [m.un
-1

]. Var 1 

representa o condutor retirado [m] e Var 5 os postes aplicados [un].  

A equação 5 foi usada na determinação da remoção de postes / condutor:  
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      [ 5]  

e representa a quantidade de postes removidos em função da aplicação de condutor [un.m
-1

]. 

Onde Var 2 representa os postes retirados [un] e Var 4 o condutor aplicado [m].  

A remoção de luminárias / condutor, foi obtida através da equação 6: 

     

     
      [ 6]  

e quantifica as luminárias retiradas em função da aplicação de condutor [un.m
-1

]. Em que Var 

3 representa as luminárias retiradas [un] e Var 4 o condutor aplicado [m].  

Para a determinação da remoção de condutor / distância entre postes, foi aplicada a equação 7: 

      

     
      [ 7]  

e representa a remoção de condutor em função da distância entre postes [m.m
-1

]. Onde Var 1 é 

o condutor retirado [m] e Var 7 a distância entre postes [m].  

A equação 8 foi aplicada para a obtenção da remoção de postes / luminárias:  

     

     
      [8]  

que representa o número de postes removidos em função da aplicação de luminárias [un.un
-1

]. 

Var 2 indica os postes retirados [un] e Var 6 as luminárias aplicadas [un].  

Na determinação da remoção de luminárias / postes, foi aplicada a equação 9: 

     

     
      [ 9]  

e representa a quantidade de luminárias retiradas em função da aplicação de postes [un.un
-1

]. 

Onde Var 3 são as luminárias retiradas [un] e Var 5 os postes colocados [un].  
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E por último, foi aplicada a equação 10 para a determinação da remoção de condutor / 

distância entre luminárias: 

     

     
      [ 10]  

e indica condutor removido em função da distância entre luminárias aplicadas [m.m
-1

]. Em 

que Var 1 representa o condutor retirado [m] e Var 8 a distância entre luminárias [m]. 
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3. Teste e validação do modelo 

A distribuição de energia elétrica é uma atividade regulada e no âmbito desta atividade, a 

EDP Distribuição é a empresa do Grupo EDP que opera em Portugal na atividade de 

distribuição de eletricidade, constrói, opera e mantém as redes e instalações destinadas à 

distribuição de eletricidade, garantindo a qualidade de serviço (EDP 2014). 

Para a validação do modelo foram utilizados dados fornecidos por um grupo de empresas do 

norte e centro do país que operam neste setor em regime de subcontratação de adjudicatários 

da EDP Distribuição em obras de empreitada contínua e em cumprimento com as condições 

gerais do contrato definidas para o efeito. 

Para as variáveis determinadas, o modelo aplica-se a qualquer tipo de obra que produza 

resíduos de condutores, postes e luminárias.  

Atendendo à frequência com que são executadas, foram determinados três tipos de obra de 

baixa tensão para a validação deste modelo, nomeadamente, redes aéreas de distribuição, 

chegadas ou ramais aéreos e redes de iluminação pública. 

A amostra foi obtida a partir de 76 obras, agrupadas de acordo com a classificação de redes 

aéreas de baixa tensão (RABT), chegadas aéreas de baixa tensão (CHABT) e obras que 

incluem redes aéreas de baixa tensão e iluminação pública (RABT_IP). A informação foi 

facultada por seis empresas do sector elétrico que operam no norte e no centro do país. 

A rede de distribuição de baixa tensão constitui a fonte de transporte de energia aos 

consumidores e é alimentada pelos postos de transformação localizados nas proximidades dos 

consumos e apresenta como principais características as indicadas na tabela 6. 
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Tabela 6 - Caracterização das redes de baixa tensão 

Obra Caracterização Operações 

Redes Aéreas de 

Baixa Tensão 

[RABT] 

Utilização: meios rurais, 

bairros suburbanos e 

zonas arborizadas; 

Cabos: constituídos por 

materiais condutores 

Suportes: apoios de 

betão, madeira ou metal. 

Construção: abertura de covas; colocação de 

postes; execução de maciços em betão; 

montagem do cabo condutor. 

Manutenção / Ampliação: aos trabalhos 

mencionados antecedem a desmontagem do 

cabo condutor e retirada dos postes. 

 

Um ramal, é uma linha que parte de uma distribuição principal ou de um posto de 

transformação e termina numa portinhola, num quadro coluna ou noutro aparelho de corte. As 

principais características estão referidas na tabela 7.  

