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CONSIDERAÇÕES SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS 

1 Introdução 

Com o aumento populacional no mundo, há uma constante pressão degradadora 

sobre os recursos naturais, seja em busca de matéria-prima para fabricação de produtos 

manufaturados ou industriais, ou em busca de espaço físico para prover moradia 

(conjuntos habitacionais, condomínios, entre outros) e toda a infra-estrutura necessária 

para habitá-la dignamente (vias de acesso, alternativas para se dispor de água e suprimir 

de maneira adequada os resíduos sólidos e líquidos, dentre outros) ou ainda substituindo 

áreas de vegetação natural por terras cultiváveis. 

Todos esses processos de intervenção do Homem no Meio Ambiente não são 

desempenhados de maneira que não gerem resíduos, ou seja, todos geram sobras, restos, 

e como a quantidade de processos interventores é expressiva, a quantidade e o volume 

gerado desses resíduos é algo imponente, sendo a destinação final dos mesmos, uma das 

maiores preocupações mundiais atualmente. 

Dentre todos os tipos de resíduos, os resíduos sólidos (RS) merecem destaque, 

uma vez que representam uma substancial parcela dentre todos os resíduos gerados, e 

quando mal gerenciados, tornam-se um problema sanitário, ambiental e social. O 

conhecimento das fontes e dos tipos de resíduos sólidos, através de dados da sua 

composição e da sua taxa de geração, é o instrumento básico para o gerenciamento dos 

mesmos (KGATHI e BOLAANE, 2001). 

Entretanto, a composição e a taxa de geração dos resíduos sólidos é função de 

uma série de variáveis, dentre elas, a condição sócio-econômica da população, o grau de 

industrialização da região, a sua localização geográfica, as fontes de energia e o clima. 

Geralmente, quanto maior o poder econômico e maior a porcentagem urbana da 

população, maior a quantidade de resíduos sólidos produzidos e quanto menor a renda 

da população, maior o percentual de matéria orgânica na composição dos resíduos 

(HOORNWEG, 2000). 
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Exemplificando, países considerados emergentes, como o Brasil, Turquia e 

Botsuana, que possuem uma renda per capita da ordem de US$4.630, US$3.160 e 

US$3.260 (WORLD BANK, 2000), respectivamente, produzem 57,4% (ABRELPE, 

2006), 69% (METIN et al., 2003) e 93% (KGATHI e BALAANE, 2001) de matéria 

orgânica em seus resíduos sólidos, respectivamente, enquanto que países tidos como 

desenvolvidos, como Estados Unidos e Japão, possuindo uma renda per capita da 

ordem de US$29.240 e US$32.350 (WORLD BANK, 2000), respectivamente, 

produzem 23,8% (EPA, 2003) e 42,3% (SAKAI et al., 1996) de matéria orgânica em 

seus resíduos, respectivamente. 

Parece que o tipo de tratamento e disposição final dado aos resíduos sólidos 

também é função das variáveis acima citadas, uma vez que no Brasil, segundo dados da 

Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000 (IBGE, 2002), dos 5.507 municípios 

brasileiros pesquisados na época, 95,8% utilizam os aterros e lixões como forma de 

tratamento e disposição final, enquanto que os Estados Unidos e Alemanha dispõem 

55,4% (EPA, 2003) e 45% (SAKAI et al., 1996), respectivamente, dos seus resíduos em 

aterros sanitários. 

Já outros países, como Holanda, Japão e Cingapura utilizam a incineração como 

método preferencial de tratamento de seus resíduos, dispondo nos aterros somente as 

cinzas originadas no processo. Essa opção de tratamento custa de 6 a 7 vezes mais que o 

uso dos aterros sanitários, em função da complexidade do sistema e do custo de 

tratamento dos gases gerados, entretanto reduz o volume de lixo em até 90% (BAI e 

SUTANTO, 2002), prolongando assim a utilização dos aterros por mais tempo. 

A prática de disposição dos resíduos sólidos a céu aberto, sem nenhum controle, 

é realizada principalmente em países em desenvolvimento, tais como Quênia, Índia, 

Brasil, México e Botsuana, que dispõem 100% (HENRY et al., 2006), 90% 

(SHARHOLY et al., 2007), 63,6% (IBGE, 2002), 44,1% (BUENROSTRO e BOCCO, 

2003) e 38% (KGATHI e BALAANE, 2001), respectivamente, dos seus resíduos em 

lixões. Tal prática pode acarretar na contaminação do ar, do solo e da água superficial e 

subterrânea por agentes patológicos, propiciando ainda o crescimento de vetores 

transmissores de doenças, além de depreciar a paisagem natural (ESIN e COSGUN, 

2007).  

Sabe-se que os impactos ambientais causados pelo aterro dependem do tipo e do 

método de operação do mesmo e da natureza do resíduo lá depositado 

(DASKALOPOULOS e PROBERT, 1998), entretanto estudos comparativos entre os 
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diversos métodos de tratamento e disposição final utilizando Análise do Ciclo de Vida 

(ACV) apontam que embora os aterros apresentem um menor custo para a sua 

implantação, quando comparados com outros métodos de tratamento, este produz o 

maior impacto ambiental (DASKALOPOULOS et al., 1998; BARLAZ et al., 2003; 

MENDES et al., 2004; FINNVEDEN et al., 2005; MOBERG et al., 2005; ERIKSSON 

et al., 2005). 

Nenhuma cidade estará hábil a ganhar o respeito dos seus moradores, a atrair 

investimentos estrangeiros sustentáveis ou a manter a prosperidade da indústria do 

turismo, se deixar de investir no cuidado com a saúde e no tratamento de epidemias, e 

isso se inicia no gerenciamento dos seus próprios resíduos. 

De uma maneira geral, se faz necessário um melhor entendimento sobre o tema, 

buscando maneiras de gerenciamento desses resíduos que propiciem um maior alcance 

populacional, dando acesso à população mais carente aos serviços de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final adequados aos resíduos sólidos gerados, promovendo 

assim uma melhor qualidade de vida. 

 

2 Definição 

Segundo a NBR 10.004/04 - Resíduos Sólidos - Classificação, resíduos sólidos 

são definidos como “resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos, que resultam de 

atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e 

de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 

poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções 

técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível”. 

 

3 Classificação 

É importante classificar o resíduo a ser trabalhado porque em função dessa 

classificação será feito o equacionamento das decisões que devem ser desenvolvidas e 

executadas. 

Na literatura, observa-se que os resíduos sólidos podem ser classificados de 

várias maneiras, como por exemplo, segundo a natureza física ou pelo grau de 
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biodegradabilidade, que transita entre alta, média e baixa degradação (BIDONE & 

POVINELLI, 1999), ou ainda em função composição química do resíduo, podendo 

identificá-lo com mais facilidade, quando dividida ou classificada a sua matéria em 

orgânica e inorgânica. Pode-se classificá-los também em função da sua origem, embora 

a classificação em função do seu grau de periculosidade também seja bastante utilizada 

(SAKAI et al., 1996; HARTLÉN, 1996; HOORNWEG, 2000; KGATHI e BOLAANE, 

2001; BAI e SUTANTO, 2002; OJEDA-BENITEZ et al., 2003).  

Entretanto, dentre todas, as que merecem destaque são as que classificam os 

resíduos sólidos segundo a periculosidade dos mesmos e seus impactos à saúde e ao 

meio ambiente e segundo a sua fonte geradora. 

A primeira maneira de classificação citada é a adotada pela ABNT, e a segunda 

é a adotada pela maioria dos autores da área, por ser, provavelmente, mais específica e 

detalhada. A seguir encontram-se as duas classificações. 

 

3.1 Classificação segundo a NBR 10.004/04 

Segundo a NBR 10.004/04 – Resíduos Sólidos – Classificação, os resíduos 

sólidos são classificados em: 

a) resíduos classe I – Perigosos: são aqueles que apresentam inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenecidade, ou seja, são aqueles que 

apresentam risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou 

acentuando seus índices ou riscos ao meio-ambiente, quando gerenciados de forma 

inadequada; 

b) resíduos classe II – Não perigosos: esses resíduos subdividem-se em resíduos 

classe II A – Não inertes e resíduos classe II B – Inertes; 

b1) resíduos classe II A – Não inertes: são aqueles que não se enquadram nas 

classificações de resíduos classe I – Perigosos ou de resíduos classe II B – Inertes. Esses 

resíduos podem ter propriedades de biodegradabilidade, combustibilidade ou 

solubilidade em água. 

b2) resíduos classe II B – Inertes: São aqueles resíduos que quando submetidos a 

um contato dinâmico ou estático com água destilada ou deionizada, à temperatura 

ambiente, não tenham nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade da água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, 

dureza e sabor. 
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Na prática, para se classificar um determinado resíduo, segundo a NBR 

10.004/04, verifica-se se o resíduo a ser classificado encontra-se entre os constantes nos 

Anexos A e B desta mesma norma. Em caso positivo, esse resíduo é considerado 

resíduo classe I – Perigoso. Em caso negativo, então retira-se uma amostra 

representativa dele, conforme NBR 10.007/04 – Amostragem de resíduos sólidos e 

procede-se a obtenção de extratos lixiviados e  solubilizados do mesmo, conforme 

procedimentos descritos nas NBR 10.005/04 e NBR 10.006/04, respectivamente. De 

posse dos resultados dessas análises, compara-se os parâmetros encontrados com os que 

se encontram nos Anexos C a G da NBR 10.004/04 e assim, classifica-se o resíduo. 

 

3.2 Classificação segundo a fonte geradora 

Conforme SCHALCH (2002), BIDONE e POVINELLI (1999), CASTRO 

NETO e GUIMARÃES (2000), MARTINS (2004) e SANTOS e MARTINS (1995), 

pode-se classificar os resíduos sólidos, quanto à fonte geradora, em três categorias: 

resíduos urbanos, resíduos sólidos industriais e resíduos especiais. 

