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Disciplina: Gestão e Tratamento de Resíduos Sólidos 

 

PROJECTO I: DIMENSIONAMENTO DE ALTERNATIVAS DE RECO LHA E TRANSPORTE DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

CASO 1: Maxixe  

Maxixe é uma cidade de 55385 habitantes. O município administra recolha de resíduos sólidos urbanos da 
cidade. Os resíduos são recolhido porta-a-porta por coleccionadores / empregados que trazem os resíduos para os 
pontos de recolha com carrinhos de mão. Na cidade existem 26 pontos de colecta que consistem em uma 
pequena parede em três lados. A maior parte de resíduos sólidos que chegam no aterro deriva açúcar húmido 
importado no porto. O aterro está localizado a 5 km a nordeste da cidade e tem vindo a trabalhar a três anos. O 
município tem um bulldozer para compactar os resíduos após a queima. Existe um projecto-piloto de reciclagem 
de sacos de plástico que são usados para produzir travesseiros e almofadas. A recolha de resíduos no porto é 
realizada por um camião que é somente usado para o porto e efectua duas cargas por dia. A informação de 
actividades que é necessária para efectuar os cálculos é o consumo de combustível de cada funcionário usando o 
carro de casa para o trabalho ou usado durante as missões ou trabalho, o tipo e relação combustível. Dadas as 
características da zona, o custo administrativos, de manutenção e acidentes deve ser estimado em 30% do custo 
de operação. O tempo de vida útil assume-se que seja de 5 anos para os camiões e contentores, e de 1 ano para os 
carrinhos-de-mão. A taxa  de interesse é de 5%. 

Principais observações 

- População abrangida pela colecta de resíduos é de cerca de 70%. 
- Falta de serviços em assentamentos de deslocados: lixeiras muito perto das casas. 
- Grandes quantidade de resíduos é abandonado na praia, principalmente na parte norte da cidade. 
- Existem pontos de colecta ao longo da praia não protegidos, onde animais podem vandalizar. 
- Embora não haja um projecto para recolher os sacos de plástico e reutilizá-los, há um monte de sacos de 
plástico armazenado depois de uma campanha de limpeza e esperando para reutilização. 

Dados Gerais da cidade 
Sobre Resíduos: Habitantes 

Peso específico dos 
Resíduos 

300kg / m3 Área da cidade --- ha 

Produção per capita ---kg / hab * d População do Município 55385hab 
Volume diário per capita 0,0013m3 / hab * d Densidade de habitantes 82hab / ha  
Volume diário produzido 
na cidade 

72m3 / d Número de habitantes por 
domicílio 

6hab / agregado 

  Número de famílias por 
cada km 

60 familias/km 

Dados Gerais sobre Custos 
Item Custo unitário/Ano 

Motoristas $1.800,00 
Ajudantes $960,00 
Operadores carrinhos de mão $600,00 
Combustível para camiões $1.00/Litro 
Distância do camião por Litro 5 km/Litro 

Item Custo unitário 
Camião  $15.000,00 
Contentores $600,00 
Carrinhos de mão $30,00 
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CASO 2: Boroma 

O município é responsável pela colecta de resíduos sólidos na cidade. Mas a curto prazo considera-se a 
implementação de um sistema Pareceria Público-Privado. 

Principais observações: 

- No momento, a população servida é de cerca de 50% do total de habitantes da cidade 
- Eles têm 35 contentores fornecidos pelo UNICEF que não são usados por causa da falta de equipamentos; na 
verdade, os caminhões basculantes existentes não são úteis para o tipo de contentores disponíveis. 
- De momento não há uma recolha primária: o caminhão passa e recolhe os resíduos em sacos colocados ao 
longo das ruas. 
- Os resíduos descartado nas ruas, muitas vezes são queimados 
- Outros lixo é deixado no chão em torno dos saltos 
 
Considerando a situação existente na cidade, a partir dos of 35 contentores amarelos disponíveis doados pela 
UNICEF, estabelece uma proposta ideal de recolha, considerando como principal alternativa, a existência da 
recolha primária onde os trabalhadores são fornecidos carinhos-de-mão e recolhem resíduos em cada agregado 
familiar; e descarregam nos contentores alocados em pontos na cidade. Um camião com guindaste passa e 
carrega os contentores cheios e transporta-os para o local de deposição. 
Nota: tendo em conta a área da cidade e a densidade da população, estabeleça a melhor posição (localização 
óptima) dos contentores de modo a servir o maior número de população. 
 
