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JORGE MACEDO 

Gestão Ambiental de Resíduos da Área Urbana
(Doméstico, construção/demolição área civil,  Eletro-

eletrônicos, EAS – Estabelecimento da Área de Saúde, 
industriais) 

A CRISE AMBIENTAL
O NÍVEL DE QUALIDADE DE VIDA NO PLANETA

DEPENDE DO EQUILÍBRIO DE TRÊS FATORES.

POPULAÇÃO

RECURSOS NATURAIS POLUIÇÃO

POPULAÇÃO
POPULAÇÃO MUNDIAL CRESCEU DE 2,5 BILHÕES EM 1950 
PARA 6 BILHÕES EM 2000.
TAXA DE CRESCIMENTO ESTÁ EM APROXIMADAMENTE 
1,3% POR ANO.

A TAXA MUNDIAL BRUTA DE NATALIDADE É HOJE DE 365.682 HAB/ DIA.

A TAXA BRUTA DE MORTALIDADE É DE 149.597 HAB./DIA.

TAXA BRUTA DE NATALIDADE É 2,4 VEZES MAIOR QUE A TAXA BRUTA DE 
MORTALIDADE.

215 MIL NOVOS DE PASSAGEIROS / DIA
1,5 MILHÕES POR SEMANA
78 MILHÕES POR ANO

COMPARAÇÃO DA TAXA DE CRESCIMENTO COM A DE MORTALIDADE 
DE ALGUMAS CATÁSTROFES:

PRECISAMOS APENAS DE 1 DIA PARA REPOR OS 200 MIL MORTOS NO 
MAREMOTO DE 1970 NO PAQUISTÃO.

A tsunami no sul da Ásia. Os dados a respeito mostram 225.000 mortos SÃO 
NECESSÁRIOS APENAS 1 DIA e 3 HORAS.

PRECISAMOS DE 4 DIAS PARA REPOR OS 900 MIL MORTOS DA
GRANDE CHEIA DE 1987 NA CHINA (RIO HUANG).

PRECISAMOS DE 12 MESES PARA REPOR 75 MILHÕES DE MORTOS
VÍTIMAS DA PESTE BUBÔNICA QUE ASSOLOU A EUROPA ENTRE 1347 E
1351.
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CRESCIMENTO POPULACIONAL (BILHÕES
DE HABITANTES x ANO) 

BRASIL ESCOLA, 2008; Adaptado FRANCE PRESSE, 2006.

Classificação dos resíduos sólidos urbanos, 
segundo sua origem.

URBANO

DOMICILIAR COMERCIAL INDUSTRIAL

SERVIÇOS 
DE SAÚDE

AEROPORTOS, 
PORTOS, 

TERMINAIS 
FERROVIÁRIOS  E 

RODOVIÁRIOS

PÚBLICO

EQUIPAMENTOS 
ELETROS 

ELETRONICOS
(EEE)

AGRÍCOLA

RADIOATIVO

RESÍDUOS
SÓLIDOS

ENTULHOS

Definições
De acordo com o Dicionário de Aurélio Buarque de Holanda, "lixo
é tudo aquilo que não se quer mais e se joga fora; coisas inúteis,
velhas e sem valor.“

Já a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – define
o lixo como os "restos das atividades humanas, considerados
pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis,
podendo-se apresentar no estado sólido, semi-sólido ou líquido,podendo se apresentar no estado sólido, semi sólido ou líquido,
desde que não seja passível de tratamento convencional.“

Normalmente os autores de publicações sobre resíduos sólidos se
utilizam indistintamente dos termos "lixo" e "resíduos sólidos".

Podemos considerar que resíduo sólido ou simplesmente "lixo" é
todo material sólido ou semi-sólido indesejável e que necessita
ser removido por ter sido considerado inútil por quem o descarta,
em qualquer recipiente destinado a este ato.

IDENTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS

Os resíduos podem ser identificados pelo uso
de cores, para facilitar o encaminhamento ao
destino final, por exemplo, a reciclagem.
As cores apresentadas a seguir diferenciam os

fgrupos de resíduos conforme Resolução
Resolução CONAMA: Nº 275, 25 de abril de
2001. Estabelece código de cores para
diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva.
(Diário Oficial da República Federativa do
Brasil, Brasília, DF, 19 de junho, 2001)
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RELAÇÃO COR X RESÍDUO
AZUL - Papéis recicláveis – (Todos os tipos de papéis secos como: folhas de
computador, Papel toalha, embalagens de produtos não perigosos, papelão).
PRETA – Contaminados – (Todos os materiais descartados contaminados com
matéria-prima, produtos químicos ou óleo, EPI’s, lodo da ETE, cartuchos de
impressoras, borras de tinta, etc.).
VERMELHA – Plásticos – (Todos os resíduos de materiais plásticos (canetas,
copinhos, embalagens plásticas, sacos plásticos, etc.).
AMARELA – Metais – (Todos os resíduos metálicos descartados em atividades de
montagens, manutenções, e desmontagens de equipamentos, peças, estruturas,
tubos e chapas de cobre, alumínio, ferro, e outros metais recicláveis).
VERDE - Vidros – (Todos os materiais de vidro recicláveis descartados, frascos de
laboratório, garrafas, etc.).
MARROM – Orgânicos – (Todos os descartes de materiais orgânicos, restos de
alimentos, frutas, papel higiênico, etc.)
LARANJA – Perigosos – (Todos os resíduos Classe I, borras químicas, oleosas
etc., resíduos perigosos).
CINZA - Resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de
separação (Ex: Resíduos de varrição não identificados, misturados).
PRETA – Madeira.
ROXA - Resíduos radioativos.
BRANCA - Resíduos de serviços da área de saúde.

Simbologia de alguns materiais
 

                                                  
    Alumínio                   Aço                       Vidro               Papel reciclável 
 
 

                                      
Papel reciclado              PET                      PEAD                    PVC 

Alumínio       Aço              Vidro      Papel reciclável

P l i l d PET PEAD PVC 
 

                                         
        PEBD                        PP                       PS                   OUTROS 
 
 
 
 
 
 
   
     Lixo                           Tóxico                        Corrosivo                        Inflamável 

Papel reciclado     PET             PEAD          PVC

Lixo          Tóxico           Corrosivo           Inflamável       Rejeito radioativo

PEBD              PP               PS          OUTROS      Substância infectante
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DEFINIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
Segundo TESTA (1994), as normas

americanas definem resíduo perigoso como
qualquer resíduo ou combinação de resíduos que
representem risco potencial à saúde humana ou
organismos vivos por não ser degradável, ser
biocumulativos quando presentes na cadeiabiocumulativos quando presentes na cadeia
alimentar, ser letal ou causar efeitos danosos.
Estes resíduos apresentam características de
inflamabilidade, corrosividade e toxicidade.
Estando incluídos nesta categoria os resíduos
radioativos (alto nível de radioatividade,
transurânico ou com baixo nível de radioatividade)
e infecto-contagiosos.

A USEPA (U. S. Environment Protection Agency) estabele
que um resíduo pode ser considerado perigoso quando ele
possuir certas características (inflamabilidade,
corrosividade, reatividade ou toxidade) ou constar de listas
específicas, conforme apresentado pela EPA (HASAN,
1995).

Segundo a U. S. Resource Conservation and Recovery
Act (RCRA) 94-580, tóxico é qualquer substância que
cause a morte ou sérios prejuízos aos seres humanos e
animais. Segundo a RCRA resíduo perigoso como resíduo
sólido ou combinação de resíduos sólidos, que por sua
quantidade, concentração ou características físicas,
químicas ou infecto-contagiosas pode contribuir ou causar
mortalidade ou doenças, colocando em risco a vida humana
ou o ambiente, quando tratado inadequadamente (LOPES,
2003).

ATIVIDADES ANTRÓPICAS POTENCIALMENTE
POLUIDORAS DE RECURSOS HÍDRICOS, MAIS
COMUNS NA AMÉRICA LATINA.