3.2.1 Resíduos sólidos urbanos (RSU) 

Os resíduos sólidos urbanos implicam em resíduos resultantes das residências 

(domiciliar ou doméstico), resíduos de serviços de saúde, resíduos de construção civil, 

resíduos de poda e capina, resíduos de portos, aeroportos, terminais rodoviários e 

ferroviários e os resíduos de serviços, que abrangem os resíduos comerciais, os resíduos 

de limpeza de bocas de lobo e os resíduos de varrição, de feiras e outros. A seguir tem-

se uma breve definição de cada tipo. 

a) Resíduo residencial: denominado também de doméstico ou domiciliar, é 

originado nas residências e é constituído principalmente por restos de alimentação, 

papéis, papelão, vidros, metais ferrosos e não ferrosos, plásticos, madeira, trapos, 

couros, varreduras, capinas de jardim, entre outras substâncias (SANTOS e MARTINS, 

1995); 

b) resíduo de serviços de saúde (RSS): proveniente de hospitais, clínicas 

médicas e veterinárias, laboratórios de análises clínicas, farmácias, centros de saúde, 

consultórios odontológicos e outros estabelecimentos afins. Conforme a forma de 

geração, pode ser divididos em dois níveis distintos: o resíduo comum, que compreende 

os restos de alimentos, papéis, invólucros, dentre outros, e o resíduo séptico, constituído 
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de resíduos advindos das salas de cirurgias, centros de hemodiálise, áreas de internação, 

isolamento, dentre outros. Embora represente uma pequena quantidade do total de 

resíduos gerados na comunidade, este tipo de resíduo exige atenção especial, com um 

correto acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final, devido ao 

potencial risco à saúde pública que pode oferecer. Entretanto, segundo a Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária (2000), citado por DA SILVA (2005), 76% das 

cidades brasileiras dispõem o resíduo de serviços de saúde juntamente com o resíduo 

doméstico nos aterros municipais. Dos municípios que tratam esses resíduos, 43,8% os 

incineram, 31,3% usam autoclave, 9,3% usam microondas e 6,3% os queimam a céu 

aberto (ABRELPE, 2006). No Brasil, os RSS possuem legislação própria para o seu 

manuseio, através da Resolução CONAMA Nº5 que atribui responsabilidades 

específicas para os vários setores envolvidos: geradores, autoridades ambientais e 

sanitárias. Assim como os demais tipos de resíduos sólidos, a taxa de geração do 

resíduo de serviço de saúde também depende de vários fatores como o tipo da unidade 

de saúde, a capacidade, o nível de instrumentação e a localização da mesma. Entretanto, 

segundo estimativas de MONREAL (1993), citado por DA SILVA (2005), a média de 

produção desse tipo de resíduo pelos hospitais brasileiros é de 2,63 kg/leito.dia ou 70 a 

120 gramas/hab.dia (ABRELPE, 2006); 

c) resíduo da construção civil ou resíduos de construção e demolição (RCD): 

denominado de entulho, são rejeitos provenientes de construções, reformas, demolições 

de obras de construção civil, restos de obras e os da preparação e da escavação de 

terrenos e outros. Em termos de quantidade, esse resíduo corresponde a algo em torno 

de 50% dos resíduos sólidos urbanos produzidos nas cidades brasileiras e do mundo 

com mais de 500 mil habitantes. (PINTO, 1999; FREITAS et al., 2003; SARDÁ e 

ROCHA, 2003). Como este tipo de resíduo é o objeto de estudo desta pesquisa, o 

mesmo será abordado de maneira mais profunda no terceiro capítulo; 

d) poda e capina: são produzidos esporadicamente e em quantidade variada. 

Como exemplos têm-se a folhagem de limpeza de jardins, os restos de poda, dentre 

outros; 

e) resíduo de portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários: constituem 

os resíduos sépticos, que podem conter organismos patogênicos nos materiais de 

higiene e de uso pessoal, em restos de alimentos, dentre outros, provenientes de locais 

de grande transição de pessoas e mercadorias; 
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f) resíduo de serviço comercial: abrange os resíduos resultantes dos diversos 

estabelecimentos comerciais, tais como escritórios, lojas, hotéis, restaurantes, 

supermercados, quitandas, dentre outros. No Reino Unido, este tipo de resíduo 

corresponde a 13% do total dos RSU (BURNLEY et al., 2007); 

g) resíduo de varrição, feiras e outros: abrangem os resíduos advindos da 

limpeza pública urbana, ou seja, são resultantes da varrição regular de ruas, da limpeza 

e a conservação de galerias, limpeza de feiras, de bocas de lobo, dos terrenos, dos 

córregos, das praias e feiras, dentre outros. 

3.2.2 Resíduos sólidos industriais (RSI) 

Os resíduos sólidos industriais abrangem os resíduos das indústrias de 

transformação, os resíduos radiativos e os resíduos agrícolas, descritos a seguir: 

a) resíduos das indústrias de transformação: são os resíduos provenientes de 

diversos tipos e portes de indústrias de processamentos. São muito variados e 

apresentam características diversificadas, pois dependem do tipo de produto 

manufaturado devendo, portanto, serem estudados caso a caso; 

b) resíduos radioativos (lixo atômico): são os resíduos que emitem radiações 

acima dos limites permitidos pelas normas brasileiras, geralmente originados dos 

combustíveis nucleares, que de acordo com legislação que os especificam, são de 

competência exclusiva da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN); 

c) resíduos agrícolas: são os gerados das atividades da agricultura ou da 

pecuária, como as embalagens de adubos, defensivos agrícolas, ração, restos de colheita 

e esterco animal. As embalagens de agro-químicos, por conterem um alto grau de 

toxicidade, estão subordinadas a uma legislação específica. 

3.2.3 Resíduos sólidos especiais 

Existem ainda os resíduos ditos como especiais, em função de suas 

características diferenciadas, nos quais se inserem os pneus, as pilhas e baterias e as 

lâmpadas fluorescentes. 

a) Pneus: são graves os problemas ambientais causados pela destinação 

inadequada dos pneus usados, pois se deixados em ambientes abertos, sujeitos a chuvas, 

os mesmos podem acumular água e tornarem-se locais propícios para proliferação de 

mosquitos vetores de doenças. Caso sejam encaminhados para os aterros convencionais, 

podem desestabilizar o aterro, em função dos vazios que provocam na massa de 
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resíduos e se forem incinerados, a queima da borracha gera enormes quantidades de 

materiais particulados e gases tóxicos, necessitando assim de um sistema eficiente de 

tratamento dos gases, que é extremamente caro. Em função dessas dificuldades, alguns 

países do mundo responsabilizam os produtores de pneus pelo manejo e disposição final 

dos mesmos (HARTLÉN, 1996). No Brasil, em 1999, o CONAMA publicou a 

Resolução nº 258, onde “as empresas fabricantes e as importadoras de pneumáticos 

ficam obrigadas a coletar e dar destinação final, ambientalmente adequada, aos pneus 

inservíveis existentes no território nacional”. Atualmente, parte dos pneus são 

queimados em fornos da indústria cimenteira e nas termoelétricas, mas em fornos 

adaptados para a emissão dos gases dessa queima. Na década de 90, surgiu uma 

tecnologia nova, nacional, que utiliza solventes orgânicos para separar a borracha do 

arame e do nylon dos pneus, permitindo sua reciclagem; 

b) pilhas e baterias: em função de suas características tóxicas e da dificuldade 

em se impedir seu descarte junto com o lixo domiciliar, no Brasil, em 1999, foi 

publicada a Resolução CONAMA nº 257, que atribui a responsabilidade do 

acondicionamento, coleta, transporte e disposição final de pilhas e baterias aos 

comerciantes, fabricantes, importadores e à rede autorizada de assistência técnica. Esses 

resíduos devem ter seu tratamento e disposição final semelhantes aos resíduos perigosos 

Classe I. Tratamento semelhante ocorre em outros países, tais como a Suécia, onde um 

acordo entre os fabricantes/importadores e o governo reduziram o descarte de pilhas e 

baterias no lixo doméstico em 60% no primeiro ano, estendido para 90% no segundo 

(HARTLÉN, 1996); 

c) lâmpadas fluorescentes: essas lâmpadas liberam mercúrio quando são 

quebradas, queimadas ou enterradas, o que as transforma em resíduos perigosos Classe 

I, uma vez que o mercúrio é tóxico para o sistema nervoso humano e quando inalado ou 

ingerido, pode causar uma enorme variedade de problemas fisiológicos. O mercúrio 

provoca “bioacumulação”, isto é, alguns animais (peixes, por exemplo) que entram em 

contato com o mesmo, têm suas concentrações aumentadas em seus corpos, podendo 

atingir níveis elevados e causar problemas de saúde em seres humanos que se 

alimentem desses animais. 

É possível que algumas realocações dos diversos tipos de resíduos sólidos 

aconteçam na classificação dos mesmos. Como exemplo tem-se a classificação sugerida 

pela Lei 12.300 do Estado de São Paulo, de março de 2006, que em seu artigo 6º 

classifica os resíduos sólidos nas seguintes categorias: resíduos urbanos, resíduos 
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industriais, resíduos de serviços de saúde, resíduos de atividades rurais, resíduos 

provenientes de portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários, postos de 

fronteira e estruturas similares e resíduos da construção civil. 

De forma simplificada, é apresentado na Figura 2.1 um esquema de classificação 

dos resíduos sólidos, conforme como aqui foi discutido. 

 

Resíduos Sólidos

Resíduos Urbanos Resíduos Industriais Resíduos Especiais

Domiciliar

De Serviços de Saúde

De Construção Civil

De Poda e Capina

De portos, aeroportos,
terminais rodoviários

e ferroviários

De varrição, feira e
outros

Das indústrias de
transformação

Rejeitos radioativos

Agrícolas

Pneus

Pilhas e baterias

Lâmpadas
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Pilhas e baterias

Lâmpadas

 
Figura 2.1  Esquema de classificação dos resíduos sólidos segundo a fonte geradora 

 

4 Características dos resíduos sólidos 

Para realizar um correto gerenciamento dos resíduos sólidos (RS) se faz 

necessário dispor de dados sobre a sua composição, a quantidade e as fontes geradoras 

dos mesmos, juntamente com as variáveis sócio-econômicas, ou seja, caracterizar os 

resíduos (BUENROSTRO e BOCCO, 2003). É ainda necessário identificar e conhecer o 

tipo de resíduo descartado pela fonte geradora no meio ambiente para que se possa 

caracterizá-lo. 

Esta caracterização permite a obtenção de informações referentes às 

características físicas, químicas e biológicas dos resíduos presentes numa cidade ou 
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região, possibilitando uma maior visualização das suas implicações anteriores e atuais, e 

gerando subsídios para um correto tratamento e disposição final (SCHALCH et al., 

2002; ANDRADE, 1997). 

Dentre todos os tipos de resíduos anteriormente apresentados, os resíduos 

sólidos urbanos (RSU) parecem ter como característica peculiar e marcante, uma 

composição heterogênea (SCHALCH et al., 2002), uma vez que os demais (resíduos 

sólidos industriais e resíduos sólidos especiais) geralmente são gerados a partir de 

processos controlados, não apresentando grandes variações em suas características. Por 

esse motivo, serão mais exemplificadas as características dos RSU, embora o 

conhecimento de tais características também seja extensivo aos demais, para um correto 

gerenciamento dos mesmos. 

As características físicas mais relevantes dos RSU estão abaixo descritas. 

- Geração per capita: relaciona a quantidade de resíduos gerada diariamente ou 

anualmente ao número de habitantes de uma determinada região. Para os resíduos 

domiciliares, a quantidade de resíduos produzidos parece estar diretamente relacionada 

com o modo de vida da população. 

Dados da ABRELPE (2006) apontam que os 14 municípios brasileiros com 

população acima de 1 milhão de habitantes são responsáveis por 29% dos RSU gerados 

no país, enquanto que os 21 municípios com população entre 200 mil e 500 mil 

habitantes somam 10% da geração. Segundo a PNSB 2000 (IBGE, 2001), os municípios 

de 20 mil a 50 mil habitantes, têm uma geração média per capita de 0,64 kg/hab.dia de 

lixo urbano, enquanto que os municípios com mais de 1 milhão de habitantes geram 

1,50 kg/hab.dia, ou seja, 134% a mais. 

Já para o estado de São Paulo, o índice médio de geração per capita de resíduos 

sólidos domiciliares para cidades de até 100 mil habitantes é de 0,4 kg/hab.dia enquanto 

que para cidades acima de 500 mil é de 0,7 kg/hab.dia (CETESB, 2005b). Exceção é 

feita para a cidade de São Paulo, por ser uma megalópole, gerando assim 1,29 

kg/hab.dia (ABRELPE, 2006). 