Dados Gerais da cidade 

Sobre Resíduos: Habitantes 
Peso específico dos 
Resíduos 

300kg / m3 Área da cidade --- ha 

Produção per capita ---kg / hab * d População do Município 120000hab 
Volume diário per capita 0,001m3 / hab * d Densidade de habitantes 200hab / ha  
Volume diário produzido 
na cidade 

120 m3 /d Número de habitantes por 
domicílio 

5hab / agregado 

  Número de famílias por 
cada km 

133 familias/km 

Dados Gerais sobre Custos 
Item Custo unitário/Ano 

Motoristas $1.440,00 
Ajudantes $800,00 
Operadores carrinhos de mão $1.000,00 
Combustível para camiões $1.00/Litro 
Distância do camião por Litro 5 km/Litro 

 
Dadas as caracteristicas da zona, o custo administrativos, de manutenção e acidentes deve ser estimado em 20% 
do custo de operação. O tempo de vida útil assume-se que seja de 6 anos para os camiões, de 3 anos para 
contentores, e 1 ano para os carrinhos-de-mão. Assume taxa  de interesse de 5% 

Item Custo unitário 
Camião  $9.000,00  
Contentores (3m3) $500,00 
Carrinhos de mão $30,00 
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CASO 3: Belavista  

Serviço de Privados recolhe os resíduos produzido em residências e coloca-os nos 19 pontos de recolha que 
existem dentro da cidade. Nos pontos de recolha existem instalados contentores de 2 m3; mas, algumas vezes os 
contentores não são suficientes. O município utiliza dois caminhões para transportar os contentores cheios de 
resíduos para os dois aterros colocados fora da cidade. No total são 45funcionários envolvidos directamente na 
gestão de resíduos. 
Os resíduos são recolhidos em cada agregado familiar por três camiões de 4m3 que circulam ao longo de estradas 
e recolhem sacos de resíduos, nos pontos de recolha. Existem também dois camiões-guindaste de recolha que 
levantam contentores de 6m3. 

Principais observações: 
- A escassez de contentores e equipamentos para resíduos em movimento. 
- Os resíduos são abandonados nos canais de drenagem e perto do rio. 
- Capacidade insuficiente na recolha de resíduos sólidos. 
- A maioria da população vive em terrenos sem qualquer serviço municipal. 
- Os resíduos perigosos do hospital necessita de uma gestão adequada. 

Dados Gerais da cidade 
Sobre Resíduos: Habitantes 

Peso específico dos Resíduos 300kg / m3 Área da cidade --- ha 
Produção per capita ---kg / hab * d População do Município 120000hab 
Volume diário per capita 0,001m3 / hab * 

d 
Densidade de habitantes 167 hab / ha  

Volume diário produzido na 
cidade 

120 m3 / d Número de habitantes por 
domicílio 

6 hab / agregado 

  Número de famílias por cada km 107 familias/km 
Dados Gerais sobre Custos 

Item Custo unitário/Ano 
Motoristas $1.440,00 
Ajudantes $720,00 
Operadores carrinhos de mão $600,00 
Combustível para camiões $1.00/Litro 
Distância do camião por Litro 4 km/Litro 

