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OBJETIVO

Esta especificação tem como objetivo definir as especificações para o dimensionamento do equipamento
de recolha de resíduos urbanos a aplicar em obras, geridas ou a gerir pela EMARVR e cujo Dono de Obra é
uma entidade terceira.
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CAMPO DE APLICAÇÃO

A presente especificação é aplicável a todas as obras promovidas por entidades privadas, públicas ou
concessionárias de serviços públicos, designadamente:
a) Loteamentos particulares;
b) Empreitadas de obras públicas, promovidas por outras entidades públicas, incluindo as promovidas
pelo Município de Vila Real e respetivas Juntas de Freguesia.
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VARIÁVEIS, PARÂMETROS OU TOLERÂNCIAS

Descreve-se de seguida as especificações para o dimensionamento para os equipamentos de recolha de
resíduos urbanos a aplicar em todas as obras mencionadas no ponto dois, geridas ou a gerir pela EMARVR.
3.1
DIMENSIONAMENTO
Para o dimensionamento dos equipamentos de resíduos, dependendo do tipo de edificação, devem ser
consideradas as seguintes produções diárias:
TIPO DE EDIFICAÇÃO
Habitações unifamiliares e plurifamiliares
Comerciais:
Edificações com salas de escritório
Lojas em diversos pisos e centros comerciais
Restaurantes, bares, pastelarias e similares
Supermercados
Mistas
Hoteleiras:
Hotéis de luxo e de cinco estrelas
Hotéis de três e quatro estrelas

PRODUÇÃO DIÁRIA
8,5 l/hab. d.
1 l/m2/A.u
1,5 l/m2/A.u.
0,75 l/ m2/A.u
0,75 l/m2/A.u
(a)
18 l/quarto ou apartamento
12 l/quarto ou apartamento

Outros estabelecimentos hoteleiros
Hospitalares:
Hospitais e similares

8 l/quarto ou apartamento

Postos médicos e de enfermagem, consultórios e
policlínicas
Clínicas veterinárias
Educacionais:
Creches e infantários
Escolas de ensino básico
Escolas de ensino secundário
Estabelecimentos de ensino politécnico e superior

18 l/cama de resíduos sólidos não
contaminados equiparáveis a RSU
1 l/ m2/A.u de resíduos sólidos não
contaminados equiparáveis a RSU
1 l/ m2/A.u de resíduos sólidos não
contaminados equiparáveis a RSU.
2,5 l/ m2/A.u
0,3 l/ m2/A.u
2,5 l/ m2/A.u
4 l/ m2/A.u

Para as edificações com actividades mistas, as produções diárias são determinadas pelo somatório das
partes constituintes respetivas. Todas as situações especiais, não especificadas neste documento, devem
ser analisadas uma a uma.
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ESPECIFICAÇÕES

3.2.1 – Equipamentos de Resíduos Indiferenciados
3.2.1.1 – Dimensões
Os contentores de Resíduos Indiferenciados de Superfície com quatro rodas e com a capacidade de 1100L
devem dispor das dimensões indicadas na Figura 1:

Figura 1 – Dimensões dos contentores de resíduos indiferenciados e resguardos

3.2.1.2 – Características
 PEAD
 Corpo de cor creme e tampa cor de laranja
 Com 4 rodas
 Sistemas de elevação DIN
 Travão individual para as duas rodas frontais
 Corpo bege e tampa laranja
 Inscrições em termo impressão com o Brasão da Câmara Municipal de Vila Real, Logótipo
da EMAR e a frase “Não colocar cinzas quentes”, na parte frontal do contentor
 Na parte frontal da tampa, deve ser colocada a frase “Feche a Tampa”
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Pedal de abertura da tampa
Tampa plana
Protegido com resguardos

Os contentores devem estar resguardados através de um sistema de fixação próprio, por forma a impedir
que aqueles equipamentos se desloquem com as intempéries. A Figura 2 mostra o sistema de fixação que a
EMARVR usa habitualmente.