De maneira semelhante, segundo a pesquisa de ESIN e COSGUN (2007), sobre 

a cidade de Istambul, na Turquia, esta gera aproximadamente 38 milhões de toneladas 

de resíduos sólidos por ano, o que corresponde a uma geração per capita de 

aproximadamente 1 kg/hab.dia. 

Em geral, tais dados estão de acordo com OJEDA-BENITEZ et al. (2003) que 

diz que o processo de urbanização também causa um aumento na geração de resíduos. 
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Exemplificando a influência de tal variável, segundo SHARHOLY et al. (2007), não 

somente mas tremendamente influenciadas pelo processo de urbanização vivenciado 

pelas cidades indianas nas últimas décadas, atualmente estas produzem oito vezes mais 

resíduos que produziam na década de 50. 

Essas variações na geração per capita podem ser ocasionadas por vários fatores, 

tais como as atividades produtivas predominantes no município, a sazonalidade dessas 

atividades, o nível de interesse e a participação dos moradores em programas de coleta 

seletiva e em ações governamentais que objetivem a conscientização da população, 

quanto à redução da geração de resíduos, dentre outras. Entretanto, parece que o nível 

sócio-econômico dos habitantes parece ser o fator que exerce maior influência 

(CETESB, 2005b). 

Um excelente exemplo da influência desse fator é dado por WANG e NIE 

(2001) ao explicitarem o surpreendente aumento da geração de resíduos da população 

da China após as últimas décadas de intenso crescimento econômico, havendo cidades 

que a taxa de crescimento anual da geração de lixo urbano se aproxima de 10%. 

Outro exemplo é dado por LOUIS (2004) ao analisar o comportamento do 

padrão de consumo e da geração dos resíduos da sociedade americana após grandes 

fases de desenvolvimento, como a revolução industrial e as grandes guerras. 

Exemplificando, estima-se que entre 1920 e 1970 a taxa de geração de resíduos cresceu 

mais de 5 vezes que a taxa de crescimento populacional. 

A maior influência do poder aquisitivo da população parece ser tendência 

mundial, uma vez que Estados Unidos, Cingapura e Japão, que possuem uma renda per 

capita média de US$30.587 (WORLD BANK, 2000), geram em média 421,2 

kg/hab.ano (EPA, 2003; BAI e SUTANTO, 2002; SAKAI, 1996) de resíduos sólidos 

domiciliares, enquanto que Brasil e Botsuana, que possuem uma renda per capita média 

de US$3.945 (WORLD BANK, 2000), geram em média somente 270,4 kg/hab.ano 

(ISWA, 2005; KGATHI e BOLAANE, 2001) de resíduos sólidos domiciliares. 

Um cuidado que se deve ter ao avaliar a geração per capita de cidades turísticas 

é a época da pesquisa devido à população adicional e ao tipo de consumo durante a 

temporada de férias (METIN et al., 2003), pois a população flutuante pode gerar até 

70% a mais de lixo do que a população local (IBAM, 2001).  

A Tabela 2.1 traz alguns dados de geração per capita de RS domiciliares de 

alguns países do mundo, com as suas respectivas rendas per capita. 
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Tabela 2.1 – Taxa de geração média anual por habitante dos RS domiciliares do mundo 
Renda per 

capita País Renda per 
capita (US$) 

Geração per capita 
(kg/hab.ano) 

Suíça 39.980(a) 673,2(b) 
Dinamarca 33.040(a) 578,0(b) 

Israel 16.180(a) 564,9(b) 
Alemanha 26.570(a) 556,6(b) 

Reino-Unido 21.410(a) 550,8(b) 
Holanda 24.780(a) 538,8(b) 

Japão 32.350(a) 536,5(d) 
Finlândia 24.280(a) 530,8(b) 

Itália 20.090(a) 515,0(b) 
Estados Unidos 29.240(a) 511,6(c) 

Portugal 10.690(a) 481,8(e) 
Cingapura 30.170(a) 401,5(d) 

Áustria 26.830(a) 382,7(b) 

Alta 

Espanha 14.100(a) 367,5(b) 
Tailândia 2.160(a) 401,5(d) 
Turquia 3.160(a) 354,1(f) 
México 3.840(a) 334,7(h) 
Estônia 3.360(a) 328,1(b) 
Brasil 4.630(a) 324,0(g) 

Malásia 3.670(a) 295,7(d) 

Média 

Botsuana 3.260(a) 216,7(j) 
China 750(a) 255,5(d) 

Mongólia 380(a) 219,0(d) 
Vietnam 350(a) 200,8(d) Baixa 

Índia 440(a) 137,2(i) 
a) WORLD BANK, 2000 b) ISWA, 2005 
c) EPA, 2003   d) HOORNWEG, 2000 
e) MAGRINHO et al., 2006 f) METIN et al., 2003 
g) ABRELPE, 2006  h) BUENROSTRO e BOCCO, 2000 
i) SHARHOLY et al., 2007 j) KGATHI e BOLAANE, 2001 

 

- Composição gravimétrica: traduz o percentual de cada componente do 

resíduo em relação à massa total da amostra realizada. Esta característica é bastante 

importante para resíduos bastante heterogêneos, como é o caso dos RSU. 

A partir da composição gravimétrica do lixo, pode-se elaborar projetos de 

redução, de segregação na origem e de aproveitamento dos materiais potencialmente 

recicláveis, além de subsidiar a escolha do tratamento e destinação final mais adequados 

aos componentes do lixo (ANDRADE, 1997; MAGRINHO et al., 2006). 

Assim como a quantidade, a composição dos resíduos também é função do modo 

de vida da população. Pode-se ainda identificar as seguintes variáveis como 
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influenciadoras na heterogeneidade dos resíduos sólidos urbanos: o número de 

habitantes do local, as condições climáticas, os hábitos e costumes da população, o nível 

cultural dos habitantes, as varrições sazonais, o poder aquisitivo da população, a taxa de 

eficiência do projeto ou do programa de coleta, o tipo de equipamento de coleta e as leis 

e regulamentações específicas (BUENROSTRO e BOCCO, 2003; OJEDA-BENITEZ et 

al., 2003; METIN et al., 2003; IBAM, 2001). Dentre todas, novamente a variável 

“econômica” destaca-se como preponderante (SCHALCH et al., 2002; BURNLEY et 

al., 2007).  

Exemplificando o que acima foi exposto, HOORNWEG (2000) pesquisou as 

diferenças na composição dos resíduos sólidos domiciliares dos países de baixa, média e 

alta renda na Ásia, além de fazer uma projeção para o ano de 2025. Tais dados 

encontram-se na Tabela 2.2.  

 
Tabela 2.2  Composição gravimétrica do RS domiciliar dos países de baixa, média e alta 

rendas da Ásia e projeções para o ano de 2025, em % (HOORNWEG, 2000) 
 Composição atual Projeção para 2025 

Constituinte Baixa 
renda 

Média 
renda 

Alta 
renda 

Baixa 
renda 

Média 
renda 

Alta 
renda 

Matéria 
Orgânica 41 58 28 60 50 33 

Vidro 2 2 7 3 3 7 
Metal 1 3 8 4 5 5 

Plástico 4 11 9 6 9 18 
Papel 5 15 36 15 20 34 
Outros 47 11 12 12 13 11 

 

Observa-se que há uma tendência da quantidade de matéria orgânica aumentar, à 

medida que a renda da população diminui, conforme pode ser constatado na composição 

atual e nas projeções para 2025. Constata-se também um menor teor de materiais 

recicláveis, como papel, plástico, vidro e metais, à proporção que a renda dos países 

diminui. 

Tal fenômeno também é observado ao se comparar a composição dos RS 

domiciliares de países em desenvolvimento, como Brasil, México, China e Quênia, 

onde o poder aquisitivo da população é menor que a dos países desenvolvidos, como 

Estados Unidos, Canadá e o Reino Unido, conforme pode ser visto na Tabela 2.3. 
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Tabela 2.3  Composição gravimétrica do RS domiciliar em alguns países, em %. 
Composto Brasil 

(a) 
Alemanha 

(b) 
Canadá 

(b) 
Japão 

(b) 
Suécia 

(b) 
Holanda 

(c) 
EUA 
(d) 

Matéria 
Orgânica 57,41 51,2 28,7 42,3 37-45 59,4 23,8 

Vidro 2,34 11,5 4,4 2,9 4-7 3,8 5,3 
Metal 2,07 3,9 10,4 5,1 2-5 0,8 8,0 

Plástico 16,49 6,1 8,0 11,2 6-8 4,9 11,3 
Papel 13,16 19,9 37,7 25,0 35-40 11,2 35,2 

Rochas, 
solos 0,46 2,9 - - - 1,2 - 

Borracha, 
tecido - 1,5 - 5,5 1-2 0,8 7,4 

Madeira - - - - 1,0 3,4 5,8 
Outros 8,08 3,1 10,3 8,0 4-6 14,5 3,4 

a) ABRELPE, 2006 b) SAKAI et al., 1996  c) DWMA, 2005 d) EPA, 2003 
 

Tabela 2.3  Composição gravimétrica do RS domiciliar em alguns países, em % - 
continuação. 

Composto Cingapura 
(e) 

México 
(f) 

China 
(g) 

Portugal 
(h) 

Quênia 
(i) 

Índia 
(j) 

Reino 
Unido 

(k) 
Matéria 

Orgânica 38,8 52,4 52,9 35,5 53 41,8 20,2 

Vidro 1,1 5,9 2,4 5,4 2,1 2,1 9,3 
Metal 3,2 2,9 0,7 2,6 2,3 1,9 7,3 

Plástico 5,8 4,4 7,9 11,5 12,6 3,9 10,2 
Papel 20,6 14,1 5,7 25,9 16,8 5,7 37,1 

Rochas, 
solos 2,7 - 18,9* 12,7 - 40,3* 6,8 

Borracha, 
tecido 0,9 1,5 2,5 3,4 2,6 3,5 2,1 

Madeira 8,9 - 6,7 0,75 - - - 
Outros 18,0 18,9 2,3 2,25 10,6 0,8 7,0 

e) BAI e SUTANTO, 2002 f) BUENROSTRO e BOCCO, 2003  g) WANG e NIE, 2001 
h) MAGRINHO et al., 2006 j) SHARHOLY et al., 2007  i) HENRY et al., 2006 
k) BURNLEY et al., 2007 
* Os solos vêm misturados com as cinzas provenientes do uso do carvão, que é usado como 
combustível para fornecimento de calor 

 

Já para METIN et al. (2003), o processo de urbanização parece ser a grande 

variável interveniente na mudança da composição dos resíduos sólidos domiciliares, 

uma vez que o teor de matéria-orgânica diminui à medida que as cidades vão se 

tornando maiores, enquanto que o teor de recicláveis aumenta. Em concordância com o 

esse processo, LOUIS (2004) atesta que com o processo de crescimento e urbanização 

da sociedade americana, o teor de papéis, plásticos e materiais duráveis sintéticos 

passou a ser mais expressivo. Tal processo também tem sido observado na China, uma 

vez que o teor de materiais recicláveis tem aumentado (WANG e NIE, 2001). 
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Tais diferenças refletem as mudanças inseridas na sociedade à medida que os 

países vão enriquecendo, já que estes tornam-se mais urbanizados, modificando a 

composição dos seus resíduos. O substancial aumento do uso de papel e de embalagens 

é provavelmente a mais notória mudança, seguida de uma maior proporção de plásticos, 

itens multi-materiais e produtos de consumo, com suas respectivas embalagens 

(HOORNWEG, 2000). 