ATIVIDADES CARGA CONTAMINANTE
Lixiviados de lixões / aterros sanitários

URBANA Saneamento in situ
Tanques de combustível
Manejo de resíduos sólidos

INDÚSTRIA Vazamentos de tanques
Efluentes industriais
Efluentes de atividades agroindustriais

AGRÍCOLA Lagoas de tratamento de efluentes sem impermeabilização
Manejo de áreas de cultivo (agroquímicos, irrigação,
resíduos)

FONTE: Adaptado de TEIXEIRA, et al., 2001.

ETAPAS DO MINI-CURSO
RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES.

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
E DEMOLIÇÃO NO AMBIENTE
URBANO.
RESÍDUOS ELETROS/ELETRÔNICOS

RESÍDUOS DOS ESTABELECIMEN-
TOS DA ÁREA DE SAÚDE (EAS).
RESÍDUOS INDUSTRIAIS.
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RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARESDOMICILIARES

I FORUM INTERNACIONAL DE RESÍDUOS  SÓLIDOS
Gestão de Resíduos Sólidos em Municípios de  Pequeno Porte

17 a 19 de maio de 2007  // Porto Alegre, RS
(NETO, 2007)

Produção de resíduos domiciliares no Brasil 
e outros países.

A produção de lixo tem sido diretamente associada
ao estágio de desenvolvimento de uma região; em
geral, quanto mais evoluída, maior o volume e
peso de resíduos e dejetos de todo tipo.

Todavia há outros fatores que influenciam a
geração de lixo como: variações sazonais e
climáticas, hábitos e costumes da população,
densidade demográfica, leis e regulamentações
específicas, entre outros.

POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Projeto de Lei nº 203, de 1991.
No Brasil, as primeiras iniciativas legislativas para a definição de diretrizes voltadas aos resíduos sólidos
surgiram no final da década de 80. Desde então, foram elaborados mais de 100 projetos de lei, os quais,
por força de dispositivos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, encontram-se apensados ao
Projeto de Lei no 203, de 1991 que dispõe sobre acondicionamento, coleta, tratamento, transporte e
destinação dos resíduos de serviços de saúde, estando pendentes de apreciação.

Em 1998, foi constituído um Grupo de Trabalho no âmbito do Conselho Nacional de Meio Ambiente-
CONAMA, do qual fizeram parte representantes das três esferas de governo e da sociedade civil, cujo
produto dos trabalhos foi a Proposição CONAMA no 259, de 30 de junho de 1999, intitulada “Diretrizes
Técnicas para a Gestão de Resíduos Sólidos”. Esta proposição foi aprovada pelo Plenário do CONAMA,
mas não chegou a ser publicada, não entrando em vigor.

Projeto de Lei do Senado Nº 265, de 1999, este projeto de Lei tenta instituir a Política Nacional de
Resíduos Sólidos e define diretrizes e normas para o uso eficiente de recursos naturais, bem como
para evitar seu esgotamento, reduzir e prevenir a poluição, proteger e recuperar a qualidade do meio
ambiente e da saúde pública

Em 2001, a Câmara dos Deputados criou e implementou a “Comissão Especial da Política Nacional de
Resíduos” com o objetivo de apreciar as matérias contempladas nos projetos de lei apensados ao
Projeto de Lei nº 203, de 1991, e formular uma proposta substitutiva global.
No dia 05 de março 2001, apresentou-se a segunda versão do Relatório Preliminar da Política Nacional

de Resíduos Sólidos à Comissão Especial de Resíduos Sólidos da Câmara Federal, em Brasília, após a
realização de diversas audiências públicas em várias regiões do país.
Com o encerramento da legislatura, a Comissão foi extinta, sem que houvesse algum encaminhamento.

Em 2005 foi instituída uma nova Comissão Especial com o propósito de discutir o assunto.
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Brasília, 4 de julho de 2007 A ministra Marina Silva encaminha ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, o projeto de lei que dispõe
sobre as diretrizes aplicáveis aos resíduos sólidos, institui a Política Nacional
de Resíduos Sólidos, e dá outras providências. (O Projeto de Lei 1991/07 tem
apenas 33 artigos. Portanto é bastante sintético e estabelece diretrizes,
instrumentos, responsabilidades e proibições para o gerenciamento dos
resíduos sólidos no país).

Em 4 junho de 2008, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados cria o
Grupo de Trabalho destinado a examinar o parecer proferido pela
Comissão Especial ao Projeto de Lei nº 203 de 1991 q e dispõe sobre oComissão Especial ao Projeto de Lei nº 203, de 1991, que dispõe sobre o
acondicionamento, a coleta, o tratamento, o transporte e a destinação
final dos resíduos de serviços de saúde, com vistas a viabilizar, junto à
Casa, a deliberação sobre a matéria. – GTRESID.

Deputado Arnaldo Jardim - Coordenador SUBEMENDA SUBSTITUTIVA
GLOBAL DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, E SEUS
APENSOS Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e dá outras
providências

No último dia 16 de junho de 2009, o Dep. Arnaldo Jardim
encaminhou uma proposta de Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS), segundo o Deputado um projeto de lei que busca ser a
convergência entre mais de 140 iniciativas parlamentares, dos trabalhos
de duas Comissões Especiais que trabalharam por anos, além de uma
proposta oriunda do Executivo.
Segundo o Deputado esse projeto resultou em propostas concretas
contidas neste relatório final que estabelece, conceitualmente:

– A gestão compartilhada e integrada de resíduos sólidos; 
– Clareza nas definições;– Clareza nas definições; 
– A implantação de princípios do direito ambiental; 
– Estrutura os planos de gestão para o poder público em todas as esferas e 

de plano de gerenciamento para as atividades empresariais; 
– A logística reversa como instrumento de gestão; 
– O inovador conceito jurídico de responsabilidade compartilhada que

fortalece por meio dos acordos setoriais – firmados entre o poder público
e empresariado – os caminhos para a destinação ambientalmente
adequada.

O Brasil espera 18 anos para uma proposta 
de projeto sobre resíduos sólidos!!!

CAPÍTULO II - DAS DEFINIÇÕES no Art. 3º Para os
efeitos desta Lei, entende-se por:
NÃO EXISTE A DEFINIÇÃO DE RESÍDUOS ELETROS-
ELETRÔNICO

TÍTULO III - DAS DIRETRIZES APLICÁVEIS AOS
RESÍDUOS SÓLIDOS - CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES
PRELIMINARES
No Art. 13. para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos
têm a seguinte classificação: I – quanto à origem e II -
quanto à periculosidade.
NÃO CITA COMO EXEMPLO OS RESÍDUOS ELETROS-

ELETRÔNICOS!!!

Seção 2 - Da responsabilidade compartilhada
Art. 31. Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano
de gerenciamento de resíduos sólidos e com vistas a
fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus objetivos,
os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes
têm responsabilidade que abrange:
III – recolher os produtos e os resíduos remanescentes após o
uso, assim como sua subseqüente destinação final

bi t l t d d d d t bj t dambientalmente adequada, no caso de produtos objeto de
sistema de logística reversa na forma do art. 33.
Parágrafo único. No caso de produtos não sujeitos a
logística reversa estabelecida na forma prevista pelo art. 33,
os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes
podem comprometer-se, nos termos de acordos ou termos de
compromisso firmados com o Município, a participar das
ações previstas no Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos.
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Art. 33. Estão obrigados a estruturar e implementar
sistemas de logística reversa, mediante retorno dos
produtos após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana
e manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes de:

§6º - Se o titular do serviço público de limpeza urbana
e manejo de resíduos sólidos por acordo setorial oue manejo de resíduos sólidos, por acordo setorial ou
termo de compromisso firmado com o setor
empresarial, encarregar-se de atividades nos
sistemas de logística reversa dos produtos e
embalagens a que se refere este artigo, as ações do
Poder Público serão devidamente remuneradas, na
forma previamente acordada entre as partes.

Novo projeto da Política Nacional de Resíduos Sólidos
exclui resíduos eletrônicos da obrigação da logística
reversa! Saiu no jornal O Valor Econômico, no LegisCenter,
no site oficial do deputado propositor da lei, Arnaldo Jardim,
e nos comentários dos usuários deste blog. A alegação é
a forte pressão da indústria. Cadê a pressão da
sociedade?

