GePOR
O GePOR é uma aplicação informática (SAS – Software as Service)
desenvolvida pela Nivelbase destinada a empresas de Gest ão de Resíduos
Sólidos Urbanos que permite uma gestão optimizada do processo de recolha de
resíduos.

A utilização deste software permite:
•

•
•
•

Gestão de pontos de recolha de resíduos
Previsões de enchimento de pontos de recolha
Cálculo de rotas optimizadas com geração de mapas
Recolha efectiva com aumento de produtividade

O GePOR permite uma melhor gestão de recursos materiais e humanos, com
um significativo aumento de produtividade e redução de custos económicos.

O software está estruturado nos seguintes módulos:
•
•
•
•
•
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MÓDULO DE REGISTO
Permite o registo, mediante a utilização de um
dispositivo móvel de comunicação (com
tecnologia Android), o grau de enchimento de
cada ecoponto que compõe a bateria.

Fig. 1 – Interface do utilizador do módulo de registo
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MÓDULO DE DADOS
Permite a visualização gráfica e textual dos dados inseridos.
Mostra o histórico temporal de cada ponto de recolha.
Inclui a informação de georreferenciação de cada ecoponto

Fig. 2 – Informação de georreferenciação de ecopontos

Fig. 3 – Listagem do grau de enchimento de ecopontos

Fig. 4 – Gráfico temporal do grau de enchimento de ecopontos.

MÓDULO DE PREVISÃO
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Analisa os valores registados e com base num algoritmo estatístico de séries
temporais gera previsões de enchimento das unidades de recolha.

Fig. 5 – Gráfico de previsões calculadas com base no grau de enchimento medido.

MÓDULO DE RECOLHAS
Gera uma lista de ecopontos prontos a recolher num determinado espaço temporal
definido pelo utilizador com base nos valores de previsão e outras métricas.

Fig. 6 – Listagem diária de ecopontos a recolher.

MÓDULO DE ROTAS
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Gera uma rota otimizada para recolha de ecopontos previamente selecionados pelo
utilizador ou pelo módulo de recolhas. Permite ao utilizador alterar
(adicionar/remover) pontos de recolha à lista fornecida pelo módulo de recolhas.
Constrói um ficheiro com a rota gerada passível de integração em sistemas GPS
(ex: TMNdrive – em utilização).

Fig.7 – Mapa de rota optimizada

O sistema GePOR está já implementado e em utilização numa empresa de
gestão de resíduos sólidos urbanos do Alentejo – a Gesamb, com resultados
bastante satisfatórios. Os graus de previsão obtidos são coincidentes com os dados
recolhidos a posteriori, e a empresa tem registado níveis de produtividade e
optimização de recursos que superam todas as expectativas inicialmente colocadas
relativamente à aplicabilidade deste software.
Pensamos que pode ser uma peça-chave para qualquer empresa de gestão
de resíduos sólidos urbanos, permitindo um aumento de competitividade e redução
de custos de funcionamento que a longo prazo se tornam bastante significativos.

A Nivelbase
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