As diferenças na composição dos resíduos sólidos urbanos podem, por sua vez, 

acarretar um grande impacto no sistema de gerenciamento dos resíduos sólidos em 

diferentes localidades. 

Uma recomendação importante, particularmente quando se tem interesse nos 

dados para questões de transporte e capacidade de aterros, é que a composição do 

resíduo seja realizada em volume (SAKAI et al., 1996).  

Para a realização dessa transformação, se faz necessário o conhecimento de 

outra característica física dos resíduos, a sua massa específica. 

- Massa específica: é a razão entre a massa do resíduo e seu volume ocupado, 

geralmente expressa em kg/m³. Sua determinação é importante para o dimensionamento 

dos equipamentos e das instalações, podendo ser medida no estado solto ou no estado 

compactado (ANDRADE, 1997).  

Na ausência de dados, podem-se utilizar para a massa específica no estado solto, 

os valores de 230 kg/m³ para o lixo domiciliar, de 280 kg/m³ para os resíduos de serviço 

de saúde e de 1.300 kg/m³ para os resíduos da construção civil (IBAM, 2001). Para a 

China, os resíduos sólidos municipais apresentam uma massa específica entre 220 e 450 

kg/m3, sendo 353 kg/m3 o seu valor médio (WANG e NIE, 2001). 

HOORNWEG (2002) indica que 500 kg/m3, 300 kg/m3 e 150 kg/m3 podem ser 

usados como valores médios das massas específicas dos resíduos sólidos domiciliares 

gerados em países de baixa, média e alta renda, respectivamente. Ainda segundo o 

mesmo autor, geralmente países de baixa renda produzem maior quantidade de resíduos 

em massa, enquanto que países de alta renda produzem maior quantidade de resíduos 

em volume. 

- Compressividade: é o quanto o volume do resíduo pode reduzir quando este 

sofrer compactação. Como referência, pode-se utilizar que quando submetido a uma 

pressão de 4 kg/cm², o volume de lixo domiciliar pode ser reduzido de 1/3 a 1/4 do seu 

volume original (IBAM, 2001). 
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- Teor de umidade: representa a quantidade de água presente nos resíduos, 

medida em percentual da massa total dos mesmos. Excluindo-se a água obtém-se o teor 

de resíduo seco, que corresponde à massa total seca dos resíduos, também medida em 

percentual da massa total. Estes parâmetros se alteram em função das estações do ano e 

da incidência das chuvas (ANDRADE, 1997; IBAM, 2001). Essa característica é 

importante uma vez que se relaciona com outras características (massa específica e 

poder calorífico), tendo implicações nas operações de gerenciamento dos resíduos, 

principalmente quando se trata o resíduo através da incineração. Segundo BAI e 

SUTANTO (2002), o teor de umidade dos resíduos sólidos de Cingapura varia de 30 a 

60%, sendo que o seu valor típico é de 48,6%, enquanto que para a China esses valores 

variam entre 45 e 70%, sendo 55,4% o valor médio (WANG e NIE, 2001). 

O conhecimento das características químicas dos RSU é bastante importante na 

avaliação das possíveis opções de recuperação e processamento dos seus constituintes. 

Dentre as características químicas mais relevantes dos RSU, pode-se citar: 

- o poder calorífico, que indica a quantidade de calor ou energia que pode se 

desprender de determinada massa de resíduo quando este é submetido à queima. Sabe-

se que se o poder calorífico do resíduo for maior que 813 kcal/kg, o mesmo pode ser 

incinerado diretamente sem qualquer necessidade de outro combustível (WANG e NIE, 

2001). Para o Brasil, pode-se estimar o valor de 5000 kcal/kg para o RS domiciliar 

(IBAM, 2001) e 4000 kcal/kg, para os RSS (ANDRADE, 1997).  

Segundo BAI e SUTANTO (2002), os RS domiciliares de Cingapura possuem 

um poder calorífico da ordem de 1200 a 3100 kcal/kg, sendo que o seu valor típico é de 

1900, enquanto que para a China esses valores variam entre 430 e 1529 kcal/kg, sendo 

1121 kcal/kg o seu valor médio (WANG e NIE, 2001). Já na Índia, o poder calorífico 

dos mesmos varia entre 800 e 1000 kcal/kg (SHARHOLY et al., 2007). 

Em Cingapura, a incineração é o principal meio de tratamento de resíduos, onde 

grande parte da energia da queima desses resíduos é recuperada, sendo esta utilizada 

para operar as centrais incineradoras, e a parte excedente é vendida ao sistema de 

abastecimento público (BAI e SUTANTO, 2002). 

Juntamente com o teor de umidade, esta característica é bastante evidenciada 

quando se pensa em projetos de incineradores que visem também a recuperação de calor 

gerado durante a queima dos resíduos. 
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- O potencial hidrogeniônico (pH), que indica o teor de acidez ou alcalinidade 

dos resíduos, situando-se, em geral, na faixa de 5 a 7, para o lixo domiciliar (IBAM, 

2001). 

- A composição química, que consiste principalmente na determinação dos 

(MACHADO JUNIOR et al., 1978 e LI e JENQ, 1993, citados por ANDRADE, 1997): 

- teores de carbono, uma vez que a eficiência dos processos de 

decomposição biológica ou incineração relacionam-se diretamente com o 

carbono dos resíduos; 

- dos teores de nitrogênio, sendo relacionados ao poder calorífico além de 

auxiliar na avaliação da decomposição do resíduo e na própria decomposição; 

- dos teores de hidrogênio, que indicam parcialmente a quantidade de 

materiais plásticos presentes nos resíduos; 

- dos teores de oxigênio, pois relacionam-se também com o poder 

calorífico e tem influência sobre os processos que abrangem a combustão dos 

resíduos; 

- dos teores de enxofre, pois estes podem poluir o ar ao converter-se em 

dióxido de enxofre (SiO2) durante a incineração; 

- dos teores de cloro, pois estes permitem conhecer as quantidades de 

ácido clorídrico geradas pela queima dos resíduos; 

- dos sólidos voláteis, que indica a porcentagem em massa dos resíduos 

que podem ser volatilizados e; 

- do teor de cinzas, que corresponde à porcentagem em massa do material 

remanescente após a queima. 

Uma relação bastante utilizada é a carbono/nitrogênio, que indica o grau de 

decomposição da matéria orgânica do lixo nos processos de tratamento e disposição 

final, encontrando-se, em geral, na ordem de 35/1 a 20/1, também para os resíduos 

domiciliares (IBAM, 2001). 

As características biológicas dos resíduos são aquelas determinadas pela 

população macrobiana e agentes patogênicos presentes no lixo. O conhecimento dessas 

características é importante, sobretudo porque contribui na avaliação dos riscos à saúde 

pública causados pela incorreta manipulação desses resíduos, além de servir de ensejo 

para um correto gerenciamento dos mesmos (ANDRADE, 1997). 
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O conhecimento dessas características biológicas, juntamente com as 

características químicas, propicia a seleção dos métodos de tratamento e disposição final 

mais adequados para cada tipo de resíduo produzido (IBAM, 2001). 

Dos grupos de características apresentados, pode-se destacar as características 

físicas, uma vez que, sem o seu conhecimento, torna-se difícil efetuar a gestão adequada 

dos serviços de limpeza urbana, uma vez que este constitui o primeiro procedimento 

para se obter projetos eficazes e eficientes no que diz respeito ao acondicionamento, 

coleta, transporte, tratamento e/ou disposição final dos resíduos sólidos das cidades. 

É oportuno salientar que as informações advindas da caracterização dos resíduos 

sólidos de uma cidade podem ser reaproveitadas ou comparadas com as de outra cidade, 

tornando-se uma referência para aquela cidade na qual falte este tipo de pesquisa. Esta 

comparação torna-se mais eficaz quando as comunidades de localidades distintas 

possuem características muito semelhantes. 

 

5 Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos 

5.1 Considerações iniciais 

É antiga a preocupação do Homem com a gestão e o gerenciamento dos seus 

resíduos sólidos, uma vez que já no ano 500 a.C. os gregos organizaram e publicaram o 

primeiro texto criando um local específico para disposição desses resíduos e proibindo 

que os mesmos fossem jogados nas ruas e, em 1898, a cidade de Nova York já tinha um 

centro municipal de reciclagem dos resíduos sólidos urbanos (LOUIS, 2004). 

Nos dias de hoje, a civilização já tem consciência sobre os danos de suas ações 

sobre o planeta, principalmente com relação ao meio ambiente, muito embora algumas 

nações ainda não tenham adotado ações com a filosofia de preservação do meio 

ambiente. Esse despertar para a proteção ambiental é notório em função da quantidade 

de leis, normas, tratados e protocolos existentes sobre melhores práticas da interferência 

do Homem no meio ambiente.  

Entretanto, as pressões das nações emergentes, que estão se industrializando, se 

modernizando, são enormes, exigindo cada vez mais recursos naturais e locais para 

dispor seus resíduos. Ao mesmo tempo, os resíduos produzidos nesses países são mal 

geridos e gerenciados, administrados muitas vezes com escassez e insuficiência de 

planejamento, de forma não científica, desorganizada e informal. Há também uma falta 
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de meios de financiamento e de infra-estrutura técnica e humana (BUENROSTRO e 

BOCCO, 2003). 

Para alguns, gerenciar resíduos diz respeito apenas à aplicação de tecnologias 

para o tratamento dos mesmos, entretanto, segundo a CETESB (2005), no 

gerenciamento dos resíduos, deve-se inicialmente buscar a minimização da utilização de 

recursos, sendo que isto inclui qualquer prática, ambientalmente segura, de redução na 

fonte (também chamada de prevenção à poluição1 ou P2), reuso2, reciclagem3 e 

recuperação4 de materiais e do conteúdo energético dos resíduos, visando reduzir a 

quantidade ou volume dos mesmos a serem tratados e posteriormente adequadamente 

dispostos. Essa filosofia é amplamente difundida e utilizada nos sistemas de gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos em vários países do mundo, como se pode observar 

nos trabalhos de BAI e SUTANTO (2002), SAKAI (1996), EIGHMY e KOSSON 

(1996), KGATHI e BOLAANE (2001), HJELMAR (1996), ADAMS et al. (2000) e 

VEHLOW (1996).  

Segundo SCHALCH (2002), a redução dos resíduos na fonte geradora é a 

principal e mais eficaz forma de minimizá-los, sendo a reciclagem desses resíduos ou o 

reuso dos mesmos uma segunda opção, caso as técnicas de redução na fonte não se 

apliquem, uma vez que estas últimas evitam a geração de resíduos mas não evitam que 

esses materiais ainda devam ser manipulados e transportados para poderem ser 

reaproveitados (SAKAI et al., 1996). 