 

Tabela 7 - Caracterização dos ramais de baixa tensão 

Obra Caracterização Operações 

Chegadas Aéreas 

de Baixa Tensão 

[CHABT] 

Utilização: meios rurais, bairros 

suburbanos e zonas arborizadas; 

Cabos: constituídos por 

materiais condutores 

Suportes: apoios de betão, 

madeira ou metal. 

Construção: pode exigir a colocação 

de postes; colocação de cabos 

condutores para efetuar um desvio na 

rede de distribuição. 

 

 

A rede de iluminação pública tem como objetivo garantir níveis de iluminação adequados às 

zonas públicas ou nalguns casos, assumir funções decorativas. Os focos de iluminação pública 

estão normalmente fixados em apoios e são controlados por células fotoelétricas sensíveis à 

luz ambiente ou por programação de horários. As principais características e operações 

realizadas estão indicadas na tabela 8. 
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Tabela 8 - Caracterização da iluminação pública 

Obra Caracterização Operações 

Iluminação 

Pública 

[IP] 

Postes betão: usados em meios 

rurais, onde a rede de distribuição é 

aérea; 

Postes metálicos: usados em meios 

urbanos onde a rede de distribuição 

de energia é, geralmente, 

subterrânea. 

Construção: montagem de 

postes; colocação de condutores; 

montagem de focos com 

luminárias. 

Manutenção / Ampliação: 

tarefas referidas na construção e 

substituição de lâmpadas ou 

outros elementos. 

 

A aplicabilidade do modelo apresentado pode ser alargada a outros tipos de obra ou resíduos 

desde que os dados recolhidos na fase inicial permitam determinar os parâmetros 

considerados significativos durante a execução das obras. 

 

3.1. Recolha de dados 

A recolha de dados foi baseada em fichas de obra (ver Anexo I) entregues aos chefes de 

equipa para o registo dos materiais aplicados e retirados, considerados resíduos.  

A amostra obtida a partir de recolha das fichas referentes às 76 obras foi agrupada de acordo 

com a classificação de RABT, CHABT e RABT_IP. Os dados de cada obra, e.g., resíduos 

produzidos e materiais aplicados, foram registados numa folha de cálculo – Anexo II, em 

função da quantidade e tipo. 

A partir dos dados de base referidos anteriormente foi possível determinar quais os 

parâmetros potencialmente mais vantajosos para o cálculo das variáveis. Em função desta 

análise, as variáveis que permitiram a criação dos indicadores foram determinadas com base 

na distância média de aplicação de postes e luminárias, na frequência de resíduos produzidos 

e materiais aplicados. 
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Os indicadores são o resultado da relação direta entre duas variáveis e permitem determinar a 

produção de um determinado resíduo em função de uma variável, que tanto pode ser o tipo de 

material aplicado como uma distância. 

Os dados registados foram quantificados e agrupados em função da sua designação e 

classificados de acordo com o capítulo dos materiais elétricos e eletrónicos (1602) e 

considerados como 160216 - componentes retirados de equipamentos fora de uso não 

abrangidos em 160215, da Lista de Resíduos que consta da Portaria nº209, de 3 de Março de 

2004 e conforme se representa na tabela 9. 

Os resíduos foram agrupados de acordo com a função que desempenham na rede de 

distribuição, de onde resultaram três grandes grupos, os condutores, os apoios e as luminárias. 

A categoria com maior produção de resíduos é a dos condutores, seguida pela categoria dos 

postes e por último a das luminárias. Os restantes resíduos, nomeadamente, os postaletes e as 

consolas de amarração, não foram considerados para o estudo porque, atendendo aos dados da 

amostra não seria possível tirar conclusões com segurança. 
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Tabela 9 – Classificação e quantificação de resíduos produzidos 

Códigos LER Descrição Quantidade Unidade 

160216 

Cabo AL 36/63 M1200 25 m 

Cabo nu liga alumínio 55MM2 59 m 

Cabo torçada LXS 2X16 133 m 

Cabo torçada LXS 4X16 43 m 

Cabo torçada LXS 4X25+16 2489 m 

Cabo torçada LXS 4X50+16 1286 m 

Cabo torçada LXS 4X70+16 80 m 

Cabo torçada LXS 5X16 1798 m 

Cabo torçada XS 2X6 628 m 

Cabo torçada XS 4X6 136 m 

Cabo VV 2X2.5 PT 35 m 

Fio cobre nu 10MM2 3527 m 

Poste betão 8BF00-100-70 71 un 

Poste betão 9BF00-100-50 1 un 

Poste betão 9BF00-200-80 12 un 

Poste betão 9BP00-400-220 8 un 

Luminária VCA AIHB HG50W C/A 43 un 

Consola amarração 35X35X5 350 2 un 

Postalete tubo ferro 2" 3M 22 un 

Postalete U65 3M 1 un 

 

