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Ficha de Exercícios nº 4 
 

1. Considera uma área urbana com as seguintes características: possui 1000 Habitações distribuídos 

por 50 prédios, com 10 pisos e 2 apartamentos por piso; produção de resíduos sólida é de 1241 

toneladas por ano, sendo a produção per capita de 1kg/hab.dia. A média do Agregado familiar é de 

3,4 indivíduos. 

A Percentagem de resíduos enviados para recolha indiferenciada é de 90,37 %, o que corresponde 

3072,4 kg/dia. O Peso específico da amostra para recolha indiferenciada é de 133,2 kg/m3. A 

empresa responsável pela GIRS nessa área sabe que existem disponíveis no mercado contentores de 

240 L, 360 L e 660 L. 

 

a) Determinar o número e tipo de contentores a instalar na zona para a recolha indiferenciada de RS 

com um sistema de recolha por prédio. 

 

b) Determina a capacidade de recolha do veículo, o número de voltas necessárias para recolher os 

RS de todos os contentores, sabendo que a capacidade (m3) da caixa do veículo é 15 m3/volta; a taxa 

de compactação do veículo é de 2:1; a capacidade dos contentores é de 660 L/contentor e factor de 

utilização ou taxa de uso do contentor é de 70%. 

 

c)  Determina o tempo total para uma volta, sabendo que a Capacidade do veículo é de 15 m3; o 

tempo médio de recolha num prédio mais o tempo de deslocação até ao próximo prédio é de cerca de 

1 minuto; o peso específico dos resíduos não recicláveis por ponto de recolha no veículo  é de 133,2 

kg/ m3, a taxa de compactação do veículo é de 2:1. A quantidade média de RS não recicláveis por 

ponto de recolha é de 61,5 kg/prédio; demora-se em média, 25 minutos a deslocar-se do circuito de 

recolha até ao local de deposição de carga. Na mesma volta, estima-se que tempo não produtivo é de 

40 minutos e demora-se 15 minutos em média, a depositar a carga (tempo no local de descarga). 

Tempo nominal de um dia de trabalho é de 8 horas e o máximo de Horas extraordinárias permitidas 

são 30 minutos. 
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d) Calcula o número total de voltas por dia. Continua a utilizar o modelo de Stone e Stearns, sabemos 

que o cálculo do tempo total para n voltas por dia é determinado através da seguinte fórmula: 

Xn  = (n + a – 1) Vtρρρρ/ Q + (2n – 1)B+ K + nD 

Sendo que: a = número de cargas possíveis; n = número de voltas 

 

2. Considera as seguintes características para GIRS.  

A Capacidade dos contentores (c) que a empresa gestora de resíduos sólidos possui é 5 m3 e as o 

volume (quantidade) de resíduos a recolher por semana (V) é de 100 m3. A taxa (factor) de utilização 

dos contentores (f) é de 80% da capacidade total. O Tempo nominal de trabalho (H) é de 8 horas por 

dia, contabilizando um factor de trabalho não produtivo (W) de cerca de 20%. É preciso cerca de 

5minutos (pc), em média, para carregar e igual tempo (uc) 5 min, para descarregar um contento. O 

Tempo médio de deslocação entre contentores (dbc) estima-se igualmente em 5 minutos e o tempo 

no local de descarga (s) estima-se como sendo tempo gasto na descarga por cada volta feita. A 

distância média de transporte (x) é de 10 km. sabendo que o tempo médio para percorrer a distância 

da garagem até ao primeiro ponto de recolha (t1) demora-se cerca de 10 minutos e a viagem para 

percorrer a distância do último contentor recolhido ou depositado para a garagem (t2) demora em 

medi 30 minutos. 

 

a) Determina o tempo efectivo de recolha por volta, dado em horas, sabendo que como a capacidade 

do contentor (5 m2) demonstra que se trata de um contentor transportável, deve se utilizar os 

indicadores relativos aos sistemas de contentores transportáveis, recorre a seguinte expressão  

Phcs = pc + uc + dbc 

 

b) Determina o tempo total por volta, recorrendo a seguinte formula: Thcs = Phcs + s + a + bx, 

sabendo que a e b são Constantes: a = 0,050 h/volta; b = 0,025 h/km. 

 

c) Determinação do número de contentores que podem ser esvaziados por dia de recolha, levando em 

consideração uma situação de contentores móveis em que o número de contentores que pode ser 

esvaziado corresponde ao número de voltas que se conseguem realizar num dia de trabalho. Ou seja, 

Nd = [H (1 – W) – (t1 + t2)] / Thcs 

 

d) Determina do número de dias por semana necessário para a recolha dos resíduos produzidos, 

podendo recorrer a seguinte expressão: Nd = Vd/(cf) 