Tempo gasto por actividade 
Camião de carga Tempo (min) 
Ida /voltar da cidade ao ponto deposição 60  
Carregamento do camião na rota de recolha 80  
Descarga no ponto de deposição 10  
Camião-guindaste Tempo (min) 
Ida /voltar da cidade ao ponto deposição 60  
Carregamento do camião na rota de recolha 15  
Descarga no ponto de deposição 15  
Tempo de Trabalho por dia para os camiões (em horas) 8h 

Item Custo unitário 
Camião-guindaste  $15.000,00  
Camião de carga $9.000,00 
Contentores (3m3) $500,00 
Carrinhos de mão $30,00 



Os custos administrativos, de manutenção e acidentes deve ser estimado em 20% do custo de operação. O tempo 
de vida útil assume-se que seja de 10 anos para os camiões, 3 anos para contentores, e de 1 ano para os 
carrinhos-de-mão. Assume taxa  de interesse de 5% 
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CASO 4: Gazilene  

Trabalhadores equipados com carrinhos-de-mão e carroças puxadas por burros efectuam uma recolha porta-a-porta. Dois 
caminhões basculantes com capacidade de 4m3 cada percorrem as estradas principais, onde recolhem os resíduos colocados 
nos pontos de recolha e ao longo das ruas, e depois transportá-lo para o local de deposição. 
Apesar de o Município realizar a recolha porta-a-porta, há outros indivíduos que recolhem e eliminam os resíduos em 
lixeiras ilegais. Cerca de 10% do orçamento da cobrança de impostos é alocado na gestão de resíduos sólidos, mas este 
fundo é insuficiente para cobrir o seu custo total. Não existe nenhuma participação privada. 
O uso de estações de transferência fixo parece ser a alternativa mais adequada para uma correcta recolha de RSU em 
Gazilene. 
Existem várias áreas de recolha na cidade -embora não servido onde as pessoas deixam os resíduos, por isso é possível 
modernização estes pontos de colecta em um número correcto de séries. 
Não é fácil mudar hábitos de pessoas, no entanto, poderia ser iniciada uma campanha de sensibilização para convidá-los a 
não dispor seus resíduos em outros lugares do que estações de transferência. Supõe-se que as estações de transferência são 
de construção com um volume de 3,5 m3 cada, para realizar com materiais adequados (como o betão ou outros materiais 
resistentes disponíveis). 
 
Principais observações: 
- No momento em que a população atendida é de cerca de 45% do total de habitantes da cidade 
- Os caminhões existentes não são suficientes para toda a colecção 
- Para a recolha primária não existe um número suficiente de carrinhos de mão e carroças puxadas por burros 
- Os resíduos recolhidos são depositado em locais não vedados perto lugares habitadas sem a protecção do ambiente 
- Os resíduos são ou queimados directamente na fonte de produção ou dispostos em lixões ilegais. 
O sistema de recolha a dimensionar pretende minimizar ou alterar por completo esta realidade. 

Dados Gerais da cidade 
Sobre Resíduos: Habitantes 

Peso específico dos Resíduos 300kg / m3 Área da cidade --- ha 
Produção per capita ---kg / hab * d População do Município 55000hab 
Volume diário per capita 0,00096m3 / hab * d Densidade de habitantes 152 hab / ha  
Volume diário produzido na 
cidade 

53 m3 / d Número de habitantes por 
domicílio 

5 hab / agregado 

  Número de famílias por cada km 83 familias/km 
Dados Gerais sobre Custos 

Item Custo unitário/Ano 
Motoristas $1.440,00 
Ajudantes $960,00 
Operadores carrinhos de mão $660,00 
Operadores carroça de burro $660,00 
Combustível para camiões $1.00/Litro 
Alimentação dos burros $15,00/Burro/mês 
Distância do camião por Litro 5 km/Litro 

Tempo gasto por actividade 
Camião de carga (4m3) Tempo (min) 
Ida /voltar da cidade ao ponto deposição 100  
Carregamento do camião na rota de recolha 90  
Descarga no ponto de deposição 10  