A preferência pela redução dos resíduos na fonte se explica porque tem-se como 

premissa básica que, com este tipo de gerenciamento, não se irá requerer no futuro 

consumo de recursos e nem de energia que hoje se despendem para se tratar e dispor, de 

forma ambientalmente segura, os resíduos atualmente gerados. A busca pelo 
                                                 
1 Uso de processos, práticas, técnicas, materiais, produtos, serviços ou energia para evitar, 

reduzir ou controlar (de forma separada ou combinada) a geração, emissão ou descarga de qualquer 
poluente ou rejeito, para reduzir os impactos ambientais adversos (SGS, 2005). 

2 É qualquer prática ou técnica que permita a reutilização do resíduo, sem que o mesmo seja 
submetido a um tratamento que altere as suas características físico-químicas (CETESB, 2005). É o uso do 
material coletado após seu primeiro uso e antes deste sofrer um processo de remanufaturamento 
(VESILIND et al., 1994, citado por KGATHI e BOLAANE, 2001). 

3 É qualquer técnica ou tecnologia que permita o reaproveitamento de um resíduo, após o mesmo 
ter sido submetido a um tratamento que altere as suas características físico-químicas. Pode ser classificada 
como: reciclagem dentro do processo, quando se permite o reaproveitamento do resíduo como insumo no 
próprio processo que o gerou ou reciclagem fora do processo, quando se permite o reaproveitamento do 
resíduo como insumo em um processo diferente daquele que o gerou (CETESB, 2005). 

4 A política dos 3R’s, de Reduzir, Reutilizar e Recuperar, adotada pelo governo britânico, no 
Brasil, o terceiro R é entendido como Reciclagem e não como Recuperação. Entretanto, a Recuperação 
envolve a reciclagem, a compostagem de resíduos orgânicos e também a incineração, quando esta é 
utilizada com a finalidade de se gerar ou recuperar energia (CASTRO, 2004). 
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desenvolvimento sustentável passa por uma reorientação dos atuais padrões de produção 

e consumo, através da adoção de medidas de prevenção à poluição (SCHALCH, 2002). 

As principais medidas para a redução dos resíduos na fonte incluem 

modificações no produto, tais como substituição do produto ou mudança na composição 

do produto; modificações de material, tais como purificação do material ou substituição 

do material e modificações na tecnologia, tais como modificações no processo, 

modificações no layout, tubulações ou equipamentos ou ainda modificações no cenário 

operacional e modificações nas práticas operacionais, tais como a adoção de práticas de 

gerenciamento, prevenção de perdas, segregação de fluxo de resíduos, aperfeiçoamentos 

do manejo de material ou plano de produção (FREEMAN, 1990, citado por SCHALCH, 

2002). 

Na impossibilidade de implementar ações de P2, outras medidas de minimização 

de resíduos, tais como a reciclagem e o reuso, devem ser consideradas, pois promovem 

a conservação de recursos naturais e reduzem os impactos ambientais causados pelo 

armazenamento, tratamento e disposição final de resíduos. O aumento no nível de 

reciclagem contribui para a redução do uso de matéria-prima natural, da emissão gases 

poluentes à atmosfera e da demanda de energia. 

Exemplificando, segundo estudos de CALDERONI (1997) e OLIVEIRA (2000), 

citados por PIMENTEIRA et al. (2005), o Brasil tem o potencial de economizar 27 

TWh de energia somente através da reciclagem. Isso pode ser explicado quando se vê 

que 35% do total de resíduos sólidos domésticos gerados no país correspondem a 

resíduos recicláveis, sendo que destes, somente 27% é reciclado, embora dados da 

ABRELPE (2006) apontem que 79% do volume de papel, 16,5% do plástico, 48% do 

PET, 46% do vidro, 22% da embalagem longa vida, 95,7% do alumínio, 47% do aço e 

39% dos pneus coletados no Brasil são reciclados. 

Finalmente, medidas adequadas de controle ambiental devem ser consideradas 

para o tratamento e disposição final dos resíduos e poluentes remanescentes de uma 

forma ambientalmente segura. Pode ser observado na Figura 2.2, esquematicamente, o 

modelo de gerenciamento ambiental proposto, cuja estratégia visa priorizar as ações de 

P2 dentro do contexto da minimização de resíduos e poluentes. 

Convém salientar que as práticas de reciclagem fora do processo, tratamento e 

disposição dos resíduos gerados, não são consideradas atividades de prevenção à 

poluição, uma vez que não implicam na redução da quantidade de resíduos e poluentes 
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na fonte geradora, mas atuam de forma corretiva sobre os efeitos e as conseqüências 

oriundas do resíduo gerado (CESTESB, 2005a). 
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REDUÇÃO NA FONTE
(P2)

RECICLAGEM/REUSO FORA DO PROCESSO

dentre outros
Melhoria no planejamento dos produtos,
Adoção de tecnologias limpas
Reuso/reciclagem dentro do processo

Uso eficiente dos insumos (água, energia,
matérias-primas, dentre outros)
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Melhoria nos procedimentos operacionais
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Figura 2.2  Modelo de gerenciamento ambiental dos resíduos (CETESB, 2005a) 

 

Uma maneira de se introduzir esses conceitos no âmbito das organizações 

empresariais é a incorporação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) ao sistema de 

gestão das empresas. Este tipo de sistema tem como principal instrumento de 

verificação a auditoria ambiental, sendo que seus requisitos encontram-se estabelecidos 

pela norma ISO 14.001 (SGS, 2005). 

Em função do próprio processo de estabelecimento do SGA, necessariamente as 

organizações melhoram o seu desempenho ambiental. Isto ocorre em função da 

estrutura cíclica da norma, que exige que o SGA seja monitorado e revisto 

periodicamente, de forma a direcionar, de maneira efetiva, as atividades da organização, 

em resposta às alterações sugeridas por fatores externos. Fica então evidente que essa 

natureza dinâmica do SGA, especificada pela norma ISO 14.001, conduz à melhoria 

contínua, evitando ou reduzindo as degradações do meio ambiente e melhorando as 

condições de saúde das populações (SGS, 2005). 

Entretanto, o conceito de prevenção ainda é bastante focado no setor industrial, 

uma vez que as indústrias são conscientes que a otimização da produção e a redução do 

consumo de matéria-prima são mecanismos que podem torná-los mais competitivos no 

atual mercado globalizado (SAKAI et al., 1996). 
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Para os resíduos sólidos urbanos, mesmo com o emprego dos conceitos e 

técnicas de minimização de recursos acima discutidos, sempre haverá uma quantidade 

destes resíduos que deverá ser tratada e disposta adequadamente. Nesse caso, também 

há uma variedade de processos que podem ser empregados, cada um com suas 

vantagens e desvantagens. 

Nos países em desenvolvimento, há uma tendência de se tratar e dispor os 

resíduos sólidos basicamente utilizando os aterros, e muitas vezes, lixões, enquanto que 

nos países desenvolvidos, a incineração é a mais utilizada forma de tratamento.  

Exemplificando, 63,6% dos municípios brasileiros utilizam os lixões como 

forma de tratamento e disposição final dos seus resíduos e 32,2% utilizam os aterros 

adequados (13,8% em aterros sanitários e 18,4% em aterros controlados) (IBGE, 2002). 

Situação semelhante ocorre no México, onde 54% dos resíduos vão para os aterros e 

44% para lixões (BUENROSTRO e BOCCO, 2003). Na China, até 1990, 97% dos 

resíduos sólidos urbanos eram simplesmente dispostos em áreas com nenhum ou com 

um nível muito limitado de engenharia (WANG e NIE, 2001).  

Por outro lado, Estados Unidos, Alemanha, Holanda, Suécia, Dinamarca, Japão 

e Cingapura, que são países mais desenvolvidos que Brasil, México e China, incineram 

14%, 25%, 53,2%, 55%, 58%, 74% e 87%, respectivamente, dos seus resíduos sólidos 

(EPA, 2003; SAKAI et al., 1996; DWMA, 2005; BAI e SUTANTO, 2002). 

Nota-se também a influência do fator geográfico no tratamento e na disposição 

dos resíduos, uma vez que Holanda, Japão e Cingapura, que são países que detém 

pequena extensão territorial, incineram acima de 50% dos seus resíduos sólidos 

enquanto que os Estados Unidos, apenas 14%. 

Muitos são os fatores que afetam os impactos ambientais oriundos dos sistemas 

de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, tornando difícil uma comparação direta 

entre todas as alternativas. Entretanto, uma abordagem que tem sido bastante usada para 

comparar o desempenho dos diversos sistemas disponíveis é a Análise do Ciclo de Vida 

(ACV), uma vez que a mesma considera e quantifica todas as conseqüências 

ambientalmente relevantes oriundas do produto, sistema ou processo, durante toda a sua 

vida (BARLAZ et al., 2003). Então, baseados na ACV, certos pesquisadores fizeram 

estudos comparativos entre alguns métodos de gestão e gerenciamento dos resíduos 

sólidos, conforme abaixo descrito. 

Segundo MENDES et al. (2004), o uso de aterros como opção de 

tratamento/disposição tem um maior impacto ambiental que a incineração, uma vez que 



IFCE /PGTGA 
DISCIPLINA: GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Prof. Eduardo Cabral 

 24

contribui de maneira substancial para o aquecimento global, em função da grande 

emissão de metanos, e possui um maior poder de acidificação do solo e de 

contaminação da água, em função da enorme quantidade de contaminantes que são 

originados no processo de decomposição do lixo. 

Mesmo os aterros dotados de sistema de coleta e queima do biogás e de coleta e 

tratamento de chorume, uma considerável quantidade de gás, em torno de 60%, e de 

chorume é perdida para o meio ambiente (DASKALOPOULOS et al., 1998). Além 

disso, o gás oriundo dos aterros contém entre 48 e 56% de metano, possuindo um valor 

calorífico aproximado de metade do gás natural (HAMER, 2003). 

Entretanto, quando os resíduos biodegradáveis são desviados para a 

compostagem ou biogasificação e somente os outros resíduos são destinados ao aterro, 

observa-se uma importante redução dos impactos ambientais, uma vez que a 

compostagem reduz o volume dos resíduos de 50 a 85%, aumentando assim a vida útil 

dos aterros, e a biogasificação produz de duas a quatro vezes mais metano em 3 

semanas que o aterro produziria em 6 a 7 anos (SHARHOLY et al., 2007). 

Coerente com os resultados anteriores, nos cenários considerados por BARLAZ 

et al. (2003), onde se considerou a separação do material orgânico e de recicláveis, com 

o encaminhamento dos mesmos para os processos de compostagem e reciclagem, 

respectivamente, observou-se um decréscimo dos possíveis impactos ambientais, em 

função do decréscimo do consumo de energia, de emissões de gases que provocam o 

efeito estufa, dentre outros parâmetros. 

Em um amplo estudo sobre os sistemas de tratamento dos resíduos sólidos 

urbanos da Suécia, FINNVEDEN et al. (2005) e MOBERG et al. (2005) apontam o uso 

dos aterros como última alternativa ambientalmente preferível a ser adotada, 

priorizando o uso da reciclagem, compostagem e incineração, respectivamente. 

Em concordância com os demais, ERIKSSON et al. (2005) sugerem que os 

aterros devam ser evitados como opção de tratamento de resíduos uma vez que as outras 

opções disponíveis possuem um melhor desempenho, no que diz respeito aos impactos 

ambientais causados, ao uso dos recursos energéticos e à economia. 