Total Condutores 10239 m 

Total Postes 92 un 

Total Luminárias 43 un 

 

3.2. Cálculo das variáveis 

Com base na análise dos dados registados foram calculados os valores médios de cada 

variável para os três tipos de obra em estudo, obtendo-se os resultados representados na tabela 

10. 
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Tabela 10 - Valor das variáveis por tipo de obra 

Sigla Descrição Definição Valor
9
 Obra Unidade 

Var 1 
Condutor 

retirado 

Quantidade, em metros, de 

condutor retirado e 

considerado resíduo   

13,54 CHABT 

m 104,91 RABT 

649,75 RABT_IP 

Var 2 
Postes 

retirados 

Número de postes retirados 

e considerados resíduos  

n.d. CHABT 

un 0,84 RABT 

6,63 RABT_IP 

Var 3 
Luminárias 

retiradas 

Número de luminárias 

retiradas e consideradas 

resíduos 

n.d. CHABT 

un n.d. RABT 

5,38 RABT_IP 

Var 4 
Condutor 

aplicado 

Quantidade, em metros, de 

condutor novo aplicado 

18,04 CHABT 

m 131 RABT 

797 RABT_IP 

Var 5 
Postes 

aplicados 

Número de postes novos 

aplicados 

0,04 CHABT 

un 2,18 RABT 

8,38 RABT_IP 

Var 6 
Luminárias 

aplicadas 

Número de luminárias 

novas aplicadas 

n.d. CHABT 

un n.d. RABT 

8,5 RABT_IP 

Var 7 

Distância entre 

postes 

aplicados 

Distância média entre os 

postes novos aplicados 

1,46 CHABT 

m 35,99 RABT 

112,67 RABT_IP 

Var 8 

Distância entre 

luminárias 

aplicadas 

Distância média entre as 

luminárias novas aplicadas 

n.d. CHABT 

m n.d. RABT 

85,23 RABT_IP 

  

Conforme se verifica através dos valores obtidos, e tendo em conta os dados disponíveis, 

apenas quatro das oito variáveis, devolvem valores para os três tipos de obra. 

3.3. Determinação dos indicadores 

No que respeita aos indicadores, obtiveram-se os valores indicados na tabela 11 e demostram 

a sua aplicabilidade na determinação dos resíduos por categoria e em função do tipo de obra. 

                                                 
9 n.d. - Não determinado 
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Tabela 11 – Valor dos indicadores por tipo de obra 

