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UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA DO AMBIENTE 
 

DISCIPLINA: GESTÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

Ficha de Aplicação nº 6 

 
1. Ainda considerando os dados da pergunta nº 1 da ficha 5, ou seja, a Produção de resíduos por bairro 
(1000 habitações) por dia = 68 kg/prédio x 50 prédios = 3400 kg/dia. A composição de resíduos apresenta 
as seguintes características:  

Componente Reciclagem 
(%) 

Peso húmido 
(%) 

Papel/cartão 
Vidro 
Plásticos 
Metais 
Fermentáveis 

20 
40 
10 
5 
5 

22,3 
4,9 
12,7 
2,9 
36 

O gestor do sistema possui duas alternativas para recolha selectiva de resíduos com objectivo de 
reciclagem: 

� Alternativa 1: Cinco (5) ecopontos por bairro – cada com 3 contentores fixos de 1100 L 
(papel/cartão, plásticos/metais e vidro);  

� Alternativa 2: Um (1) contentor móvel de 4000 L com 3 divisórias (papel/cartão, plásticos/metais 
e vidro). 

 
Tabela 1 – Elementos dados fundamentais para os circuitos de recolha do sistema. 

Tipo de sistema de contentores  

Estacionário 
(alternativa 1) 

Móveis 
(alternativa 2) 

Peso específico do papel/ cartão no contentor (ρ) 
Peso específico dos plásticos no contentor (ρ) 
Peso específico dos metais no contentor (ρ) 
Peso específico do vidro no contentor (ρ) 
Volume de cada contentor/bateria (c) 
Capacidade do veículo (V) 
Taxa de compactação (r) 
Tempo médio de recolha por cont. e deslocação até ao próximo content. (t) 
Tempo de percurso até ao local de destino dos RU (h) 
Tempo no local de descarga (s) 
Tempo não produtivo 
Tempo nominal de um dia de trabalho 
Factor de utilização dos contentores (f) 
Tempo médio a carregar o contentor cheio (pc) 
Tempo médio a carregar o contentor vazio (uc) 
Tempo médio para percorrer a distância ao 1º ponto de recolha (t1) 
Tempo médio para percorrer a distância do último cont. para a garagem (t2) 

90 kg/m3 
70 kg/m3 
120 kg/m3 
200 kg/m3 

1100 l 
15 m3 

1,5 
8 min 
25 min 
10 min 
40 min 

8 h 
0,8 
- 
- 

10 min 
30 min 

90 kg/m3 
70 kg/m3 
120 kg/m3 
200 kg/m3 

4 m3 
- 
- 
- 

25 min 
15 min 
60 min 

8 h 
0,8 

5 min 
5 min 
10 min 
40 min 
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a) Determinar a frequência mensal com que os contentores têm que ser recolhidos, para ambas as 
alternativas. 
 Dicas: 
- primeiro é necessário saber os quantitativos produzidos e volumes diários dos resíduos, por bairro, 
pertencentes aos diferentes tipos de contentores: 
- Segundo, é necessário saber em quantos dias os contentores ficam cheios, tendo em conta o volume 
produzido por dia; 
 
 
b) Determinar o numero de contentores que pode ser esvaziado por volta (Ct)?. 
Nota: utiliza a seguinte fórmula Ct = Vr/cf e (ver tabela 1 com dados): 
 
 
c) Determinar o tempo efectivo de recolha para ambas as alternativas. 
 
Notas: 
- Utiliza a seguinte fórmula: Pscs = Ct(uc) +(np-1)(dbc).  
- Uma vez que não nos é fornecido o valor do tempo médio para esvaziar o contentor (uc), utilizar-se-á 
um valor intermédio tabelado que poderá ser de 0,01 h/contentor. 
- O número de pontos de recolha (np) é igual ao número de contentores que pode ser esvaziado por volta, 
ou seja 25,6.  
- O tempo despendido na deslocação entre contentores (dbc) não nos é directamente fornecido pelo que é 
necessário calculá-lo, através da fórmula Dbc = t – uc.  
- Para alternativa 2, o tempo efectivo de recolha é determinado através da seguinte fórmula: Phcs = pc + 
uc + dbc  (ver tabela de dados): 
 

d) Determinar o tempo total de recolha por volta para ambas as alternativas. 

Nota: Usar a seguinte fórmula Tscs = Pscs + s + h. Dado que nos é fornecido o valor de h, então (h = a + 
bx)   

 
e) Determinar número de voltas que pode ser efectuado por veículo num dia de recolha (Nd). 
 
Notas: 
 - usar a seguinte fórmula Nd = Vd /Vr  (ver tabela de dados): 
- Dado que os 3 contentores do ecoponto têm diferentes quantidades de resíduos a recolher por dia (Vd) é 
necessário calcular para cada tipo de resíduos. 
 - para alternativa 2, usar a seguinte fórmula Nd  = H(1- W) – (t1 + t2)/Thcs 

Tenha em atenção que o factor de tempo não produtivo (W) é expresso em fracção do tempo total de 
trabalho, ou seja o tempo não produtivo  
 
f) O tempo necessário por dia de recolha para cada alternativa 
 
Nota: usar a seguinte fórmula H = [ (t1 + t2) + Nd x Tscs] /(1 – W) e  (ver tabela de dados). 
 - Dado que os 3 contentores do ecoponto têm diferentes quantidades de resíduos a recolher por dia é 
necessário calcular para cada tipo de resíduos. 
 - Para alternativa 2, o Valor de Nd, terá que ser calculado em termos de número de voltas necessárias (e 
não em termos de número de voltas que podem ser efectuadas por dia ).  
 - O valor de (Vd) corresponde à soma dos das quantidades diárias de cada resíduo a recolher 
selectivamente. 