Item Custo unitário 
Camião de (4m3 ) $7.500,00 
Estações de Transferência $100,00 
Burro +carroça (3.5m3) $250,00 
Carrinhos de mão $30,00 



Os custos administrativos, de manutenção e acidentes deve ser estimado em 20% do custo de operação. O tempo de vida útil 
assume-se que seja de 10 anos para as áreas de transferência, 6 anos para os camiões, 3 anos para carroças de burros, e de 1 
ano para os carrinhos-de-mão. Assume taxa  de interesse de 5%. 
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CASO 5: Casa dos Heróis 

Considera uma cidade chamada Casa dos Heróis, com uma população é de cerca de 500.000 habitantes. A cidade 
é dividida em cinco distritos: Khulula, 25 de Junho, Gamboa, Ndevele e Hanyane, e cada distrito tem sua própria 
maneira de recolher e transportar os resíduos. O município possui 7 caminhões basculantes, 3 caminhões 
compactadores comprados ao custo de $15.000 cada, e um caminhão-guindaste que pode levantar e transportar 
contentores. 
Além disso, o município contrata para a recolha secundária mais 6 caminhões ao custo de $500 / mês. Como 
parte do sistema, existem 26 pontos de colecta distribuídos pela cidade (principalmente, são espaços abertos); 
existem vinte contentores transportáveis de 3 m3, com um custo de $ 270 cada um e setenta contentores de rua de 
1.1m3. No distrito de Gamboa, onde as ruas internas são demasiado estreitas para caminhões, existem 
trabalhadores com carrinhos-de-mão que realizam recolha porta-a-porta. 
No distrito 26 de junho, há um caminhão compactador de 4 m3 e dois camiões -basculantes, que recolhem os 
resíduos, seja porta-a-porta ou em pontos de recolha. Esse equipamento é operado por cerca de vinte e cinco 
funcionários do município. 
No distrito de Hanyane, os resíduos sólidos são colectados porta-a-porta por dois caminhões basculantes que 
circula ao longo das estradas e recebe resíduos dos domicílios durante a sua passagem. 
Nos restantes partes da cidade, pessoas pobres, como os deslocados internos (moradores de rua) e os refugiados, 
para ganhar algum dinheiro, efectuam a recolha primária de resíduos sólidos. Eles carregam resíduos domésticos 
em pontos de recolha ou em qualquer outro sítio (como em canais de drenagem, etc.) usando carrinhos de mão 
ou às vezes usando as próprias mãos, cabeça e costas. 
Há dois aterros sanitários que funcionam ao ar livre, um no norte e outro no sul, que distam 10 km e 7 km longe 
da cidade, respectivamente. 

Principais observações: 
- No momento, são servidos 50% dos habitantes da população total. 
- Os equipamentos existentes não são suficientes para toda a recolha e transporte.  
- Maior envolvimento de pessoas não especializadas a efectuarem recolha (refugiados e carenciados), ou seja há 
recolha informal de resíduos sólidos, e que não eliminados correctamente. 
- Os resíduos sólidos são muitas vezes abandonados em espaços abertos, canais de drenagem e em leitos dos rios. 
- Os resíduos são muitas vezes queimados dentro dos pontos de colecta. 
- Os sacos de plástico estão em toda parte, devido à acção do vento. 
- Os contentores que existem são muito altos (cerca de 1,5 m) para as crianças, que são muitas das vezes 
encarregado de transportar os resíduos provenientes das habitações, factor que leva com que elas depositem 
resíduos sólidos no chão em volta dos contentores. 
- Cada distrito precisa de um aterro sanitário. 
- A separação e recuperação de metais é parcialmente realizado pelo Município (no distrito 25 de Junho) durante 
a fase de recolha de resíduos. 
Nota: Devido à complexa situação, use para este exercício apenas dados que diz respeito somente o 
dimensionamento de recolha de resíduos da zona central 25 de Junho de que é o bairro mais produtivo e precisa 
de uma melhoria na recolha de resíduos. 
 
