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UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE 

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA DO AMBIENTE 
 

DISCIPLINA: RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Teste Formativo nº 2 
 

1. Considere a amostra de resíduos sólidos constituídos pelos materiais da tabela 1 abaixo.  

a) Determina o peso específico da amostra:  

Dica: Para determinar o peso específico da amostra de resíduos é necessário em primeiro lugar calcular 

o volume que cada componente ocupa. 

 

Tabela 1 

 
Componente 

Peso 
húmido 

(%) 

Peso específico de cada 
componente 

(kg/m3) 

volume (m3) de cada componente = 
(peso húmido da componente / peso 

específico da componente) 

Papel 22,3 82  

Vidro 4,9 194  

Plásticos 12,7 64  

Metais 2,9 237  

Fermentáveis 36 250  

Têxteis 3,7 64  

Finos 12,9 267  

Outros 4,6 367  

Total da amostra 100 -  

 

b) Determina o Teor de humidade da amostra. 

Dica: Para determinar a humidade, expressa em percentagem de água da amostra, calcula-se primeiro 

os kg de água que se encontram em cada uma das componentes da amostra 
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Tabela 2 

 
Componente 

Peso húmido de 
cada 

componente (%) 

Teor de humidade 
de cada componente 

(%) 

Teor de Humidade (kg água) 
(peso húmido da componente x % humidade 

da componente)/100 
papel 22,3 38,4  

vidro 4,9 2,0  

plásticos 12,7 2,0  

metais 2,9 8,7  

fermentáveis 36 70,0  

têxteis 3,7 23,2  

finos 12,9 49,9  

outros 4,6 19,5  

Total da amostra 100 -  

 

c) Considerando ainda a amostra de 100 kg de resíduo, determina o poder calorífico dessa 

amostra: 

Dica: para se determinar o PC da amostra tem que determinar, em primeiro lugar, as kcal 

correspondentes a cada componente 

Tabela 3 

 

Componente 

Peso húmido (%) PC de cada 

componente 

(kcal/kg) 

Poder calorífico (kcal ) 

(% peso húmido da componente x PC da 

componente) 

papel 22,3 3000  

vidro 4,9 40  

plásticos 12,7 6500  

metais 2,9 120  

fermentáveis 36 900  

têxteis 3,7 4200  

finos 12,9 600  

outros 4,6 2500  

Total da amostra 100   

 

d) Considerando ainda a mesma amostra em termos de composição e de peso especifico de cada 

componente, no entanto, o peso total variou de 100 kg para 200 kg de resíduo. Determina a 

composição gravimétrica de cada componente. 
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Tabela 4 

 
Componente 

Peso 
húmido (%) 

peso específico de 
cada componente 

(kg/m3) 

Composição Gravimétrica  = Peso específico 
componente/ Peso Total Amostra x1 00% 

papel 22,3 82  

vidro 4,9 194  

plásticos 12,7 64  

metais 2,9 237  

fermentáveis 36 250  

têxteis 3,7 64  

finos 12,9 267  

outros 4,6 367  

Total da amostra 100 -  

 

2. Um gestor de resíduos sólidos de uma certa urbe fez um exercício de projecção da necessidade 

de recolha de resídos actualmente e no futuro. Nessa tarefe, o gestor obteve os seguintes dados:  

A zona residencial possui 1000 habitações; a dimensão média do agregado familiar é de 3,4; a 

taxa de crescimento da população é de 1 %; a produção por capita de RS é de 1 kg/hab.dia; 

Taxa de crescimento da produção por capita é de 3 % /ano; o Peso específico dos Resídos é de 

150 kg/m3 e a Taxa de crescimento do peso específico = - 0,25 %. 

2.1. Determinar as quantidades (em Toneladas) e os volumes (m3) de Resíduos produzidos 

anualmente: 

a) No momento actual  

b)  Após 15 anos, sabendo que Projecção da população 15 anos = População ano 0 x (1 + 15 x 

Taxa de crescimento da população). 

 

3. A redução, apesar de ser uma medida consensual de prevenção da produção de resíduos, é uma 

das mais difíceis de pôr em prática, especialmente em países em países em desenvolvimento, como é 

o caso de Moçambique. Justifica, dando argumentos válidos para essa dificuldade. 

 

4. Cometa e argumenta o seguinte: num sistema integrado de gestão de resíduos, a reciclagem é 

uma componente essencial. No entanto, a reciclagem só é viável se for possível fornecer às industrias 

recicladoras materiais de qualidade.  

 

5. Faça uma tabela resumo indicando as vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de recolha 

relativamente à qualidade dos materiais processados, tipo de equipamentos a utilizar e custos de 

investimento e de operações e manutenção da estação de triagem 

FIM 