Mais uma vez os eletro-eletrônicos são ignorados pela
legislação nacional. Enquanto isso esses resíduos
perigosos, valiosos, tóxicos e cheios de conhecimento vão
se acumulando em nosso meio-ambiente, contaminando, à
espera de uma gestão mais eficiente por parte de seus
produtores, consumidores, usuários...

Lâmpadas fluorescentes???

LEI 18031 de 12/01/2009 - MG
Dispõe sobre a Política Estadual de 

Resíduos Sólidos 

CAPÍTULO II DA CLASSIFICAÇÃO DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS

Art. 5º - Os resíduos sólidos serão
classificados quanto à natureza e à origem,
com vistas a atribuir responsabilidades e
dar- lhes a adequada destinação.

§ 1º - Quanto à natureza, os resíduos sólidos
serão classificados como:
I - resíduos Classe I - Perigosos aqueles que,
em função de suas características de
toxicidade corrosividade reatividadetoxicidade, corrosividade, reatividade,
inflamabilidade, patogenicidade ou
explosividade, apresentem significativo risco
à saúde pública ou à qualidade ambiental;
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II - resíduos Classe II - Não-perigosos, sendo:
a) Resíduos Classe II-A - Não inertes aqueles que não

se enquadram nas classificações de Resíduos Classe I
- Perigosos ou de Resíduos Classe II-B - Inertes, nos
termos desta Lei, podendo apresentar propriedades
tais como biodegradabilidade, combustibilidade ou
solubilidade em água;

b) Resíduos Classe II-B - Inertes aqueles que, quando
amostrados de forma representativa e submetidos a
um contato estático ou dinâmico com água destilada
ou desionizada, à temperatura ambiente, não tiverem
nenhum de seus constituintes solubilizados a
concentrações superiores aos padrões de potabilidade
de água vigentes, excetuando-se os padrões de
aspecto, cor, turbidez e sabor.

§ 2º - Quanto à origem, os resíduos sólidos
serão classificados como:
I - de geração difusa os produzidos,
individual ou coletivamente, por geradores
dispersos e não identificáveis, por ação
humana ou animal ou por fenômenos
naturais, abrangendo os resíduos sólidosnaturais, abrangendo os resíduos sólidos
domiciliares, os resíduos sólidos pós-
consumo e aqueles provenientes da
limpeza pública;
II - de geração determinada os produzidos
por gerador específico e identificável.

Seção II - Das Proibições

Art. 17 - São proibidas as seguintes formas de destinação
dos resíduos sólidos:
I - lançamento "in natura" a céu aberto, sem tratamento
prévio, em áreas urbanas e rurais;
II - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações

ou equipamentos não licenciados para esta finalidade,
l d d t ã d ê i itá isalvo em caso de decretação de emergência sanitária e

desde que autorizada pelo órgão competente;
III - lançamento ou disposição em lagoa, curso d'água,
área de várzea, cavidade subterrânea ou dolina, terreno
baldio, poço, cacimba, rede de drenagem de águas
pluviais, galeria de esgoto, duto condutor de eletricidade
ou telefone, mesmo que abandonados, em área sujeita a
inundação e em área de proteção ambiental integral.

Seção IV Da Logística Reversa
Art. 26 - Na implementação da logística reversa,

caberá:
IV - aos revendedores, comerciantes e
distribuidores de produtos:

a) receber, acondicionar e armazenar
temporariamente, de forma ambientalmente

íd ólid i dsegura, os resíduos sólidos reversos oriundos
dos produtos revendidos, comercializados ou
distribuídos;

b) manter postos de coleta para os resíduos sólidos
reversos disponíveis aos consumidores;

c) informar o consumidor sobre a coleta dos
resíduos sólidos reversos e sobre seu
funcionamento.
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Art. 33 - São obrigações dos geradores de resíduos
sólidos:

I - de fabricantes e importadores:
a) adotar tecnologias que permitam reduzir,

reutilizar, reaproveitar ou reciclar os resíduos sólidos
especiais;

b) coletar os resíduos sólidos especiais, em
articulação com sua rede de comercialização e com
o poder público municipal, com a implementação da
estrutura necessária para garantir o fluxo de retorno
desses resíduos e dar-lhes destinação final
ambientalmente adequada, sob pena de responder
civil e criminalmente, nos termos da legislação
ambiental;

De acordo com a norma NBR 10.004 -
ABNT (1987), os resíduos sólidos são 

classificados em três categorias:
Resíduos Classe I - Perigosos: resíduos sólidos ou
mistura de resíduos que, em função de suas
características de inflamabilidade, corrosividade,
reatividade, toxicidade e patogenicidade, podem
apresentar riscos à saúde pública provocando ouapresentar riscos à saúde pública, provocando ou
contribuindo para um aumento de mortalidade ou
incidência de doenças e/ou apresentar efeitos adversos
ao meio ambiente, quando manuseados ou dispostos de
forma inadequada. Estes resíduos podem apresentar
uma das seguintes características: inflamabilidade,
corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade.
Ex. borras de tintas, resíduos químicos diversos,
resíduos hospitalares, amianto, etc...

Resíduos Classe II - Não Inertes: resíduos sólidos ou mistura de 
resíduos sólidos que não se enquadram na Classe I (perigosos) 
ou na Classe III (inertes). Estes resíduos podem ter propriedades 
tais como: combustibilidade, biodegradabilidade, ou solubilidade 
em água.
Resíduos Classe III - Inerte: resíduos sólidos ou mistura de
resíduos sólidos que, submetidos a testes de solubilização não
tenham nenhum de seus constituintes solubilizados, em
concentrações superiores aos padrões de potabilidade de águas,
excetuando se os padrões: aspecto cor turbidez e sabor Comoexcetuando-se os padrões: aspecto, cor, turbidez e sabor. Como
exemplo destes materiais podemos citar, rochas, tijolos, vidros e
certos plásticos e borrachas que não são decompostos
prontamente, ou seja, quaisquer resíduos que quando amostrados
de forma representativa (NBR 10007 – ABNT, 1987d) e
submetidos a um contato estático ou dinâmico com água destilada
ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme teste de
solubilização (NBR 10006 – ABNT, 1987), não tiverem nenhum de
seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos
padrões de potabilidade de água.

Origem Classes possíveis
Norma NBR 10004

Possível responsável pela 
destinação final

Residências 2 Administração Municipal
Comércio 2, 3 Administração Municipal
Indústria 1, 2, 3 Indústria
Estabelecimento da área de
saúde

1,2,3 Estabelecimento da área de 
saúde

Á

Exemplos da origem de alguns resíduos, sua possível
classificação NBR 10004 e possível responsável por sua
destinação final.

Áreas públicas do município 2, 3 Administração Municipal

Portos, aeroportos e
terminais ferroviários

1, 2, 3 Administração do porto, 
aeroporto, etc...

Entulhos de construções 3, Administrador da obra
Agrícola 1,2,3 Proprietário do 

empreendimento.
Indústria Tecnológica
(concepção, produção e
venda de Equipamentos
Elétricos e Eletrônicos -EEE)

1, 2 e 3 Indústria Tecnológica
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Manual de Saneamento // FUNASA, 2007

Quanto a sua origem: 
Domiciliar
Comercial
Industrial
Serviços de saúde
P t t t i i d iá iPortos, aeroportos, terminais rodoviários e 
ferroviários; 
Construção civil
Limpeza pública
Agrícola
Agroindústrias (abatedouros de aves, matadouro, 
laticínios, etc....)

Características físicas:
Compressividade: é a redução do volume dos
resíduos sólidos quando submetidos a uma
pressão (compactação).
Teor de umidade: compreende a quantidade de
água existente na massa dos resíduos sólidos.

Manual de Saneamento // FUNASA, 2007

Composição gravimétrica: determina a
porcentagem de cada constituinte da massa de
resíduos sólidos, proporcionalmente ao seu peso.
Per capita: é a massa de resíduos sólidos
produzida por um pessoa em um dia (kg/hab/dia).
Peso específico: é o peso dos resíduos sólidos
em relação ao seu volume.