Entretanto, o desempenho ambiental do sistema de gestão e gerenciamento dos 

resíduos sólidos é apenas uma consideração dentre outras. Custos geralmente são a 

maior consideração, havendo ainda os valores sociais. Portanto, interpretações e 

julgamentos ainda permanecem necessários ao processo para se determinar qual a 

melhor opção. 
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De uma forma ou de outra, os resíduos são hoje melhores gerenciados que no 

passado. Como exemplo disso, as emissões de gases que provocam o efeito estufa 

oriundos do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos nos Estados Unidos são 

estimadas em 36 milhões de toneladas de carbono equivalente, para o ano de 1974, 

enquanto que para 1997, esse valor se reduz a 8 milhões, apesar da geração desses 

resíduos quase que quadruplicar nesse período. Se os resíduos hoje fossem gerenciados 

da mesma maneira que eram em 1974, essas emissões seriam da ordem de 60 milhões 

de toneladas de carbono equivalente (WEITZ et al., 2002). 

A Tabela 2.4 traz alguns dados sobre a participação de cada processo no 

gerenciamento dos resíduos sólidos de alguns países. 

 

Tabela 2.4  Gerenciamento dos resíduos sólidos em algum países do mundo. 
Processo País Incineração Reciclagem Compostagem Recuperação Aterro 

Reino 
Unido(a) 2% 21% 7% 70% 

Alemanha(b) 25% - - 30% 45% 
Holanda(c) 8,7% 83,4% 2,3% - 5,3% 
Canadá(b) 14,2% 1,9% - 83,9% 
Japão(b) 74,3% 10,7% - 14,9% 
Suécia(b) 53% 18% - - 27% 

Dinamarca(b) 58% 22% - - 20% 
EUA(d) 14% 23,5% 7,1% - 55,4% 
China(e) 2% 10% 9% - 79% 

Portugal(f) 20,9% 3,4% 8,4% - 67,3% 
a) ADAMS, 2000 b) SAKAI et al., 1996  c) DWMA, 2005 
d) EPA, 2003   e) WANG e NIE, 2001 f) MAGRINHO et al., 2006 

 

5.2 Definições 

Embora pareça similar, há uma tênue diferença entre a gestão e o gerenciamento 

dos resíduos sólidos. Segundo LEITE (1997), “o conceito de gestão de resíduos sólidos 

abrange atividades referentes à tomada de decisões estratégicas e à organização do 

setor para esse fim, envolvendo instituições, políticas, instrumentos e meios”; já o termo 

gerenciamento de resíduos sólidos “refere-se aos aspectos tecnológicos e operacionais 

da questão, envolvendo fatores administrativos, gerenciais, econômicos, ambientais e 

de desempenho: produtividade e qualidade, por exemplo, e relaciona-se à prevenção, 

redução, segregação, reutilização, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento, 

recuperação de energia e destinação final de resíduos sólidos”. 
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SCHALCH (2004) denomina gestão de resíduos sólidos ao conjunto de 

propostas, princípios, normas e funções que têm por objetivo controlar a produtividade 

e o manejo desses resíduos; e o gerenciamento desses resíduos, nada mais é que o 

conjunto de ações efetivamente empregadas para que os objetivos propostos na gestão 

sejam alcançados. 

Assim, pode-se definir Modelo de Gestão de Resíduos Sólidos como um 

“conjunto de referências político-estratégicas, institucionais, legais e financeiras capaz 

de orientar a organização do setor”, ou seja, os componentes dos modelos de gestão 

envolvem fundamentalmente três aspetos: os arranjos institucionais, que contemplam 

os diversos órgãos (ministérios, agências, conselhos, dentre outros) nos diversos níveis 

(federal, estadual e municipal) que participam das tomadas de decisões na área de 

resíduos sólidos, os instrumentos legais, que contemplam os diversos textos legais 

(leis, decretos, resoluções, estatutos, dentre outros) abordando a questão dos resíduos 

sólidos, e por fim, os mecanismos de financiamento, que contemplam os fundos de 

financiamento, os quais dão o suporte financeiro para se executar as atividades 

relacionadas ao gerenciamento dos resíduos sólidos (LEITE, 1997). Esse Modelo de 

Gestão de Resíduos Sólidos parece ser seguido em uma grande maioria de países, 

conforme pode ser visto na Tabela 2.5. 

 

Tabela 2.5  Estrutura do Modelo de Gestão de Resíduos Sólidos em algum países do 
mundo 

País Arranjos 
institucionais 

Instrumentos 
legais Mecanismos de financiamento 

Brasil(a) 

- Ministério do Meio 
Ambiente, dos 

Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal 

- Agências estaduais e 
municipais 

- Ver Anexo A 

65% dos municípios brasileiros recebem do contribuinte 
algum dividendo pela coleta de lixo e limpeza urbana que 
geralmente vem inserido na mesma guia do Imposto 
Predial Territorial Urbano (IPTU). Outros municípios 
criaram uma taxa específica para a coleta de lixo, tendo 
como base a produção de lixo per capita em cada bairro e 
também o uso e a localização do imóvel. 

Austrália(b) 
 

- Ministério do 
Ambiente 

- Autoridade de 
Proteção Ambiental 
(agências estaduais) 

- Ato de 
Gerenciamento e 
Minimização de 
Resíduos (1995) 
- Ato para a 
Recuperação de 
Recursos e Evitar 
Resíduos (2001) 

Pagamento de taxa para o gerenciamento dos resíduos, de 
acordo com o material produzido. 

Cingapura(c) Ministério do Meio 
Ambiente 

- Ato de Controle à 
Poluição Ambiental 
(abril/1999) 
- Ato de Saúde 
Pública e Meio 
Ambiente 

Pagamento de uma taxa, que é fixa por residência, para o 
lixo doméstico e cobrada por volume para os demais 
usuários. 

Japão(d) Ministério da Saúde e 
do Bem-Estar 

- Lei da Limpeza 
Pública e da 
Disposição de 
Resíduos 
(outubro/1991) 

Normalmente os serviços de limpeza pública (coleta, 
reciclagem, tratamento e disposição final) são mantidos 
pelos usuários e por outras formas de financiamento que os 
governos provinciais e central se empenham em obter.e 
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Tabela 2.5  Estrutura do Modelo de Gestão de Resíduos Sólidos em algum países do 
mundo – continuação 

País Arranjos 
institucionais 

Instrumentos legais Mecanismos de financiamento 

Estados 
Unidos(f, g) 

Agência de Proteção 
Ambiental  

- Ato para Recuperação 
e Conservação dos 
Recursos (1976) 
- Ato para Disposição 
dos Resíduos Sólidos 
(1980)  
- Emenda para Resíduos 
Sólidos e Perigosos 
(1984) 

O orçamento é sustentado por fundos formados pela 
cobrança de taxas, de onde pode-se destacar a taxa de 
propriedade, taxas de vendas aplicadas ao comércio, 
taxas de serviços municipais e taxas de arrecadação 
especial. Também é comum a cobrança de 
emolumentos do usuário, baseado nos custos de coleta, 
tratamento e disposição final.e 

Botsuana(h) 
Ministério do Governo 

das Terras Locais e 
Habitação 

- Ato para o 
Gerenciamento dos 
Resíduos (1998) 

Pagamento de uma taxa, para o gerenciamento do lixo 
doméstico, e quem solicitar o gerenciamento do lixo 
não doméstico por parte dos governos locais, pagará 
uma taxa adicional. 
Pagamento de multas para usuários que dispuserem 
seus resíduos em locais inapropriados para o mesmo. 

Suécia(i) 
Conselho Nacional de 

Proteção ao Meio 
Ambiente 

- Ato de Proteção 
Ambiental 
(outubro/1994) 
- Regulamentações de 
Proteção Ambiental 

A operação e a manutenção dos sistemas de 
gerenciamento dos RS, nos Estados-membros da 
Comunidade Européia, devem ser auto-sustentáveis, ou 
seja, é o próprio usuário dos serviços quem financia o 
sistema através do pagamento de tarifas e taxas, 
definidos por cada país da comunidade.e 

Reino 
Unido(j) 

- Governo Conservativo 
- Governo do Trabalho 

(maio/1999) 

- Ato de Proteção 
Ambiental (1990) 
- Ato do Meio 
Ambiente (1995) 
- Melhor valor (1999) 

A operação e a manutenção dos sistemas de 
gerenciamento dos RS, nos Estados-membros da 
Comunidade Européia, devem ser auto-sustentáveis, ou 
seja, é o próprio usuário dos serviços quem financia o 
sistema através do pagamento de tarifas e taxas, 
definidos por cada país da comunidade.e 

China(k) 

- Ministério da 
Construção (órgão 

majoritário) 
- Ministério do Comércio 

(reciclagem) 
- Administração Estadual 
de Proteção Ambiental 
(controle da poluição) 

- Ato da Prevenção e 
Controle da Poluição 
dos Resíduos Sólidos ao 
Meio Ambiente (1995) 

A gestão dos resíduos sólidos é considerado um serviço 
público e, portanto é pago pelo governo, nos níveis 
nacional e local. Entretanto, recentemente algumas 
cidades têm aplicado uma pequena taxa por família por 
mês pelo tratamento e disposição dos RS. 

Portugal(l) 

- Ministério do Ambiente 
(Instituto Nacional de 

Resíduos) 
- 30 Entidades de Gestão 

de Resíduos Sólidos 
Urbanos; sistema de 

reciclagem chamado de 
Sistema Ponto Verde 

(SPV) 

- Decreto-Lei 488/85 
- Lei 11/87 
- Decreto-Lei 310/95 
- Portaria 15/96 
- Decreto-Lei 239/97 
- Plano estratégico dos 
resíduos sólidos 
urbanos (1997) 
- Decreto-Lei 366-A/97 
- Decreto-Lei 152/2002 

Há a aplicação do princípio poluidor-pagador, fazendo 
com que os produtores sejam responsáveis pela 
disposição final dos seus resíduos.l Como Portugal faz 
parte da Comunidade Européia, a operação e a 
manutenção dos sistemas de gerenciamento dos RS 
devem ser auto-sustentáveis, ou seja, é o próprio 
usuário dos serviços quem financia o sistema através do 
pagamento de tarifas e taxas, definidos por cada país da 
comunidade.e 

a) MMA, 2007   b) TERRY, 2004   c) BAI e SUTANTO, 2002 
d) SAKAI, 1996   e) LEITE, 1997   f) EIGHMY e KOSSON, 1996 
g) LOUIS, 2004   h) KGATHI e BOLAANE, 2001 i) HARTLÉN, 1996 
j) ADAMS et al., 2000  k) WANG e NIE, 2001  l) MAGRINHO et al., 2006 

 

O modelo de gestão deverá ter como objetivos a preservação e/ou aumento da 

qualidade de vida da população, a preservação do meio ambiente, a promoção da 

sustentabilidade econômica das operações de limpeza urbana da cidade e a contribuição 

para a solução dos aspectos sociais envolvidos com a questão. Para o cumprimento 

desses objetivos, alternativas devem ser geradas, sendo que estas têm a obrigação de 

atender simultaneamente a duas condições fundamentais: que sejam as mais econômicas 
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e que sejam tecnicamente corretas para o ambiente e para a saúde da população (IBAM, 

2001). 