Sigla Descrição Definição Valor
10

 Obra Unidade 

Rcnc 
Remoção de 

condutor / condutor 

Quantidade de condutor 

retirado por condutor 

aplicado 

0,749 CHABT 

m.m
-1

 0,727 RABT 

0,878 RABT_IP 

Rpnp 
Remoção de postes / 

postes 

Número de postes 

retirados por postes 

aplicados 

n.d. CHABT 

un.un
-1

 0,363 RABT 

0,433 RABT_IP 

Rlnl 

Remoção de 

luminárias / 

luminárias 

Número de luminárias 

retiradas por luminárias 

aplicadas 

n.d. CHABT 

un.un
-1

 n.d. RABT 

0,757 RABT_IP 

Rcnp 
Remoção de 

condutor / postes 

Quantidade de condutor 

retirado por postes 

aplicados 

1,667 CHABT 

m.un
-1

 26,875 RABT 

99,268 RABT_IP 

Rpnc 
Remoção de postes / 

condutor 

Número de postes 

retirados por condutor 

aplicado 

n.d. CHABT 

un.m
-1

 0,009 RABT 

0,005 RABT_IP 

Rlnc 

Remoção de 

luminárias / 

condutor 

Número de luminárias 

retiradas por condutor 

aplicado 

n.d. CHABT 

un.m
-1

 n.d. RABT 

0,011 RABT_IP 

Rcdp 

Remoção de 

condutor / distância 

entre postes 

Quantidade de condutor 

retirado por distância 

entre postes aplicados 

0,048 CHABT 

m.m
-1

 1,576 RABT 

7,084 RABT_IP 

Rpnl 
Remoção de postes / 

luminárias 

Número de postes 

retirados por luminárias 

aplicadas 

n.d. CHABT 

un.un
-1

 n.d. RABT 

0,456 RABT_IP 

Rlnp 
Remoção de 

luminárias / postes 

Número de luminárias 

retiradas por postes 

aplicados 

n.d. CHABT 

un.un
-1

 n.d. RABT 

0,942 RABT_IP 

Rcdl 

Remoção de 

condutor / distância 

entre luminárias 

Quantidade de condutor 

retirado por distância 

entre luminárias aplicadas 

n.d. CHABT 

m.m
-1

 n.d. RABT 

7,716 RABT_IP 

 

  

                                                 
10 n.d. – Não determinado 
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A partir da análise da tabela anterior pode-se subdividir a aplicação do modelo de acordo 

com: 

 Resíduos produzidos (condutores, postes e luminárias); 

 Tipo de obra (RABT, CHABT e RABT_IP) 

 

3.4. Resíduos produzidos 

3.4.1. Condutores 

Utilizando o indicador Remoção condutor/condutor, conforme elucidado na ilustração 1, em 

obras CHABT são retirados 0,75 m.m
-1

 de condutor por cada metro de novo condutor 

aplicado, em obras RABT, o valor de resíduos desce para 0,73 m.m
-1

, enquanto o valor médio 

de condutor removido para obras do tipo RABT_IP é de 0,88 m.m
-1

 por cada unidade 

aplicada. 

 

Ilustração 3 - Remoção de condutor / condutor 

 

Com a utilização do indicador que relaciona a remoção de condutor com a aplicação de novos 

postes, i.e., Remoção de condutor/postes, os resultados obtidos e representados na ilustração 3 

são, em obras CHABT, 1,67 m.un
-1

 de condutor retirado por cada poste novo, em RABT são 

0,75 0,73 

0,88 

CHABT RABT RABT_IP 

Rcnc (m.m-1) 
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retirados 26,88 m.un
-1

 de condutor por poste aplicado e em obras RABT_IP os resíduos de 

cabo ascendem aos 99,27 m.un
-1

 por cada unidade aplicada. 

 

Ilustração 4 - Remoção de condutor / postes 

 

Através da análise da ilustração 4, que relaciona a remoção de condutor com a distância entre 

postes aplicados, conclui-se que em chegadas aéreas, CHABT, por cada metro de distância 

entre dois postes aplicados, há remoção de 0,048 m.m
-1

 de condutor. Em redes aéreas, o 

resultado obtido é de 1,576 m.m
-1

 enquanto para RABT_IP, por cada unidade, em metros, de 

distância entre dois postes aplicados são removidos 7,084 m.m
-1

 de condutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 5 - Remoção de condutor / distância entre postes 

1,67 

26,88 

99,27 

CHABT RABT RABT_IP 

Rcnp (m.un-1) 

0,048 

1,576 

7,084 

CHABT RABT RABT_IP 

Rcdp (m.m-1)  
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O indicador representado na ilustração subsequente, e que permite estimar a remoção de 

condutor em função da distância entre luminárias novas aplicadas, apenas pode ser aplicado 

em obras do tipo RABT_IP e dá-nos a indicação de que por cada metro de distância entre 

luminárias são removidos 7,716 m.m
-1

 de resíduos de condutor. 

 

Ilustração 6 - Remoção de condutor / distância entre luminárias 

 

Entre os indicadores que permitem estimar a remoção de condutor, o indicador Remoção de 

condutor/distância entre luminárias, Rcdl, apenas é aplicável em obras com iluminação 

pública, os restantes podem ser usados em qualquer um dos tipos de obra, sendo a Remoção 

de condutor/condutor, Rcnc, o que apresenta valores mais semelhantes entre obras.  

3.4.2. Postes  

Na determinação de resíduos de postes, podem ser usados a Remoção de postes/postes, a 

Remoção de postes/condutor e a Remoção de postes/distância entre luminárias.  