Características químicas:

Poder calorífico: indica a quantidade de calor
desprendida durante a combustão de um
quilograma de resíduos sólidos.
Teores de matéria orgânica: é o percentual de
cada constituinte da matéria orgânica (cinzas,

Manual de Saneamento // FUNASA, 2007

gorduras, macronutrientes, micronutrientes,
resíduos minerais, etc....)
Relação carbono/nitrogênio (C/N): determina o

grau de degradação da matéria orgânica.
** Uma relação C/N(final)/C/N(inicial) menor que 0,70 para um composto com

mais de 120 dias é uma medida de degradação satisfatória.

pH

Características biológicas:
Na massa dos resíduos sólidos apresentam-se agentes

patogênicos e microrganismos prejudiciais à saúde.

Manual de Saneamento // FUNASA, 2007

Organismos Doenças sobrevivên-
cia (dias)

Organismos Doenças sobrevivên-
cia (dias

Bactérias Vírus
Salmonella typhi Febre tifóide 29 - 70 Enterovírus Poliomielite 

(Poliovirus)
20 - 70

Salmonella paratyphi Febre
paratifóide

29 – 70
H l i tparatifóide Helmintos

Salmonella sp. Salmoneloses 29 - 70 Ascaris lumbricóides Ascaridíase 2.000 –
2.500

Shigella Disenteria 
bacilar

02 - 07 Trichuris trichiura Trichuríase 1800

Coliformes fecais Gastroenteri-
tes

35 Larvas de 
ancilóstomos

Ancilostomo-
se

35

Leptospira Leptospirose 15 - 43 Outras larvas de 
vermes

- 25 - 40

Mycrobacterium
tuberculosis

Turberculose 150 - 180
Protozoários

Entamoeba histolytica Amebíase 08 -12
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VETORES FORMA DE TRANSMISSÃO ENFERMIDADES

Rato e pulga Mordida, urina, fezes e picada Leptospirose, peste bubônica, tifo murino

Manual de Saneamento // FUNASA, 2007

ENFERMIDADES RELACIONADAS COM OS RESÍDUOS
SÓLIDOS, TRANSMITIDAS POR MACROVETORES E
RESERVATÓRIOS.

Mosca Asas, patas, corpo, fezes e saliva Febre tifóide, cólera, amebíase, disenteria, 
giardíase, ascaridíase

Mosquito Picada Malária, febre amarela, dengue,
leishmaniose

Barata Asas, pata, corpo e fezes Febre tifóide, cólera, giardíase

Gado e porco Ingestão de carne contaminada Teníase, cisticercose

Cão e gato Urina e fezes toxoplasmose

CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS EM 
FUNÇÃO DA DEGRADABILIDADE

Facilmente degradáveis (FD): restos de
comida, sobras de cozinha, folhas, capim, cascas
de frutnas, animais mortos e excrementos.
Moderadamente degradáveis (MD): papel,
papelão e outros produtos celulósicos.
Dificilmente degradáveis (DD): trapo, couro,
pano, madeira, borracha, cabelo, pena de
galinha, osso, plástico.
Não degradáveis (ND): metal não ferroso, vidro,

pedras, cinzas, terra, areia, cerâmica.

Fonte: Manual de Saneamento // FUNASA, 2007.

GERAÇÃO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS URBANOSSÓLIDOS URBANOS

ALGUMAS INFORMAÇÕES
Enquanto a população mundial cresceu 18% entre 1970 e 1990, a
produção de lixo aumentou 25%.
Cada pessoa produz em média de 800 gramas a 1kg de lixo por
dia, ou de 4 a 6 litros. Em São Paulo são geradas aproximadamente
15.000 toneladas de lixo por dia ou 75.000.000 de litros por dia. Isto
equivale a 3.750 caminhões baú por dia (CETESB, 2006).
A disposição final e o tratamento dos resíduos sólidos urbanos no
Brasil, conforme IBGE (1991) apud Selene (1997) era: 76% em céu( ) ( )
aberto (lixão); 13% aterro controlado (lixão controlado); 10%
aterro sanitário; 0,9% usina de compostagem; 0,1% usina de
incineração.
Nas áreas urbanas, o serviço de lixo coletado atingia, em 1991,
80% dos domicílios. Cerca de metade do lixo urbano brasileiro não
coletado era simplesmente jogado (sem ser queimado ou
enterrado). Isto significa a existência de quase 3 milhões de
domicílios urbanos nesta condição (BORSOI, CAMISÃO, LANARI,
et al.,1997).
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PANORAMA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL 
– 2008

ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de 
Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

PANORAMA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL 
– 2008

ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de 
Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

PANORAMA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL 
– 2008

ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de 
Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

PANORAMA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL – 2008
ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais 
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ABRELPE - 2007 ABRELPE - 2007

País Produção de lixo        Renda                   População (em
(kg/hab/dia)          per capita* (US$)          milhões/2002)

EUA 2,30 35.060 288 369 
Austrália 1,59 19.740 19 581 
Holanda 1,25 23.960 16 144 
Alemanha 1,18 22.670 82 495 
Japão 1 06 33 550 127 144

Produção diária de lixo per capita em alguns países versus renda per 
capita versus população total

Japão 1,06 33.550 127 144 
Canadá 0,99 22.300 31.414 
Suécia 0,83 24.820 8 924 
Brasil 0,74 2.850 174 485 
México 0,65 5.910 100 921 
Índia 0,40 480                      1 048 279 
Indonésia 0,17 710 211716 
China   0,16 940 1 280 975 

Fontes: Federal Statistical Office Germany, 2000; Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, 2002; World Bank, 2002. 

Pelos dados expostos na tabela anterior observa-se que os
Estados Unidos da América (EUA) são os campeões
mundiais em produção de lixo. Segundo Wilson (2002) já são
necessários quatro planetas iguais ao nosso para que o resto
do mundo atinja os atuais níveis de consumo dos norte-
americanos.

Segundo Helene & Helene (1997), igualmente destacam og ( ), g
elevado padrão de consumo norte-americano: “Um jovem
que tenha nascido naquele país em 1973, estará destinado a
descartar durante toda a sua vida (a expectativa de vida nos
Estados Unidos é de 76 anos): 126 toneladas de lixo”.
Segundo os autores, esse indivíduo irá gerar essa enorme
montanha de lixo consumindo, dentre outras coisas, 98,4
milhões de litros de água; 52 mil quilos de ferro e aço; 6 mil
quilos de papel e 50 mil quilos de alimentos.
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NÍVEL DE RENDA Coletado

0 - 1 salário mínimo 51,3

1 - 2 salários mínimos 56,8

Coleta de lixo no Brasil por nível de renda 
da população urbana, 1990, em %.

2 - 5 salários mínimos 69,6

mais de 5 salários mínimos 89,0

% Total coletado no Brasil 78,4

Fonte: PNAD/90, In: Texto para discussão nº 403 apud BORSOI, 
CAMISÃO, LANARI, et al.,1997.

Tamanho da 
cidade

População urbana 
(habitantes)

Geração per 
capita média (kg / 

Valor utilizado como referência para a geração 
média per capita (kg/hab/dia) de resíduo sólido, 

em função do porte da cidade.

hab / dia)
Pequena Até 30 mil 0,50

Média De 30 a 500 mil de 0,50 a 0,80

Grande De 500 mil a 5 milhões de 0,80 a 1,00

Megalopole Acima de 5 milhões Acima de 1,00

Fonte: MONTEIRO, FIGUEIREDO,  et al., 2001.

CARACTERIZAÇÃO 
QUALITATIVA 

E 
QUANTITATIVA QUANTITATIVA 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS

Constituinte Quantidade (t / ano)
Produtos de limpeza 438,9
Solventes 974 9

Resíduos perigosos encontrados nos resíduos
domiciliares, resíduos municipais em King County
(USA) (tonelada / ano).

Solventes 974,9
Tintas 3165,8
Óleos 617,8
Ácidos 25,2
Pesticidas 114,3
Mercúrio 1,8
Remédios e cosméticos 49,3

Fonte: Savage e Sharpe (1987) apud Ferreira (1995).
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Itens %  Peso
Matéria orgânica 52,5
Papel e papelão 24,5
Plásticos 2,9
Vidros 1,6
M i f ã f 2 3

Composição Média do Lixo no Brasil.