Uma vez definido o modelo de gestão dos resíduos sólidos, com seus respectivos 

arranjos institucionais, instrumentos legais e mecanismos de financiamento, deve-se ter 

uma estrutura para o gerenciamento desses resíduos, de acordo com o modelo de gestão 

adotado. Esse gerenciamento envolve uma complexa relação interdisciplinar, abordando 

diversas áreas do conhecimento, tais como aspectos políticos e geográficos, 

planejamento local e regional, elementos de sociologia e demografia, dentre outros, 

portanto, este deve ser realizado de forma integrada (LEITE, 1997).  

Pode-se, por conseguinte, definir o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos 

como “o conjunto de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento 

realizadas de maneira articulada por uma administração (municipal, estadual, federal, 

economia mista, etc), apoiada em critérios sanitários, ambientais e econômicos, para 

coletar, tratar e dispor o lixo de uma cidade, ou seja, é acompanhar de forma criteriosa 

todo o ciclo dos resíduos, da geração à disposição final, empregando técnicas e 

tecnologias compatíveis à realidade do local” (LEITE, 1997).  

Uma outra definição é dada pelo Instituto Brasileiro de Administração 

Municipal onde o gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos “é o 

envolvimento de diferentes órgãos da administração pública e da sociedade civil com o 

propósito de realizar a limpeza urbana, a coleta, o tratamento e a disposição final do 

lixo, elevando assim a qualidade vida da população e promovendo o asseio da cidade, 

levando em consideração as características das fontes de produção, o volume e os tipos 

de resíduos (para a eles ser dado tratamento diferenciado e disposição final técnica e 

ambientalmente corretas), as características sociais, culturais e econômicas dos 

cidadãos e as peculiaridades demográficas, climáticas e urbanísticas locais” (IBAM, 

2001). 

Observa-se que em todas as definições até agora apresentadas, as questões 

relativas à minimização de resíduos não são abordadas, ficando nítida a concepção de 

que gerenciar resíduos sugere apenas a adoção de medidas de controle. A inserção de 

diretrizes, na gestão e no gerenciamento dos resíduos sólidos, que promovam a 

minimização da geração desses resíduos se apresenta indispensável. 

Então, para que se tenha um gerenciamento integrado, as ações normativas, 

operacionais, financeiras e de planejamento e prevenção, que envolvem os resíduos 

sólidos urbanos, devem estar estreitamente interligadas e devem se processar de modo 
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articulado. Além dessas ações, no gerenciamento integrado devem-se contemplar 

questões econômicas e sociais, ou seja, têm-se a obrigação de se atentar para as políticas 

públicas que estão associadas ao gerenciamento do lixo, sejam elas de âmbito da saúde, 

do trabalho e renda, do planejamento urbano, dentre outras (IBAM, 2001). 

Para os países em desenvolvimento, segundo BUENROSTRO e BOCCO (2003), 

uma séria limitação para o bom funcionamento do sistema integrado de resíduos é a 

falta de organização administrativa no sistema público sanitário, por consequência de 

uma ausência de planejamento e de uma má gestão por parte de funcionários, que 

geralmente possuem um baixo nível educacional e pouco treinamento em 

gerenciamento de resíduos. Esse último ponto resulta nos baixos salários pagos pelo 

setor e, consequentemente, atraem pessoas que não têm as qualificações apropriadas. 

No gerenciamento integrado, devem ser propagados programas de educação 

ambiental, enfocando a redução da geração de lixo, a redução de desperdício, o 

reaproveitamento e a reciclagem de materiais e ainda um correto acondicionamento dos 

resíduos gerados. Tais programas devem sensibilizar os cidadãos a ter uma 

responsabilidade ambiental, não como uma tarefa imposta por razões burocráticas mas 

como um exercício de cidadania. 

Apesar desses programas serem mais dirigidos à população, convém que 

também sejam estendidos aos demais agentes envolvidos na gestão, dentre eles: os 

grandes geradores, responsáveis pelos próprios rejeitos; os catadores, organizados em 

cooperativas, que atendem à coleta de recicláveis; os estabelecimentos, que tratam da 

saúde, gerenciando seus resíduos de forma diferenciada e; à própria prefeitura, que 

através de seus funcionários, instituições e empresas contratadas, atua como 

protagonista no gerenciamento integrado do sistema (IBAM, 2001).  

Um exemplo de aplicação desses conceitos foi realizado em Botsuana, onde o 

modelo de gestão adotado possui a estrutura acima apresentada, com os arranjos 

institucionais, os instrumentos legais e os mecanismos de financiamento, sendo ainda 

desenvolvida uma política de educação ambiental, a qual envolve a sensibilização da 

população para problemas ambientais, através de iniciativas, como por exemplo, a 

promoção do uso e re-uso de sacolas de tecido ao invés das de plástico, tentando torná-

la ambientalmente mais responsável (KGATHI e BOLAANE, 2001). 
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5.3 Arranjos institucionais para gestão de resíduos sólidos 

Como pode ser visto na Tabela 2.5, o modelo dos arranjos institucionais 

apresentado pela grande maioria dos países onde dados bibliográficos foram 

encontrados, segue um padrão hierárquico, onde os órgãos federais trabalham em 

sintonia (pelo menos devem!) com outros órgãos (estaduais, municipais, provincianos, 

dentre outros). Não diferente, o Brasil também segue tal modelo, conforme abaixo 

descrito. 

Com a Lei Federal 6.938 de 31/08/1981 foi criado o SISNAMA (Sistema 

Nacional do Meio Ambiente) que representa um conjunto de órgãos, entidades, regras e 

práticas da união, estados, municípios e distrito federal, que são responsáveis pelo meio 

ambiente. O SISNAMA conta com os órgãos e entidades de escopo municipal, estadual 

e federal, estando estruturado conforme abaixo (SGS, 2005): 

a) órgão superior – Conselho do Governo: a sua função é auxiliar o Presidente 

da República na formulação da Política Nacional do Meio Ambiente; 

b) órgão consultivo e deliberativo – CONAMA – Conselho Nacional do Meio 

Ambiente: a sua finalidade é estudar e propor diretrizes e políticas governamentais para 

o meio ambiente e deliberar na abrangência de sua competência, sobre normas, padrões 

e critérios de controle ambiental, intercedendo por intermédio de suas resoluções; 

c) órgão central - Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e da 

Amazônia Legal: encarregado de planejar, coordenar e supervisionar as ações relativas à 

política nacional do meio ambiente; 

d) órgão executor – IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis: entidade com personalidade jurídica de direito público e 

autonomia administrativa. É encarregado da execução da política nacional do meio 

ambiente e sua fiscalização; 

e) órgãos seccionais: são entidades estaduais responsáveis pela execução de 

programas e projetos de controle e fiscalização das atividades potencialmente 

poluidoras. Exemplos: Secretarias do Meio Ambiente, CETESB/SP, FEEMA/RJ; 

f) órgãos locais: são órgãos ou entidades municipais responsáveis por avaliar e 

estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e manutenção da qualidade 

do meio ambiente. 

No Brasil, tradicionalmente cabe aos municípios gerir os resíduos sólidos 

produzidos em seu território, com exceção dos resíduos industriais, uma vez que a Lei 

Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938 de 31/08/1981) responsabiliza o gerador pela 
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manipulação e destino final de seu resíduo (princípio poluidor-pagador). Entretanto, 

cabe aos órgãos de controle ambiental dos estados e municípios interferir no problema 

de forma suplementar, através da fiscalização, exigindo um adequado manuseio, 

estocagem, transporte e destinação final desses resíduos (IBAM, 2001). 

O sistema de limpeza urbana das cidades pode ser administrado de três 

maneiras: diretamente pelo município, através de empresa pública específica e através 

de uma empresa de economia mista criada para desempenhar especificamente essa 

função. Os serviços podem ser ainda objetos de concessão ou terceirização junto à 

iniciativa privada. Na concessão, a concessionária planeja, organiza, executa e coordena 

o serviço, podendo inclusive terceirizar operações e arrecadar os pagamentos referentes 

à sua remuneração, diretamente junto ao usuário/beneficiário dos serviços. Já na 

terceirização, a prefeitura exerce as funções administrativas, tais como planejamento, 

coordenação e fiscalização, deixando às empresas privadas a operação propriamente 

dita. Existe ainda a possibilidade de consórcio com outros municípios, sendo utilizado 

principalmente para a destinação final dos resíduos (IBAM, 2001). 

Dados da ABRELPE (2006) indicam que 47,6% dos municípios brasileiros 

fazem o gerenciamento de seus resíduos urbanos por conta própria, entretanto 41,9% 

terceirizaram tais serviços e 6,7% fazem o gerenciamento sobre o sistema de concessão. 

Esse tipo de parceria entre os setores público e privado, como é o caso da 

terceirização, é uma alternativa que apresenta suas vantagens, uma vez que os pontos 

positivos do setor privado (dinamismo, acesso à financiamento, conhecimento de novas 

tecnologias, gerenciamento eficiente e espírito empreendedor) são combinadas com a 

responsabilidade social, consciência ambiental, conhecimento local e com a 

preocupação com a geração de empregos oriundas do setor público (AHMED e ALI, 

2004). 

Os governantes estão cada vez mais se conscientizando que não podem controlar 

o gerenciamento dos resíduos sozinhos. Para responder a essa demanda, cada vez mais 

companhias privadas estão trabalhando em parcerias com os governos no 

desenvolvimento de programas de gerenciamento de resíduos (HOORNWEG, 2000). 

Segundo AHMED e ALI (2004), este processo ocorre naturalmente para os países em 

desenvolvimento, uma vez que com a inserção de empresas privadas no setor, é 

estimulada a competitividade, gerando uma redução nos custos de operação e uma 

maior eficiência no fornecimento do serviço. 
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Entretanto, com a necessidade da prefeitura de garantir recursos para cobrir as 

despesas com este serviço, que para algumas cidades chega a mais de 20% do 

orçamento do município, alguns municípios instituíram a cobrança de taxas pelos 

serviços de limpeza urbana e coleta de lixo. Segundo a Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico (PNSB) de 2000 (IBGE, 2002), 45,4% dos municípios brasileiros 

cobram pelos serviços de limpeza urbana e coleta de lixo, sendo que para os municípios 

com mais de 200.000 habitantes, esse percentual sobe para acima de 75%. Os dados 

apresentados pela ABRELPE (2006) são bastante semelhantes, uma vez que segunda tal 

pesquisa, 64,8% dos municípios brasileiros cobram algum tributo específico (taxa de 

lixo ou de limpeza pública) como fonte de recursos para esses serviços. 

Quanto aos resíduos industriais, que são responsabilidade dos fabricantes, supõe-

se que, quando uma indústria comercializa um determinado produto, os custos 

provenientes da correta disposição final dos resíduos produzidos na sua fabricação, já 

estejam embutidos no seu preço de venda (IBAM, 2001). 

 

5.4 Instrumentos legais para gestão de resíduos sólidos 

Para que haja um desenvolvimento das operações do sistema de limpeza urbana 

nos municípios com qualidade e um programa bem estruturado de educação ambiental, 

se faz necessário a existência de instrumentos legais que os fundamentem. Esses 

instrumentos podem ser de três formas (IBAM, 2001): 

- de ordem política e econômica, que estabelece as formas legais de 

institucionalização dos gestores do sistema e as formas de remuneração e cobrança dos 

serviços; 

- um código de posturas, que orienta, regula, dispõe procedimentos e 

comportamentos corretos por parte dos contribuintes e dos agentes de limpeza urbana, 

definindo também penas e multas para as infrações cometidas e; 

- um aparato legal, para regular os cuidados com o meio ambiente e, em 

especial, para a implantação de atividades que apresentem risco para a saúde pública e 

para o meio ambiente. 