A ilustração 7 relaciona a remoção de postes em função da aplicação de postes novos e indica 

que para as RABT por cada unidade aplicada são retiradas 0,363 un.un
-1

 de resíduos de poste, 

enquanto em redes aéreas com iluminação pública os resíduos retirados sobem para 0,433 

un.un
-1

. 

n.d n.d. 

7,716 

CHABT RABT RABT_IP 

Rcdl (m.m-1) 
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Ilustração 7 - Remoção de postes / postes 

 

O indicador Remoção de postes/condutor não apresenta valores para CHABT e o mais alto é, 

conforme indicado na ilustração 8, para obras RABT. Em obras do tipo RABT_IP, por cada 

metro de condutor aplicado são removidos 0,005 un.m
-1

 de poste, ou seja, a cada 200 m é 

removido um poste, para as RABT, a remoção é de 0,009 un.m
-1

 de condutor novo, i.e., em 

111 m de condutor aplicado é removido um poste. 

 

Ilustração 8 - Remoção de postes / condutor 

 

n.d. 

0,363 

0,433 

CHABT RABT RABT_IP 

Rpnp (un.un-1) 

n.d. 

0,009 

0,005 

CHABT RABT RABT_IP 

Rpnc (un.m-1) 
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A ilustração que se segue representa a remoção de postes em função da aplicação de 

luminárias e os dados disponibilizados apenas permitiram obter resultados para RABT_IP. 

Este indicador sugere que por cada luminária aplicada são removidas 0,456 un.un
-1

 de postes. 

 

Ilustração 9 - Remoção de postes / luminárias 

 

A amostra analisada não dispunha de dados que permitissem estimar a produção de resíduos 

de postes em obras do tipo CHABT. Para obras do tipo RABT é possível estimar a remoção 

de postes a partir de dois indicadores e em redes aéreas com iluminação pública podem usar-

se os três indicadores determinados para o efeito. 

3.4.3. Luminárias 

Os dados da amostragem evidenciam a presença de luminárias apenas em obras do tipo 

RABT_IP, sendo que a determinação dos resíduos de luminárias não poderá ser feita em 

CHABT e RABT. 

Analisando os resultados do indicador Remoção de luminárias/luminárias, representados na 

ilustração abaixo, verifica-se que a relação de produção de resíduos é de 0,76 un.un
-1

 de 

luminárias aplicadas. 

n.d. n.d. 

0,456 

CHABT RABT RABT_IP 

Rpnl (un.un-1) 
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Ilustração 10 - Remoção de luminárias / luminárias 

 

No que respeita à remoção de luminárias em função do condutor aplicado, e de acordo com o 

valor apresentado na ilustração 11, conclui-se que é removida uma luminária por cerca de 90 

m de cabo aplicado.  

 

Ilustração 11 - Remoção de luminárias / condutor 

 

n.d. n.d. 

0,76 

CHABT RABT RABT_IP 

Rlnl (un.un-1) 

n.d. n.d. 

0,011 

CHABT RABT RABT_IP 

Rlnc (un.m-1) 
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A remoção de luminárias em função da colocação de postes está refletida na ilustração 12 e 

verifica-se que por cada poste colocado são removidas 0,942 un.un
-1

 de luminárias.  

 

Ilustração 12 - Remoção de luminárias / postes 

 

Qualquer um dos três indicadores pode ser aplicado na determinação dos resíduos de 

luminárias, sendo que a escolha dos indicadores a usar dever ser feita mediante o tipo de obra 

e de acordo com a previsão pretendida e dados disponíveis. 

 

3.5. Tipo de obra 

No que respeita à aplicabilidade dos indicadores em função do tipo de obra, obtiveram-se os 

resultados que se seguem. 

3.5.1. Chegadas aéreas de baixa tensão 

Neste tipo de obra podem aplicar-se três indicadores, sendo que todos eles apenas permitem 

estimar a produção de resíduos de condutores, conforme indicado nas ilustrações 13 e 14 e 

são a Remoção de condutor/condutor, a Remoção de condutor/postes e a Remoção de 

condutor/distância entre postes. 

n.d. n.d. 

0,942 

CHABT RABT RABT_IP 

Rlnp (un.un-1) 
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Para a determinação de condutor em função da aplicação de condutor pode dizer-se que por 

cada metro colocado são retirados 0,749 m.m
-1

 de resíduos. Se a análise for feita em função da 

distância entre postes, sabe-se que são produzidos 0,048 m.m
-1

 de condutor por cada metro 

linear entre postes. Por outro lado, verifica-se que são removidos 1,667 m.un
-1

 de resíduos de 

condutor por poste aplicado. 