Metais ferrosos e não ferrosos 2,3
Outros (Inclui trapos, borracha, couro,
madeira, etc) 16,2
Total 100,0

Fonte: Manual de Compostagem, PEREIRA NETO, 1992 apud 
BORSOI, CAMISÃO, LANARI, et al.,1997.

Países Ano Metal Papel Vidro Orgânico Plástico Outros
Nigéria 1990 5,0 17,0 2,0 43,0 4,0 29,0
Suécia 1987 7,0 50,0 8,0 15,0 8,0 12,0
USA 1983 9,2 42,7 10,3 14,6 1,7 21,5
Áustria 1992 4,9 40,3 8,1 22,4 9,0 15,3
Colômbia 1989 1,0 22,0 2,0 56,0 5,0 14,0

Composição dos resíduos domésticos em diversos 
países, em função do ano, % do peso total.

, , , , , ,
Dinamarca 1988 4,1 32,9 6,1 44,0 6,8 6,1
França 1992 3,2 49,0 9,4 16,3 8,4 13,7
Japão
(Capital)

1988 1,2 43,6 1,0 34,0 5,6 14,6

Hungria
(Capital)

1992 4,4 20,0 6,1 34,7 5,7 29,1

Fonte: Propia, Warner Bolletin, OPS/OMS, Boletim CEE apud 
BORSOI, CAMISÃO, LANARI, et al., 1997.

Composição média dos resíduos sólidos urbanos 
no Brasil.

OUTROS
5%

PLÁSTICO
3%

VIDRO
3%

METAL
4%

Fonte: OLIVEIRA, 1997

PAPEL / 
PAPELÃO

25%

MATÉRIA 
ORGÂNICA

60%

VIDRO
6%

OUTROS
16% MATÉRIA 

ORGÂNICA
21%

Caracterização física dos resíduos sólidos 
urbanos nos Estados Unidos.

METAL
8%

PLÁSTICO
10%

PAPEL / 
PAPELÃO

39%

Fonte: OLIVEIRA, 1997
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METAL
8%

PLÁSTICO
10%

VIDRO
6%

OUTROS
16%

PAPEL / 
PAPELÃO

39%

MATÉRIA 
ORGÂNICA

21%

ESTADOS 
UNIDOS

PAPEL / 
PAPELÃO

25%

OUTROS
5%

PLÁSTICO
3%

VIDRO
3%

METAL
4%

MATÉRIA 
ORGÂNICA

60%

BRASIL

MATÉRIA 
ORGÂNICA

PAPEL
3 6%

 PAPELÃO
5,7%

PLÁSTICO DURO
2,2%

PLÁSTICO MOLE
5,0%

PET
1,3%

VIDRO
2,3% METAL

3,3% ALUMÍNIO
0,5%

Composição gravimétrica dos RSU de alguns 
municípios em Minas Gerais, Brasil.

ORGÂNICA
66,8%

REJEITOS
9,3%

3,6%

Fonte: PEREIRA NETO e LELIS (1999) apud LELIS, 2002.

I FORUM INTERNACIONAL DE RESÍDUOS  SÓLIDOS
Gestão de Resíduos Sólidos em Municípios de  Pequeno Porte

17 a 19 de maio de 2007  // Porto Alegre, RS
(NETO, 2007)

I FORUM INTERNACIONAL DE RESÍDUOS  SÓLIDOS
Gestão de Resíduos Sólidos em Municípios de  Pequeno Porte

17 a 19 de maio de 2007  // Porto Alegre, RS
(NETO, 2007)



17

Manejo de resíduos 
ólid  d i ilisólidos domiciliares

A origem é o principal elemento para a caracterização dos
resíduos sólidos. Segundo este critério, os diferentes tipos de
lixo podem ser agrupados em cinco classes, a saber:

• Resíduo doméstico ou residencial
• Resíduo domiciliar especial:

Entulho de obras
Pilhas e baterias
Lâmpadas fluorescentes
Pneus

• Resíduo comercial
• Resíduo público (podas de árvores, folhas, galhadas, poeira, terra e areia, e
também aqueles descartados irregular e indevidamente pela população, como
entulho, bens considerados inservíveis, papéis, restos de embalagens e
alimentos.
• Resíduo de fontes especiais

Resíduo industrial
Resíduo radioativo
Resíduo Lixo de portos, aeroportos e terminais rodoferroviários
Resíduo agrícola
Resíduos de serviços de saúde
Resíduos eletros-eletrônicos

MÉTODOS DE MANEJO PARA DESTINO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARES

LIXÃO
ATERRO CONTROLADOATERRO CONTROLADO
ATERRO SANITÁRIO (ENERGÉTICO)
COMPOSTAGEM
RECICLAGEM

INCINERAÇÃO
PIRÓLISE

Qualquer que seja o destino final dos resíduos sólidos a principal
estratégia para se tentar minimizar a geração de resíduos, como
já citado, deve estar baseada nos princípios dos 3 R´s:
REDUÇÃO: consiste em diminuir a quantidade de lixo produzido,
desperdiçando menos, consumindo apenas o necessário, sem
exageros;
REUTILIZAÇÃO: consiste em dar nova utilidade aos materiais que,
em sua maioria são considerados inúteis sendo entãoem sua maioria, são considerados inúteis, sendo então
descartados, no lixo;
RECICLAGEM: consiste em dar “nova vida” aos materiais,
reutilizando sua matéria-prima para a fabricação de novos produtos.

Outro item de fundamental importância para minimizar a geração de
resíduos sólidos é o estudo do ciclo de vida dos produtos, sendo
apresentado por FREEMAN (1994) e por BARTON (1996) apud
FEHR e KURANICHI (2005) como uma ferramenta poderosa para
minimizar os descartes.
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A proposta de um cone representativo 
da atitude correta em relação aos 

resíduos sólidos

NÃO GERAR

REDUZIR

RECICLAR

TRATAR

ENTERRAR

Segundo Pieroni apud Campos (1994) apud Mancini (1999) apud Lopes
(2003), o conceito de coleta seletiva surge na Itália, em 1941, como sendo
uma separação prévia de materiais que poderiam ser reaproveitados. A
coleta seletiva pode ser entendida como uma estratégia para desviar os
resíduos sólidos domiciliares dos lixões e aterros sanitários para um processo
de reutilização ou reciclagem.
A coleta seletiva tem por objetivo a separação, na própria fonte geradora, dos
materiais que podem ser recuperados, com um acondicionamento
dif i d d t i l d t i i O i it

COLETA SELETIVA

diferenciado para cada material ou grupo de materiais. Os requisitos para
haver coleta seletiva, são: existir um mercado para os recicláveis, e o
cidadão deve estar consciente das vantagens e deve querer cooperar
(educação ambiental) (OLIVEIRA 1997).
Segundo Jardim et al.(1995) apud Oliveira (1997) o custo médio dos
programas de coleta seletiva cerca de US$ 240 por tonelada coletada (algo
em torno de dez vezes maior que o custo da coleta regular), e a receita
média por tonelada vendida é de US$ 30; nestes dados não foram
considerados os benefícios de educação ambiental e mudança de
comportamento pelos consumidores, estes retornos, em curto prazo, não são
mensuráveis em termos econômicos. A coleta seletiva não deve ter finalidade
de lucro em curto prazo.

A coleta seletiva não é uma prática que garanta
benefícios econômicos, mas porém, seu princípio
fundamental é desenvolver uma consciência à
população que resulte em mudanças nas práticas
cotidianas e aponte novas formas de sociabilidade, de
ética e qualidade de vida e agregar a sociedade um
grupo (catadores) sem muitas oportunidades, aumentar
a vida útil de aterros sanitários.

Segundo NEDER (1998) apud LOPES (2003) para a
implantação de programas de coleta seletiva se
recomenda a realização de um planejamento prévio
para que todos os parâmetros envolvendo custo-
benefício sejam analisados, inclusive a distância do
mercado consumidor para a venda dos recicláveis.
Quanto mais favoráveis às características do mercado,
maiores são as chances de sucesso dos programas.