Figura 2 – Sistema de fixação do contentor

Ainda assim, podem ser propostas outras formas de fixação com a mesma função, desde que apreciados e
aprovados pela EMARVR.
3.2.2 – Equipamentos de Recolha Seletiva – Contentores de Superfície
Neste ponto definem-se as características dos contentores de superfície, atualmente utilizados pela
EMARVR. Salvaguarda-se, no entanto, que poderão ser propostos outros equipamentos desde que sejam
homologados e aprovados pela entidade gestora.
3.2.2.1 – Características
 Dimensões: 1,80m (alt.) x 1,30m (comp.) x 1,12m (larg.)
 Capacidade nominal: 2,50m3
 Capacidade geométrica: 2,80 m3
 Capacidade útil: 1,80 m3
 Espessura da parede: 8,00mm
 Peso vazio: 155 kg
 Peso máximo em carga (kg) 900 kg
 Área de Ocupação do Ecoponto -3 Contentores de 2,5m3 em linha com 10 cm de distância entre
eles: 4,36m2
3.2.2.2 – Peças que constituem o contentor
O contentor de superfície deve dispor das dimensões expostas na Figura 3.
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Figura 3 – Dimensões do contentor de superfície

i.

Bocas de Deposição
A forma dos orifícios e a cor da respetiva placa envolvente constituem a sinalética básica dos
materiais a depor no contentor. A base dos orifícios, independentemente da sua forma, encontrase a uma altura aproximada de 1.5m, facilmente acessível a todos os utilizadores.
O seu formato deve impossibilitar ao utilizador comum a recuperação de material já depositado ou,
até mesmo, a observação do conteúdo dos contentores.
A conceção dos orifícios e da cobertura exterior deve evitar o escoamento da água das chuvas para
o interior do contentor.

ii.

Vidro
Considerando o modelo da Figura 4, o contentor de vidro deve ter uma boca em polietileno de alta
densidade, de cor verde, dispondo de autocolante com identificação dos resíduos e munido de uma
placa de borracha com fendas. Com estes requisitos, proporciona inteira satisfação no respeitante
aos seguintes pontos: diminuição do nível de ruído dos contentores, proteção e segurança dos
utilizadores, estética, limitação dos odores e proteção anti insetos.

Figura 4 – Modelo Standard do contentor de vidro

iii.

Papel / Cartão
As bocas para papel/cartão devem ser de forma retangular, obstruídas por uma borracha natural
preta de 3mm de espessura, tal como é visível na Figura 5. O orifício standard possui 130mm de
altura e 890mm de comprimento.
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Figura 5 - Orifício do contentor de papel / cartão

iv.

Embalagens
Boca em polietileno de alta densidade amarela, dispondo de autocolante com identificação de
resíduos. Conforme exibido na Figura 6, as bocas são obstruídas por uma borracha natural preta de
3mm de espessura. O orifício standard possui 250mm de altura e 280mm de comprimento.

Figura 6 – Orifício do ecoponto das embalagens

 A cobertura exterior é fabricada em Polietileno de alta Densidade, colorido na massa e
estabilizado contra a ação nociva dos raios ultravioleta (inalterável à luz), à semelhança da
Figura 7. Os Contentores são fabricados em peça única, sem uniões e com resistência ao choque
e intempéries, bem como às variações de temperatura.
 As paredes do corpo do Contentor são constituídas por superfícies internas polidas, em
impurezas e rebarbas.
 A superfície exterior deve ser ondulada e de aspeto rugoso.
 As suas paredes devem possuir capacidade de isolamento, sem poder de absorção de água.