 

Ilustração 13 e 14- Determinação de resíduos de condutor em [m.m
-1

] e [m.un
-1

] 

 

3.5.2. Redes aéreas de baixa tensão 

Os indicadores aplicáveis a obras de redes aéreas de baixa tensão permitem estimar a 

produção de resíduos de condutores e postes, conforme elucidado nas figuras 15 a 18. 

Para a determinação da remoção de condutores podem aplicar-se a Remoção de 

condutor/distância entre postes, a Remoção de condutor/postes e a Remoção de 

condutor/condutor. 

Com a aplicação do Rcdp sabe-se que para uma distância entre postes de um metro são 

produzidos 1,576 m.m
-1

 de resíduos. Se os dados disponíveis para o cálculo forem o número 

de postes aplicados, o indicador a usar será o Rcnp cujo valor significa que por uma unidade de 

postes colocados serão removidos 26,875 m.un
-1

 de condutor. Por outro lado, com a utilização 

do Rcnc sabe-se que por cada metro de condutor colocado a remoção de condutor será de 0,727 

m.m
-1

. 

0,749 

0,048 

Rcnc Rcdp 

CHABT (m.m-1)   

1,667 

Rcnp 

CHABT (m.un-1)   
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A produção de resíduos de postes neste tipo de obra pode ser estimada a partir dos seguintes 

indicadores, Remoção postes/condutor e Remoção postes/postes. No primeiro caso, sabe-se 

que há remoção de um poste em função da colocação de aproximadamente 111 m de condutor 

e através do Rpnp verifica-se a produção de resíduos é de 0,363 un.un
-1

 por cada unidade 

colocada. 

 

Ilustração 15 e 16 – Determinação de resíduos de condutor em [m.m
-1

] e [m.un
-1

] 

 

 

Ilustração 17 e 18 - Determinação de resíduos de postes em [un.un
-1

] e [un.m
-1

] 

  

0,727 

1,576 

Rcnc Rcdp 

RABT (m.m-1) 

26,875 

Rcnp 

RABT (m.un-1) 

0,363 

Rpnp 

RABT (un.un-1) 

0,009 

Rpnc 

RABT (un.m-1) 
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3.5.3. Redes aéreas de baixa tensão e iluminação pública 

As redes aéreas de baixa tensão e iluminação pública são o único tipo de obra onde é possível 

estimar a produção dos três tipos de resíduos através da aplicação de qualquer indicador.  

Os resíduos de condutores podem ser estimados a partir de quatro indicadores, em função de 

condutor e postes aplicados ou em função da distância entre postes ou luminárias. 

Para estimar a remoção de luminárias podem usar-se a remoção de luminárias em função da 

colocação de luminárias, condutores ou postes.  

É possível determinar a produção de resíduos de postes ao serem aplicados a Remoção 

postes/postes, a Remoção postes/condutor e a Remoção postes/luminárias. 

Na figura que se segue estão representados os valores correspondentes de cada indicador que 

deverão ser aplicados em função dos dados disponíveis. 

 

Ilustração 19 e 20- Determinação de resíduos de condutor em [m.m
-1

] e [m.un
-1

] 

 

 

0,878 

7,084 
7,716 

Rcnc Rcdp Rcdl 

RABT_IP (m.m-1) 

99,268 

Rcnp 

RABT_IP (m.un-1) 
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Ilustração 21 - Determinação de resíduos de postes e luminárias em [un.un
-1

] 

 

 

 

Ilustração 22 - Determinação de resíduos de postes e luminárias em [un.m
-1

] 

 

0,433 

0,757 

0,456 

0,942 

Rpnp Rlnl Rpnl Rlnp 

RABT_IP (un.un-1) 

0,005 

0,011 

Rpnc Rlnc 

RABT_IP (un.m-1) 



 

 

 

Conclusões
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4. Conclusões 

Este estudo concretizou os objetivos propostos ao ser possível criar, testar e validar o modelo 

de gestão integrada de resíduos de redes de distribuição de energia elétrica. 

Com a sua aplicação no caso de estudo, conclui-se que é possível estimar a produção de 

resíduos de condutores, postes e luminárias em três subgrupos de obras de baixa tensão.  