De acordo com a Prefeitura Municipal 
de Belo Horizonte (2002) apud Lopes 

(2003),
Vantagens Desvantagens

Boa qualidade dos materiais 
recuperados, desde que não se 
misturem aos outros materiais 
presentes no lixo.

 

Redução do volume a ser disposto 
no aterro sanitário 

Custos elevados de coleta e 
transporte devido à necessidade de 
veículos especiais que alternem os p q
dias de coleta com a coleta 
convencional 

Estímulo a cidadania, através do 
estímulo a cooperativa dos 
catadores.

 

Possível de ser aplicada em pequena 
escala inicialmente e ampliada 
gradativamente 

Necessidade de um centro de 
triagem para que os recicláveis 
sejam separados, de acordo com 
suas características, mesmo depois 
de já terem sido separados na fonte.

Possível de serem realizadas 
parcerias entre escolas, associações 
ecológicas, empresas, catadores, 
sucateiros.
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Custo da coleta seletiva
O Custo da coleta seletiva em 1994 era 10 vezes a
coleta tradicional, em 1999 era 8 vezes e 2002 era 5
vezes; o custo da coleta seletiva em São Paulo em
2002 era de US$83,3. Em Angra dos Reis o custo da
coleta seletiva alcança valores superiores a
US$400/t em 2002 e 2004. (CEMPRE, 2006).US$400/t em 2002 e 2004. (CEMPRE, 2006).
Um levantamento mostrou que ocorreu uma queda
no custo médio da coleta seletiva de 1999 para
2002, em 1999 custava cerca de US$159/t, o
correspondente a 8 vezes a coleta convencional, já
em 2002 apresentou o custo de US$70/t, 5 vezes o
valor da coleta convencional.

Evolução da média de custos da coleta 
seletiva (US$) em 16 municípios.

OBS.: Exceto São Paulo
Fonte: CEMPRE, 2006.
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A substituição de papéis, plásticos, vidros e metais através
da coleta seletiva, reduz o consumo de água e custos
ambientais em cerca de R$480 milhões anuais
(CALDERONI, 1997 apud OLIVEIRA, 2000).

Recicláveis Toneladas 
desperdiçadas em 1996 

(mil t)

Preço de venda 
(R$/t)

Receita potencial 
(milhões R$)

Potencial de arrecadação com a venda de recicláveis.

( )

Papel 3.598 120 474,96

Plástico 1.980 290 574,20

Vidro 520 55 28,60

Metais 512 60 30,72

Total 6.970 - 1.105,48

Fonte: CALDERONI (1997) e RECICLOTECA (200) apud OLIVEIRA, 2000.

Vantagens ambientais da reciclagem quando 
comparada ao processo de produção a partir da 

matéria-prima virgem, redução em %.

Redução em (%) Papel Vidro Material
ferro(sos)

Alumínio Plástico

uso de energia * 23-74 4-32 47-74 90-97 89
uso de água 58 50 40 - -uso de água 58 50 0
poluição d'água 35 - 76 97 -
poluição do ar 74 20 85 95 -
Uso matéria-prima 20 pés 

eucalipto
por t

100 90 75 -

*A variação nos valores deve-se aos diferentes processos industriais 
envolvidos.
Fonte: Worldwatch Institute (1987) apud GRIMBERG, BLAUTH, 

LEPSCH, 1998.
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Relação de alguns materiais, porcentagem de 
reciclagem e custos máximo, médio e mínimo (R$/t).

Porcentagem de reciclagem (%) ano base: 2002.
Valores de mercado: de janeiro a junho de 2003.

Fonte: FIESP/CIESP, 2006.
Valores de Mercado (R$/t)

Material Reciclagem (%)
Máximo Médio Mínimo

Papelão ondulado 75 394,00 253,92 60,00

Papel de escritório 39 600,00 337,31 100,00

Embalagem cartonada 15 300,00 93,20 20,00

Lata de alumínio 87 3.700,00 2.527,27 1.200,00

Lata de aço 43 (2001) 340,00 132,09 40,00

Plástico filme 17,5 450,00 272,78 110,00

Plástico rígido 501,00 272,14 100,00

PET 40 720,00 470,36 170,00

Pneus 20 (2001) - - -
Vidro incolor 44 140,00 67,49 10,00

Vidro colorido 139,00 45,83 10,00

Compostos orgânicos 1,5 (2001) - - -
Óleo lubrificante - - 0,10 -
Lâmpadas fluorescentes 0,5 (2000) - - -

Custos envolvidos na coleta seletiva e da 
coleta tradicional em vários municípios.

Município % coleta
seletiva

custo/t
“seletiva”(US$)*

custo/t de
lixo (US$)

Angra dos Reis 0,9 450,00 70,00
Belo Horizonte 0,08 250,00 43,00
Campinas - 245,00 70,00
Di d 0 05 250 00Diadema 0,05 250,00 -
Embu 0,2 100,00 46,00
Porto Alegre 0,18 77,00 -
Santos 3,5 129,00 -
São Sebastião 0,76 324,00 63,00

média 253,00 80,50

Fonte: GRIMBERG, BLAUTH, LEPSCH, 1998.

Quantos litros de água 1(um) litro de 
óleo de cozinha utilizado pode 

contaminar ?
O derramamento de óleo nos cursos d’água forma
uma película que dificulta a absorção de oxigênio,
o que provoca a destruição de algas e plânctons,
prejudicando a alimentação dos peixes.

Como referência numérica, vou levar em
consideração a Resolução n° 357, de 17 de março
de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA (BRASIL, 2005), que define as
condições de lançamento de efluentes, ressaltando
que para óleos vegetais e gorduras animais, o
máximo permitido para lançamento é de: 50mg/L.

Tomando como referência a densidade
do óleo de soja 0,922 g/cm3 a 25°C.

1 cm3 = 1mL
Se levarmos em consideração que 1 litro de óleo tem
aproximadamente 922 g ou seja 922.000 mg.

LOGO, dividindo este valor por 50 mg encontramos
quantos litros de água seriam contaminados por 1 litro de
óleo: 922000 / 50 = 18 440 Lóleo: 922000 / 50 = 18.440 L.

A cada vez jogamos um 1 (litro) de óleo de cozinha no ralo
estamos inviabilizando quase 19.000 L de água,
considerando uma percapita de água por habitante
variando de 200-400 L/dia.

Pergunta-se quantos litros de óleo de cozinha são jogados
no ralo diariamente?? Imagine isto para uma cidade de
500.000 habitantes!!
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COMPOSTAGEM
PARA SER REALIZADA É NECESSÁRIO  A 
COLETA SELETIVA ,RECICLAGEM, ETC...

DEVE-SE TER CONTROLE DA
QUALIDADE DOS RESÍDUOS QUE
DEVEM SOFRER A COMPOSTAGEM.

Um estudo, no Brasil, avaliou a concentração de metais
pesados em verduras cujo plantio utilizou adubo proveniente
da compostagem de lixo orgânico. Os resultados mostraram
que o solo e hortaliças continham cádmio em níveis de risco
para a saúde. As folhas de alface, couve e brócolis
apresentaram concentrações de cádmio de 2, 3 e 11,8 mg.Kg-1

de alimento (GREENPEACE, 2002).
A OMS indica que a ingestão diária máxima é de 1 µgKg-1

d l A i tã d t d lde massa corporal. A ingestão destas verduras leva,
aproximadamente, a uma dieta com cádmio com concentração
10 vezes superior às indicadas pela OMS.

Na mesma pesquisa se alerta que 40% do cádmio
absorvido pelo homem é de responsabilidade dos alimentos e
em função da vida média deste elemento, ser de 19 a 38 anos,
existe uma acumulação, principalmente nos rins e nos fígado
(GREENPEACE, 2002).

PAÍS Aterramento   Incineração   Reciclagem    Compostagem     Produção/lixo
(kg/hab/ano) 

Grécia 94 1 5  ---- 296 
Itália 90 6 4 ---- 352 
Reino Unido 90 8 2 ---- 562 
Espanha 76 4 10 10 409 
EUA 60 14 23 3      826 
Áustria    55 12 16 17 321 

Tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos em 
diversos países (em % do peso total).

