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UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA DO AMBIENTE 
 

DISCIPLINA: RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
Teste Formativo n˚ 1 

 

1. Num Plano Estratégico para gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU) estabelecem-se seis 

prioridades estratégicas. Mencione duas, à sua escolha, e indique quais são os objectivos e as metas 

a alcançar para o horizonte temporal de X anos e as medidas necessárias à sua implementação. 

 

2. As figuras 1 e 2 dizem respeito a duas perspectivas em gestão de resíduos: a figura 1 traduz a 

designada filosofia dos 3 R's, ou seja, a hierarquia de prioridades para a gestão de resíduos; a 

figura 2 representa o conceito de gestão integrada de resíduos proposto por White et al. Discuta e 

compare estas duas perspectivas. Qual deverá ser, na sua opinião, a perspectiva que um gestor de 

resíduos deve tomar para garantir a sustentabilidade dos sistemas que gere? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Hierarquia de prioridades para a 

gestão de resíduos. 
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Figura 2. Elementos de um sistema de 

gestão integrada de resíduos. 

 

3. Suponha que o encarregaram de elaborar um plano para a realização de uma campanha anual 

de quantificação e caracterização física dos RS produzidos num determinado Concelho. Descreva as 

várias fases e procedimentos a seguir. 

 

Redução
Reutilização

Reciclagem material e orgânica
Valorização energética

Incineração 
(sem recuperação de energia)

Aterro
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4. Em 2003 deram entrada num aterro municipal 200.000 toneladas de RSU. Sabendo que este 

aterro serve uma população de 600 000 pessoas e que nesse mesmo ano foram enviados para 

reciclagem 60 000 toneladas de RS provenientes de ecopontos, determine: 

a) a produção diária de RU per capita. 

b) volume ocupado nesse ano pelos RSU depositados em aterro sabendo que o peso específico dos 

resíduos em aterro é de 800 kg/m3. 

 

5. Na tabela 1 apresentam-se os resultados obtidos em duas campanhas de quantificação e 

caracterização física realizadas aos RU produzidos num município rural e num município urbano. 

Identifique qual das amostras, A ou B, diz respeito ao município rural. Justifique a sua resposta. 

 

Tabela 1. Peso húmido, em percentagem, da amostra A e da amostra B 

Componentes amostra A (%) amostra B (%) 

papel e cartão 13,80 33,80 

vidro 4,50 4,40 

plásticos 13,60 14,40 

metais 1,40 3,60 

mat. fermentáveis 46,40 27,80 

têxteis 5,00 2,20 

finos 12,80 11,00 

outros 2,50 2,80 

 

 

6. Interprete o gráfico da figura 3 sabendo que a dimensão média do agregado familiar da 

população portuguesa tem vindo a diminuir nas últimas décadas; que conclusões poderá tirar sobre 

a produção de RSU nos próximos anos? 
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Figura 3. Produção de RU per capita em função da dimensão do agregado familiar. 

 

7. Num determinado município implementou-se uma recolha selectiva dedicada, do tipo porta-a-

porta, tendo sido fornecido aos residentes quatro caixas para colocação dos seguintes materiais: 

papel & cartão, vidro, plásticos e metais. Nesta situação haverá alguma vantagem em construir uma 

estação de triagem? Porquê? 

 

8. Com base nos dados fornecidos na tabela 2, relativos a um determinado circuito de recolha de 

RU, determine o tempo necessário para a realização de uma volta. Sabendo que o motorista 

trabalha 8 h por dia, será possível a realização de uma segunda volta neste circuito? 

 

Tabela 2 - Características do circuito de recolha. 

V = capacidade do veículo (m3) 18 

t = tempo médio por ponto de recolha mais o tempo de deslocação até 

ao próximo ponto (min) 
2 

ρ = peso específico dos RU no veículo (kg/m3) 350 

Q = quantidade média de RU por ponto de recolha (kg) 30 

B = tempo médio de uma deslocação entre o circuito e o local de 

deposição da carga (min) 
20 

K = tempo não produtivo (min) 30 

D = tempo médio de deposição da carga (tempo no local de deposição) 

(min/carga) 
15 
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9. Leia atentamente a descrição do sistema A e do sistema B, apresentada na tabela 3, e classifique 

cada um dos sistemas de recolha em função das seguintes características:  

a) tipo de resíduos recolhidos;  

b) local de recolha.  

Comente as vantagens e desvantagens de cada um dos sistemas em relação à reciclagem dos 

resíduos.  

 

Tabela 3 – Descrição dos sistemas de recolha A e B. 

Sistema Descrição da recolha 

A 

 

Os residentes dispõem de dois sacos para colocar os seus resíduos: um saco azul 

destinado aos resíduos de embalagens e um saco preto destinado aos restantes 

resíduos. Os sacos azuis são colocados no passeio todas as 5ª-feiras do mês, os sacos 

pretos nos restantes dias da semana. Não existe recolha ao Domingo e a viatura 

utilizada nas recolhas é a mesma. A recolha é diurna e efectuada por uma empresa 

privada. Os sacos azuis são enviados para uma estação de triagem e os sacos pretos 

para um aterro sanitário. 

 

B 

Para a deposição dos seus resíduos os residentes só dispõem de contentores de 800 

litros localizados no passeio. A recolha, efectuada pelos serviços camarários, realiza-

se todos os dias no período nocturno, por uma viatura compactadora. Os resíduos são 

transportados para uma estação de compostagem e os refugos são enviados para 

um aterro sanitário.  

 