A determinação de resíduos de condutores é feita a partir dos indicadores Rcnc, Rcnp, Rcdp e 

Rcdl. Concluiu-se que os três primeiros são aplicáveis aos três tipos de obra em estudo e que o 

Rcdl apenas se aplica a obras com iluminação pública.  

No que respeita aos resíduos de postes, a determinação é feita a partir dos indicadores Rpnp, 

Rpnc e Rpnl. Verificou-se que os dois primeiros indicadores se adequam a obras do tipo RABT 

e RABT_IP enquanto que o Rpnl apenas se aplica a obras do tipo RABT_IP. 

 Os resíduos de luminárias são determinados através dos indicadores Rlnl, Rlnc e Rlnp. Concluiu-

se que só podem ser usados em obras de redes aéreas com iluminação pública. 

Relativamente à análise em função da aplicabilidade dos indicadores por tipo de obra, 

concluiu-se que, em obras do tipo CHABT podem aplicar-se três indicadores, sendo que todos 

eles apenas permitem estimar a produção de resíduos de condutores - Rcnc, Rcnp e Rcdp. 

No tipo de obra RABT estimou-se a produção de resíduos de condutores e de postes. 

Verificou-se que os resíduos de condutores são determinados a partir dos indicadores Rcdp, 

Rcnp e Rcnc. Em relação à produção de resíduos de postes concluiu-se que é estimada a partir 

dos indicadores Rpnp e Rpnc.  

Concluiu-se que em obras do tipo RABT_IP é possível estimar a produção dos três tipos de 

resíduos através da aplicação de qualquer indicador. Os resíduos de condutores são 

determinados a partir dos indicadores Rcnc, Rcnp, Rcdp e Rcdl. A remoção de luminárias é 

estimada em função dos indicadores Rlnl, Rlnp e Rlnc. Verificou-se ainda que a produção de 

resíduos de postes é determinada com a aplicação dos indicadores Rpnp, Rpnc e Rpnl. 
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Tabela 12 - Aplicabilidade dos indicadores em função do tipo de resíduo e do tipo de obra 

 

Analisando as três categorias consideradas, verificou-se que a maior produção de resíduos 

incide nos condutores, dos quais de destacam os diferentes tipos de cabos torçada e o fio nu 

de cobre, seguidos pelos postes e por último as luminárias.  

A determinação da produção de resíduos é tanto mais aproximada da real, quanto mais e de 

melhor qualidade for a informação que possuímos. 

Tendo em conta a dimensão da amostra em estudo, esta, pode ser considerada uma limitação 

para que as conclusões sejam tiradas com segurança. 

 

  

Indicadores 
Condutores Postes Luminárias 

RABT CHABT RABT_IP RABT CHABT RABT_IP RABT CHABT RABT_IP 

Rcnc       - - - - - - 

Rpnp - - -   -   - - - 

Rlnl - - - - - - - -   

Rcnp       - - - - - - 

Rpnc - - -   -   - - - 

Rlnc - - - - - - - -   

Rcdp       - - - - - - 

Rpnl - - - - -   - - - 

Rlnp - - - - - - - -   

Rcdl - -   - - - - - - 



 

 

 

Trabalhos Futuros 
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5. Trabalhos Futuros 

A integração do modelo proposto num sistema de gestão ambiental numa empresa do setor 

elétrico poderá ser determinante para a sua aplicabilidade. 

Para que seja implementado, será necessário criar uma aplicação informática que permita uma 

maior facilidade na recolha e tratamento dos dados. A aplicação deverá ser de fácil utilização 

e englobar todas as fases do modelo sem que haja a necessidade de recorrer ao registo em 

papel e posterior tratamento dos dados em folhas de cálculo. 

Considera-se que a informatização do modelo permitirá eliminar e/ou atenuar o erro humano 

ao nível da recolha, organização, registo e tratamento dos dados e ser mais facilmente 

alargado a outros tipos de obra e resíduos. 

 



 

 

 

.  
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7. Anexos 

Anexo I – Ficha de obra 

Ficha de Obra 

Assinalar tipo de obra (X): CHABT  RABT  RABT_IP  

 

Material retirado: 

Código Descrição Quantidade 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Material aplicado: 

Código Descrição Quantidade 
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Anexo II - Base de dados 
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Anexo III – Resíduos produzidos 
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Anexo IV – Variáveis 
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Anexo V – Indicadores 

 

 