Holanda 50 17 33 ---- 416 
Alemanha 47 19 34 ---- 430 
França 44 41 6 9 473 
Suécia 36 49 10 5 350 
Luxemburgo 20 65 15 ---- 540 
Japão 18 62 16 4 389 
Suíça 14 47 39 ---- 632 

Fontes: Frangipane et al.,1999; D’Almeida & Vilhena, 2000.

LIXÃOLIXÃO
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Em Maringá, Paraná, proporcionalmente (EM
MÉDIA), nas margens dos Córregos, 80% do lixo
recolhido são sacos de supermercados com suas
logomarcas aparecendo claramente e restos de sacos
de lixo que são jogados neste local, 10% garrafas
PET de água, refrigerantes, xampu etc., 2% de
tecidos em geral (restos de tecido) 1% de vidros emtecidos em geral (restos de tecido), 1% de vidros em
geral, 1% de pneus de bicicletas, carros e caminhões,
5% de outros matériais, inclusive material utilizados
em clinicas e hospitais como seringas, agulhas,
pacotes de sangue etc. e 1% de metais em geral.

FOTO DO LIXÃO DE SARANDI, CIDADE VIZINHA A 
MARINGÁ NO PARANÁ
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ATERRO CONTROLADO

DISFARCE DE UM LIXÃO.
DESCULPA POLÍTICA PARA JUSTIFICAR 
A EXISTÊNCIA DE UM LIXÃO.

Aterro Controlado

Aterro controlado de Volta Fria, em Mogi das Cruzes.

Fonte: <http://www.etecarlosdecampos.com.br> Acesso em: 20 dez. 2006

TRIBUNA DE MINAS – 05/01/1999
RISCO PARA A COMUNIDADE – Demlurb envia até lixo
hospitalar para usina de reciclagem, a área é imprópria e não pode ser
licenciada pela FEAM.
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TRIBUNA DE MINAS – 08/02/2000
Pedido de liminar – Promotor quer interditar lixão na BR – Medida
cautelar pede prazo de dez dias para que a Prefeitura encontre outro local
para o depósito provisório.

TRIBUNA DE MINAS – 20/05/2001
Reciclagem – Coleta deficiente desestimula população – Só 2% do
lixo diário é reciclado, e Usina de Reciclagem e Compostagem dá
prejuízo anual aos cofres públicos de R$312 mi.

ATERROS SANITÁRIOS
Aterro Classe I: Destina-se a resíduos industriais perigosos, não-reativos e não inflamáveis,
com baixo teor de solventes, óleos ou água.
No aterro Classe I podem ser dispostos resíduos como lodos de estação de tratamento de
efluentes e galvânicos, borras de retífica e de tintas, cinzas de incineradores, entre outros.
[Resíduos Industriais, Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS), Resíduos Perigosos de
Medicamentos (RPM)]

Aterro Classe II: Destina-se à disposição de resíduos industriais não-perigosos e não-
inertes, e também para a disposição de resíduos domiciliares.
Os Aterros Classe II possuem as seguintes características: impermeabilização com argila e
geomembrana de PEAD, sistema de drenagem e tratamento de efluentes líquidos e gasosos e
completo programa de monitoramento ambiental.
CLASSE II A - Resíduos Urbanos (domiciliar, comercial e público)
CLASSE II B - Resíduos da Construção Civil (RCC)

Aterro Classe III: Devido à característica inerte dos resíduos dispostos, o Aterro Classe III
dispensa a impermeabilização do solo. Esse aterro possui sistema de drenagem de águas
pluviais e um programa de monitoramento ambiental que contempla o acompanhamento
geotécnico (movimentação, recalque e deformação) do maciço de resíduos.
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Aterros sanitários energéticos: com
drenagem, captação dos gases produzidos pelo
processo de biodegradação dos componentes
orgânicos e seu aproveitamento econômico e
controle do chorume.

O gás do lixo GDL ou Biogás de um aterroO gás do lixo, GDL ou Biogás, de um aterro
energético é um gás composto em percentual
molar de: 40 – 55% de metano, 35 – 50% de
dióxido de carbono, e de 0 – 20% de nitrogênio.
O poder calorífico do GDL é de 14,9 a 20,5
MJ/m3, ou aproximadamente 5.800 Kcal/m3.

ESCOLHA DE ÁREA PARA UM ATERRO SANITÁRIO

Indicadores Requisitos mínimos
Distância dos recursos hídricos Distância mínima é de 300 m, de cursos d’água ou qualquer coleção hídrica, Deliberação 

Normativa COPAM n.52, de 14/12/2001.
Bacias classificadas como Classe 
especial e na Classe I, Resolução 
CONAMA n.20, de 18/06/1986 e 

Deliberação Normativa COPAM n.10, de 
16 de dezembro de 1986.

Vedada a instalação de sistemas de destinação final de lixo em bacias Classe especial e 
Classe I, Deliberação Normativa COPAM n.52, de 14/12/2001.

Profundidade do lençol freático Maior que 4 m

Distância de vias
Para distâncias de vias foi adotado o valor de 100 m do eixo de rodovias federais e 

estaduais. Considera-se como ideal uma distância de 500 a 1000 m, fora das margens de 
estradas, Deliberação Normativa COPAM n.52, de 14/12/2001.

Distância aos centros urbanos
Considera-se 500 m como distância mínima de núcleo habitacionais, em função de 

possíveis odores incremento de tráfico incômodo visual e pela proliferação de vetoresDistância aos centros urbanos possíveis odores, incremento de tráfico, incômodo visual e pela proliferação de vetores 
(moscas, mosquitos, baratas, ratos), Deliberação Normativa COPAM n.52, de 14/12/2001.

Clinografia (declividade)
A importância do critério pode ser verificada em termos de preservação do solo, pois além 
de uma fator restritivo do uso para disposição de resíduos sólidos urbanos. A declividade 

deve ser inferior a 30%, Deliberação Normativa COPAM n.52, de 14/12/2001. 

Legislação municipal Critérios referentes a legislação ambiental deverão ser avaliados, se existe alguma 
legislação que torne a área de interesse ambiental, preservação ambiental.

Drenagem pluvial Deve existir um sistema de drenagem pluvial em todo o terreno, Deliberação Normativa 
COPAM n.52, de 14/12/2001.

Região de aeroporto
Resolução CONAMA, nº 4, de 9 de 

outubro de 1995 - São consideradas 
"Área de Segurança Aeroportuária - ASA" 
as áreas abrangidas por um determinado 

raio a partir do "centro geométrico do 
aeródromo".

São consideradas "Área de Segurança Aeroportuária (ASA) as áreas abrangidas por um
determinado raio a partir do "centro geométrico do aeródromo", de acordo com seu tipo de
operação, divididas em 2 (duas) categorias:
I - raio de 20 km para aeroportos que operam de acordo com as regras de vôo por
instrumento (IFR); e
II - raio de 13 km para os demais aeródromos.
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TRIBUNA DE MINAS –10/03/1999
POUSO e DECOLAGEM – Lixão traz risco para vôos do Serrinha – O lixão da cidade,
na BR-040, interfere diretamente na segurança dos aviões que pousam e decolam do
Aeroporto da Serrinha, devido a concentração de urubus na região.

LIXÃO

BR-040

Representação de aterro 
sanitário em várias fases.
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A Deliberação Normativa COPAM n.º 118, de 27 de junho de 2008, que alterou os
artigos 2º, 3º e 4º da Deliberação Normativa COPAM n.º 52/01, estabeleceu novas
diretrizes para adequação da disposição final de resíduos sólidos urbanos no
Estado, e deu outras providências, estabelecendo, de forma mais objetiva, que:

“Art. 7º - Fica vedada a instalação de sistemas de destinação final de lixo em
bacias cujas águas sejam classificadas na Classe Especial e na Classe I
conforme estabelecido na Lei Estadual nº. 10.793, de 2 de julho de 1992, tendo
em vista, notadamente, a proteção de mananciais destinados ao abastecimento
público e cujos critérios de enquadramento estão definidos na Resolução
CONAMA º 357 d 17 d d 2005 D lib ã N ti C j tCONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, e na Deliberação Normativa Conjunta
COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008”. (g.n.)