 
 
 



 

Dados Gerais do Distrito 25 de Junho 
Sobre Resíduos: Habitantes 

Peso específico dos Resíduos 300kg / m3 Área do Distrito 3.47 ha 
Produção per capita ---kg / hab * d População do Município 65000hab 
Volume diário per capita 0,001m3 / hab * d Densidade de habitantes 187 hab / ha  
Volume diário produzido no 
distrito 25 Junho 

65 m3 / d Número de habitantes por 
domicílio 

8 hab / agregado 

  Número de famílias por cada 
km 

75 familias/km 

Dados Gerais sobre Custos 
Item Custo unitário/Ano 

Motoristas $1.200,00 
Trabalhadores de recolha $600,00 
Combustível para camiões $1.00/Litro 
Alimentação dos burros $15,00/Burro/mês 
Distância do camião por Litro 3 km/Litro 

Tempo gasto por actividade 
Camião compactador (4m3) Tempo (min) 
Ida /voltar da cidade ao ponto deposição 36  
Carregamento do camião na rota de recolha 60  
Descarga no ponto de deposição 10  
Tempo de trabalho por dia (em Horas) 8h 
Camião basculante (4m3) Tempo (min) 
Ida /voltar da cidade ao ponto deposição 36  
Carregamento do camião na rota de recolha 75  
Descarga no ponto de deposição 10  
Tempo de trabalho por dia (em Horas) 8h 
Os custos administrativos, de manutenção e acidentes deve ser estimado em 25% do custo de operação. O tempo de vida útil 
assume-se que seja de 10 anos para camião basculante, 8 anos para os camião compactador, e 1 ano para os contentores. 
Assume taxa de interesse de 5%. 

Item Custo unitário 
Camião basculante (4m3 ) $10.000,00 
Camião Compactador (4m3) $24.000,00 
Contentores $--,00 
Carrinhos-de-mão $30,00 



 

 
FACULDADE DE ENGENHARIA 
CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA DO AMBIENTE 

 
Disciplina: Gestão e Tratamento de Resíduos Sólidos 

 

PROJECTO I: DIMENSIONAMENTO DE ALTERNATIVAS DE RECO LHA E TRANSPORTE DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

CASO 6: Sitila 

Sitila é uma cidade rural, com cerca de 6000 habitantes. 
Resíduos são recolhidos e eliminados por voluntários, e às vezes por NGO Locais. Não há indústrias na cidade. 
Há um hospital construído pelo Governo, mas está semi-abandonada. Existe nas imediações da cidade uma 
escola secundária. 

Principais observações: 
- Não há uma recolha organizada de resíduos e nem sua deposição final e eliminação; 
- Os resíduos são abandonados ao longo dos canais de drenagem e nas zonas baixas; 
- Não existem aterros; 
- São necessários auxílios financeiros para gestão de resíduos na cidade  
Resíduos contém uma elevada percentagem de matéria orgânica e estrume; 
Esta é uma cidade muito pequena, de modo que um pequeno número de contentores (com cerca de 2m3) é 
suficiente para organizar um sistema de recolha adequado. Pede-se para desenhar e dimensionar o sistema para 
esta cidade: considere 10km como ponto de localização do aterro e o camião pode circular a 10km/h. 

Dados Gerais da cidade 
Sobre Resíduos: Habitantes 

Peso específico dos Resíduos 300kg / m3 Área da cidade 150 ha 
Produção per capita ---kg / hab * d População do Município 6000hab 
Volume diário per capita 0,0013m3 / hab * d Densidade de habitantes 40 hab / ha  
Volume diário produzido na 
cidade 

8 m3 / d Número de habitantes por 
domicílio 

6 hab / agregado 

  Número de famílias por cada 
km 

50 familias/km 

Dados Gerais sobre Custos 
Item Custo unitário/Ano 

Motoristas $1800,00 
Ajudantes $1.200,00 
Operadores carrinhos-de-mão $1.200,00 
Combustível para camiões $1.00/Litro 
Distância do camião por Litro 4 km/Litro 