Figura 7 - Invólucro exterior do ecoponto de superfície

3.2.3 – Equipamentos de Recolha Seletiva – Contentores Subterrâneos
Neste ponto definem-se as características dos contentores subterrâneos, atualmente utilizados pela
EMARVR. Salvaguarda-se, no entanto, que poderão ser propostos outros equipamentos desde que sejam
homologados e aprovados pela entidade gestora.
3.2.3.1 – Capacidade
Dependendo do tipo de resíduo, a capacidade de armazenamento deve ser 3m3 para o vidro, e 5 m3
para as restantes frações (Figura 8).
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Figura 8 - Capacidade dos contentores subterrâneos

3.2.3.1 – Características
 Os Contentores subterrâneos para armazenamento de resíduos na via pública devem constituir
um sistema flexível, eficiente e de utilização de forma segura, sendo que os únicos elementos
visíveis são o marco de deposição e o piso.
 As principais características são a plataforma de segurança, o contentor metálico e a cuba de
betão pré-fabricada.
 Para recolha dos resíduos é utilizado um sistema de elevação, de Anel duplo.
 Quando o contentor é recolhido, o sistema tem de possuir uma plataforma de segurança que
acompanha o contentor até ao nível do pavimento permitindo a completa segurança nas
operações de recolha dos resíduos.
3.2.3.2 – Peças que constituem o Contentor
i. Cuba de betão
As cubas de betão a instalar, apresentadas na Figura 9, são desenhadas especialmente para os
contentores subterrâneos. Devem ser produzidas em cimento armado pré-fabricado, possuindo
reforços em aço A500N, suportando elevados níveis freáticos para receber os contentores
metálicos de 3 ou 5m3 de volume. As cubas apenas diferem na altura.

Figura 9 - Cuba de betão

ii.

Plataforma de segurança
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Estrutura metálica galvanizada a quente, possuindo 2 contrapesos, com sistema de roldanas e guias
em tubo, previne que os operadores ou outros intervenientes possam cair no interior da cuba
enquanto ocorre a operação de recolha. Este sistema permite que, aquando da operação de
recolha de resíduos, a plataforma se eleve para o nível do pavimento circundante, tendo a
capacidade para suportar até 150 kg (peso médio de 2 pessoas). Para inspeção ou manutenção, o
sistema possui uma porta de homem na plataforma, de acordo com o exibido na Figura 10.

Figura 10 - Plataforma de segurança

iii.

Invólucro interior
Depósito subterrâneo – Depósito dos resíduos em chapa de aço galvanizada, devendo ter 3 m3 de
volume para vidro e 5m3 para as outras frações de resíduos (Figura 11).

Figura 11 - Contentor com 3m3 de volume duas portas

iv.

Piso
O piso em chapa, identificado na Figura 12, é fabricado em chapa de aço de gota (antiderrapante)
e com tratamento de galvanização a quente.

Figura 12 - Piso em chapa - Overlapping
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Sistemas de elevação
É o sistema representado na Figura 13, que permite efetuar a recolha e operar com os
contentores subterrâneos. São fabricados em chapa de aço pré-galvanizada, possuindo também
conjuntos soldados com tratamento a galvanização a quente.

Figura 13 - Sistema de elevação

vi.

Marco de deposição
É o local onde são depositados os resíduos, sendo de seguida direcionados para o contentor
subterrâneo. A abertura existente no marco é diferenciada e adaptada a cada tipo de resíduo a
armazenar, semelhante ao modelo apresentado na Figura 14. Trata-se de uma estrutura soldada e
com acabamento final, protegido contra a corrosão através de pintura epóxi à cor, ou marcos em
aço inox.
 Contentor para resíduos Urbano: tambor 110 L
 Papel e cartão e embalagens modelo da boca retangular

Figura 14 - Modelo do marco de deposição

3.2.4 – Pilhão
O Pilhão com capacidade entre 12 a 15 litros, de cor vermelha, deve ser colocado de forma independente
dos restantes equipamentos e dispor das dimensões da figura 15.
Material: Polietileno, UV estabilizado
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Figura 15 - Dimensões do Pilhão
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