INSTALAÇÃO DO NOVO ATERRO SANITÁRIO DE JUIZ DE FORA 
Conforme mapa de hidrografia disponível no site da SEMAD, a área do
empreendimento é drenada pelo córrego Barbeiro, com 5,21 Km de extensão e 6
km² de área de drenagem, o qual é contribuinte do córrego Olaria, que possui
extensão de 5,27 Km e 12 km² de área de drenagem, que por sua vez deságua no
Rio Paraibuna, cuja área de drenagem, na foz do Olaria, corresponde a cerca de
3.7000 km² (sendo que a área de drenagem total do Paraibuna é de
aproximadamente 8.591 km²).

Classificação do curso d’água, denominado Córrego Barbeiro, como sendo de
Classe 1 e a vedação instituída, primeiramente pela Deliberação Normativa
COPAM n° 52/01 e, posteriormente, pela Deliberação Normativa COPAM n°
118/08.

CHORUME
O chorume é um líquido escuro contendo alta carga poluidora, gerado pela
degradação dos resíduos em aterros sanitários, o que pode ocasionar diversos
efeitos sobre o meio ambiente. O potencial de impacto deste efluente está
relacionado com a alta concentração de matéria orgânica, reduzida
biodegradabilidade, presença de metais pesados e de substâncias recalcitrantes
(persistentes) (SERAFIM, GUSSAKOV, SILVA, et al., 2003).

O chorume é originário de três diferentes fontes: (i) Da umidade natural do lixo,
d í d h (ii) D á d i i ã d é iaumentando no período chuvoso; (ii) Da água de constituição da matéria

orgânica, que escorre durante o processo de decomposição; (iii) Das bactérias
existentes no lixo, que expelem enzimas, enzimas essas que dissolvem a matéria
orgânica com formação de líquido. O impacto produzido pelo chorume sobre o
meio ambiente está diretamente relacionado com sua fase de decomposição. O
chorume de aterro novo, quando recebe boa quantidade de Oxigênio (DBO5), alto
valor de Demanda Química de Oxigênio (DQO) e diversos compostos
potencialmente tóxicos. Com o passar dos anos há uma redução significativa da
biodegradabilidade devido a conversão, em gás metano e CO2, de parte dos
componentes biodegradáveis (SERAFIM, GUSSAKOV, SILVA, et al., 2003).

Com relação às substâncias tóxicas, segundo Chilton e
Chilton (1992) apud Sisinno, Oliveira, Ferreira, et al.
(2000), estudos da United States Environmental Protection
Agency (USEPA) em amostras de chorume de lixo urbano
relacionaram mais de cem substâncias consideradas
perigosas à saúde, dentre as quais foram citadas: arsênio,
antimônio, tetracloreto de carbono, chumbo, clorofórmio,
cádmio mercúrio Uma importante fração orgânicacádmio, mercúrio. Uma importante fração orgânica
encontrada no chorume é constituída por proteínas,
carboidratos e lipídios. Estudos sobre poluentes orgânicos
analisados no chorume relataram a presença de benzeno,
tolueno, acetona e fenol, entre outros; substâncias
igualmente encontradas pela EPA [CHILTON e CHILTON
(1992), LEMA, et al. (1988), SAWHNEY, KOZLOSOKI
(1984) apud SISINNO, OLIVEIRA, FERREIRA, et al.,
2000].
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Parâmetro Faixa
pH 4,5 – 9
Sólidos totais 2000 – 60 000
Matéria orgânica (mg/L)
Carbono orgânico total 30 – 29 000
Demanda biológica de oxigênio (DBO5) 20 – 57 000
Demanda química de oxigênio (DQO) 140 – 152 000
DBO5/DQO 0,02 - 0,80
Nitrogênio orgânico 14 – 2500
Macrocomponentes inorgânicos
(mg/L)
Fósforo total 0,1 – 23
Cloretos 150 - 4500
Sulfatos 8-7750
HCO3

- 610-7320

Composição 
média do 

chorume de 
aterros sanitários. 

3
Sódio 70-7700
Potássio 50-3700
Nitrogênio amoniacal 50-2200
Cálcio 10-7200
Magnésio 30-15 000
Ferro 3-5500
Manganês 0,03-1400
Sílica 4-70
Elementos traços inorgânicos (µg/L)
Arsênio 0,01-1
Cádmio 0,0001-0,4
Cromo 0,02-1,5
Cobalto 0,005-1,5
Cobre 0,005-10
Chumbo 0,001-5
Mercúrio 0,00005-0,16

Fonte: TECNOTRAT, 2006.

Nos Estados Unidos, a maioria dos líquidos lixiviados de aterros é
lançada na rede pública de esgotamento sanitário e são tratados em
conjunto com os esgotos sanitários dos domicílios ressaltando queconjunto com os esgotos sanitários dos domicílios, ressaltando que,
estudos mostram, como já citado, que a aplicação de lixiviado em
valores superiores a 2% podem prejudicar as operações das
ETE´s.

RELAÇÃO ENTRE DBO/DQO
DEFINE A FORMA DE  TRATAMENTO 

A DBO5 CORRESPONDE AO CONSUMO DE OXIGÊNIO
EXERCIDO DURANTE OS PRIMEIROS 5 DIAS.
NO FINAL DO QUINTO DIA A ESTABILIZAÇÃO DA
MATÉRIA ORGÂNICA NÃO ESTÁ AINDA COMPLETA,
CONTINUA, EMBORA EM TAXAS MAIS LENTAS, POR

ÍMAIS UM PERÍODO DE SEMANA OU DIAS.
A CHAMADA DEMANDA ÚLTIMA DE OXIGÊNIO (DBOU)

CORRESPONDE AO CONSUMO DE OXIGÊNIO EXERCIDO
ATÉ ESSE TEMPO, A PARTIR DO QUAL NÃO HÁ
CONSUMO REPRESENTATIVO.
PARA ESGOTOS DOMÉSTICOS, CONSIDERA-SE, EM
TERMOS PRÁTICOS QUE AOS 20 DIAS DE TESTE A
ESTABILIZAÇÃO ESTEJA PRATICAMENTE COMPLETA.

RELAÇÃO DQO/DBO5 BAIXA:
- A FRAÇÃO BIODEGRADÁVEL É ELEVADA.
- PROVÁVEL INDICAÇÃO PARA TRATAMENTO BIOLÓGICO.

RELAÇÃO DQO/DBO5 ELEVADA:
- A FRAÇÃO INERTE (NÃO-BIODEGRADÁVEL) É ELEVADA

- SE A FRAÇÃO NÃO BIODEGRADÁVEL NÃO FOR IMPORTANTE EM
TERMOS DE POLUIÇÃO:POSSÍVEL TRATAMENTO BIOLÓGICO.

- SE A FRAÇÃO NÃO BIODEGRADÁVEL FOR IMPORTANTE EM TERMOS
DE POLUIÇÃO DO CORPO RECEPTOR: PROVÁVEL INDICAÇÃO PARA
TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO.

- PARA ESGOTOS DOMÉSTICOS BRUTOS, RELAÇÃO DQO/DBO5, VARIA
EM TORNO DE 1,7 A 2,4.

- COMPOSIÇÃO MÉDIA DO CHORUME DE ATERROS SANITÁRIOS:
DBO5 = 20 A 57.000
DQO = 140 – 152.000
RELAÇÃO DBO5/DQO = 0,02 A 0,80
RELAÇÕES ENTRE 0,4 E 0,6 SÃO INDICADORES DA MELHOR
BIODEGRADABILIDADE.
Para relações DBO5/DQO menores que 0,1 possivelmente em razão da baixa
concentração de ácidos voláteis, a única alternativa apontada é o tratamento
físico-químico.
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INCINERAÇÃO

SERÁ APRESENTADA LOGO APÓS 
RESÍDUOS SÓLIDOS DA ÁREA DE 

SAÚDESAÚDE