Tempo gasto por actividade 
Camião de carga (4m3) Tempo (min) 
Ida /voltar da cidade ao ponto deposição 120  
Carregamento do camião na rota de recolha 15  
Descarga no ponto de deposição 15  
Tempo total de trabalho do csmião por dia  5h 
Os custos administrativos, de manutenção e acidentes deve ser estimado em 25% do custo de operação. O tempo de vida útil 
assume-se que seja de 10 anos os camiões e contentores, e de 1 ano para os carrinhos-de-mão. Assume taxa de interesse de 
5% 

Item Custo unitário 
Camião basculante (4m3 ) $15.000,00 
Contentores (2m3) $500,00 
Carrinhos de mão $30,00 
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CASO 7: Calanga 

A população desta cidade foi estimada pelo município cerca de 120.000 habitantes devido aos números elevados 
de IDP que vivem nas áreas suburbanas. 

Famílias resíduos sólidos são recolhidos porta a porta por deslocados internos (principalmente mulheres) que 
utilizam carrinhos de mão. Eles são pagos directamente pelos habitantes de acordo com a quantidade de lixo. Os 
resíduos colectados são colocados em 5 estações de transferência, colocados na cidade. Quatro deles são feitos 
de saltos 16 m3 realizados por meio de organismos de caminhões antigos reabilitados. Resíduos são, em seguida, 
carregado manualmente em cada 5 camiões 4m3, e transportado para o aterro sanitário. Uma empresa privada 
que é paga pelo Município Calanga vem realizando esta actividade por 6 anos. Ao todo, 28 pessoas estão 
empregadas na gestão dos resíduos sólidos. O aterro sanitário, recebendo resíduos líquidos ou sólido, é colocado 
9 km a leste da cidade, em uma área de propriedade do município. 

Principais observações: 
- Recolha de resíduos sólidos não cobre toda a cidade, portanto, há áreas no interior dos assentamentos urbanos, 
onde os resíduos são abandonados 
- Problemas de segurança e protecção individual dos funcionários da empresa envolvidos na recolha de resíduos 
sólidos, não usam EPI.  
- No aterro resíduos são apenas queimado, e não compactado 
A fracção maior no aterro é latas e objectos de metal, que não são queimadas. Até a poucos anos atrás, esses 
materiais foram recuperados e exportados para o estrangeiro; as razões que tenham levado a parar esta actividade 
de reciclagem não são conhecidos. 

Dados Gerais da cidade 
Sobre Resíduos: Habitantes 
Peso específico dos 
Resíduos 

400kg / m3 Área da cidade 1.400 ha 

Produção per capita 0,4kg / hab * d População do Município 120000hab 
Volume diário per capita 0,001m3 / hab * d Densidade de habitantes 86hab / ha  
Volume diário produzido na 
cidade 

120m3 / d Número de habitantes por 
domicílio 

6hab / agregado 

Dados Gerais sobre Custos 
Item Custo unitário/Ano 

Motoristas $2520,00 
Ajudantes $1.080,00 
Combustível para camiões $1.00/Litro 
Distância do camião por Litro 3.5 km/Litro 

Tempo gasto por actividade 
Camião de carga (4m3) Tempo (min) 
Ida /voltar da cidade ao ponto deposição 90  
Carregamento do camião na rota de recolha 15  
Descarga no ponto de deposição 15  
Tempo total de trabalho do camião por dia  12h/dia 

Item Custo unitário 
Camião basculante (4m3 ) $15.000,00 
Contentores (2m3) $500,00 
Carrinhos de mão $30,00 



Os custos administrativos, de manutenção e acidentes deve ser estimado em 20% do custo de operação. O 

tempo de vida útil assume-se que seja de 10 anos os camiões e contentores, e de 1 ano para os carrinhos-de-

mão. Assume taxa de interesse de 5%   