No Brasil existe uma série de textos normativos, nas esferas federal, estadual e 

municipal, que evidenciam uma enorme preocupação com o meio ambiente e, 

especificadamente, com o manejo dos resíduos sólidos urbanos. O Anexo A traz uma 
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lista com as principais leis, decretos, resoluções e normas brasileiras voltadas à proteção 

ambiental e aos resíduos sólidos. 

Não diferente do Brasil, outros países também dispõem de diversos instrumentos 

para que os objetivos planejados no plano de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos 

sejam concretizados. Países como Dinamarca (HJELMAR, 1996), Alemanha 

(VEHLOW, 1996), Suécia (HARTLÉN, 1996), Cingapura (BAI e SUTANTO, 2002), 

Botsuana (KGATHI e BOLAANE, 1996), Estados Unidos (EIGHMY e KOSSON, 

1996; ADAMS et al., 2000), Japão (SAKAI, 1996), China (WANG e NIE, 2001), 

Portugal (MAGRINHO et al., 2006), dentre outros, já possuem seus instrumentos legais 

que determinam as diretrizes que devem ser seguidas pelos usuários e prestadores dos 

serviços de coleta, manejo, tratamento e disposição final dos resíduos. 

Um outro instrumento que também é utilizado no gerenciamento dos resíduos, 

adotado em diversos países, é o chamado “selo verde”, onde se informa e se encoraja os 

consumidores a escolher produtos que são ambientalmente amigáveis, ajudando a criar 

um mercado que incentive as indústrias a desenvolverem produtos dessa natureza (BAI 

e SUTANTO, 2002).  

Um outro exemplo vem do Reino Unido, onde a aplicação de uma legislação 

denominada “Melhor Valor” tem melhorado o gerenciamento dos resíduos. Tal 

legislação obriga os governantes locais a consultar a população sobre os serviços de 

gerenciamento dos resíduos prestados pelas empresas contratadas e o resultado da 

consulta é usado como um dos fatores decisórios para continuação e recontratação das 

empresas. O emprego desse instrumento exige que as empresas melhorem 

continuamente seus serviços na gestão dos resíduos, tanto em termos de custo quanto 

em qualidade (ADAMS et al., 2000). 

 

5.5 Mecanismos de financiamento para gestão de resíduos sólidos 

Em vários países do mundo, a gestão dos resíduos sólidos é considerada um 

serviço público, sendo portanto totalmente custeado pelo governo. Entretanto, uma 

correta e eficiente gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos exige relevantes recursos 

financeiros que nem sempre as administrações públicas estão aptas ou dispostas a pagar, 

portanto na maioria dos países que adotam essa filosofia, a gestão e o gerenciamento 

desses resíduos ocorre de forma ineficiente. 
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Sabendo que a sustentabilidade econômica é um importante fator para garantir a 

qualidade dos serviços de limpeza urbana, alguns países têm defendido a 

implementação do sistema “pague pelo quanto que você joga fora5” ou simplesmente 

sistema “poluidor-pagador”. Tal sistema consiste em tributar o gerador do resíduo na 

proporção do volume descartado. 

Essa abordagem possui um outro significado bastante relevante onde, 

conceitualmente, a cobrança de uma taxa deveria encorajar as pessoas a reduzir a 

geração de resíduos e a reciclar sempre que possível. 

Como já foi mencionado, no Brasil, 45,4% dos municípios recebem do 

contribuinte algum dividendo pela coleta de lixo e limpeza urbana. Geralmente esses 

valores são inseridos na mesma guia do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), 

através de uma taxa que tem a mesma base de cálculo deste imposto (a área do imóvel). 

Como não se pode ter mais de um tributo com a mesma base de cálculo, essa taxa foi 

considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e desde então sua cobrança 

vem sendo contestada em várias cidades brasileiras (IBAM, 2001).  

Essa dificuldade em arrecadar recursos repercute diretamente no serviço 

prestado à população, gerando um efeito seletivo, onde se prioriza os setores 

comerciais, as unidades de saúde e a população de renda mais alta, raramente atendendo 

às áreas mais carentes. 

Um exemplo de mudança na forma de arrecadação para sustentar os serviços de 

limpeza urbana foi aplicada na cidade do Rio de Janeiro, onde se criou a taxa de coleta 

de lixo, tendo como base a produção de lixo per capita em cada bairro da cidade e 

também o uso e a localização do imóvel, criando um diferencial de sete vezes entre a 

taxa mais alta e a mais barata cobrada (IBAM, 2001). 

 

6 Etapas operacionais do gerenciamento dos resíduos sólidos 

Como já mencionado, primeiramente deve-se buscar a minimização da geração 

dos resíduos ou até mesmo a sua não geração. Entretanto, sabe-se que raros são os 

processos produtivos de rendimentos máximos, ou seja, na sua grande maioria, sempre 

se tem a produção de resíduos. 

                                                 
5 Do inglês: “pay as you throw” (PAYT) 
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No século XIX, a cidade de Nova York já adotava a abordagem que hoje é 

conhecida como gerenciamento de resíduos, através da varrição, separação na fonte, 

coleta, transporte, recuperação de recursos e disposição final (LOUIS, 2004). Nos dias 

de hoje, algumas cidades ainda focam seus esforços somente na coleta, no transporte e 

na disposição final desses resíduos, sendo estas geralmente localizadas em países em 

desenvolvimento. 

Como exemplo, tem-se as cidades quenianas e indianas, que coletam somente 

em torno de 50% a 70% dos resíduos sólidos gerados, ainda que consumindo de 30% a 

95% do orçamento destinado ao gerenciamento dos mesmos (HENRY et al., 2006; 

SHARHOLY et al., 2007). No Brasil, dados da ABRELPE (2006) apontam que 94,4% 

dos RSU são coletados.  

Para outros municípios, entretanto o desafio é a separação dos diversos tipos de 

resíduos sólidos já na fonte, como é o caso das cidades portuguesas, onde geralmente 

cerca de 96% dos RSU coletados vêem misturados (MAGRINHO et al., 2006). De uma 

maneira geral, a abordagem dada ao gerenciamento dos RSU atualmente é similar à 

utilizada no passado, com as mesmas etapas operacionais, entretanto inseriu-se uma 

etapa que marca a diferença entre as épocas: o tratamento dos resíduos. 

Então, simplificadamente, no momento presente, as principais etapas 

operacionais do gerenciamento dos RS, após a separação dos diversos tipos de resíduos 

e um correto acondicionamento dos mesmos em recipientes adequados, são a coleta, o 

transporte, a recuperação/reciclagem, o tratamento e por fim, uma correta destinação 

final dos resíduos já tratados. 

Obviamente que dependendo do tipo de resíduo, a execução de cada uma dessas 

etapas pode ser feita de maneira diferente, incorporando-se ou excluindo-se algum 

estágio ou processo. De uma maneira geral, todas as etapas se dispõem a um mesmo 

fim: a manutenção da saúde e da qualidade de vida da população. 

Um dos maiores temas de pesquisa atualmente é o tipo de tratamento que se dá 

aos resíduos. Normalmente, países de pequeno espaço físico tratam seus resíduos 

através da incineração. A reciclagem nestes países aparece de maneira mais discreta, 

embora tenha um importante papel social pois gera renda para muitas pessoas. (METIN 

et al., 2003). 

Entretanto, parece haver uma tendência nos países em que à medida que os 

mesmos vão se industrializando e se desenvolvendo, as etapas operacionais do sistema 

de gestão e gerenciamento dos seus resíduos sólidos também vão se modificando, 
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passando de limitadas etapas de reciclagem, combustão sem recuperação de energia e 

aterros sem coleta e controle dos gases e líquidos produzidos, para sistemas bem 

estruturados de reciclagem, compostagem, incineração com recuperação de energia e 

aterros com coleta, controle e utilização de gases e líquidos percolados (WEITZ et al., 

2002). 

Uma vez que não é do escopo deste trabalho explicar minuciosamente a respeito 

das etapas operacionais do gerenciamento dos resíduos sólidos, buscou-se compilar as 

principais tarefas realizadas em cada etapa, através de diagramas de blocos, para dois 

dos principais tipos de resíduos sólidos urbanos (os RS domiciliares, pela sua 

quantidade em relação ao total de RSU e os RSS, que embora componham uma parcela 

pequena dos RSU, são importantes em função do risco que apresentam à sociedade, 

caso não sejam bem gerenciados) e para os resíduos industriais, conforme pode ser 

observado nas Figuras 2.3, 2.4 e 2.5, respectivamente. 
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Figura 2.3  Esquema das etapas operacionais do gerenciamento dos resíduos sólidos 

domiciliares (adaptado de SCHALCH, 2002) 
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Figura 2.4  Esquema das etapas operacionais do gerenciamento dos resíduos sólidos de 

serviço de saúde (adaptado de SCHALCH, 2002 e ANDRADE, 1997) 
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Figura 2.5  Esquema das etapas operacionais do gerenciamento dos resíduos sólidos 

industriais (SCHALCH, 2002) 
 

7 Considerações finais 

Atualmente os resíduos sólidos são gerados em enorme quantidade em nossa 

sociedade e representam uma considerável fonte de problemas se não gerenciados com 

propriedade. Uma correta classificação e caracterização desses resíduos é parte 

fundamental para um apropriado gerenciamento dos mesmos. Dentre as subdivisões dos 

resíduos sólidos, o resíduo das atividades da indústria da construção civil é uma parte 

relevante sendo, portanto, pertinente um maior detalhamento sobre o mesmo. 
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ANEXO A – LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA SOBRE 

RESÍDUOS SÓLIDOS  

Requisito Escopo Resumo/Título 

Constituição 
de 1988 Federal 

Nos seus artigos 23, 196 e 225, incisos X, VI e IX,
respectivamente, sem mencionar lixo, apresenta uma
preocupação com a saúde do cidadão, mediante políticas
sociais e econômicas e com a defesa e preservação do meio
ambiente, mantendo-o ecologicamente equilibrado. 

Lei 6.938 de 
31/08/81  Federal Prevê o Sistema de Licenciamento Ambiental, cria o 

SISNAMA 
Decreto 

99.274 de 
06/06/90 

Federal Regulamenta o Sistema de Licenciamento Ambiental 

Lei 6.902 de 
27/04/81 Federal Dispõe sobre a criação da Estação Ecológica, Áreas de 

Proteção Ambiental e dá outras providências 
Resolução 
CONAMA 

1 de 
23/01/86 

Federal 
Trata dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Relatórios 
de Impacto do Meio Ambiente (RIMA). Foi alterada pelo 
Resolução CONAMA 11 de 18/03/86 

Lei 9.659 de 
12/02/98 Federal 

Dispõe sobre as ações penais e administrativas derivadas de 
conduta e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras 
providências (Lei de Crimes Ambientais) 

Lei 997 de 
31/05/76 

Estado 
de SP Dispõe sobre controle da poluição do meio ambiente 

Decreto 
8.468/76 

Estado 
de SP 

Aprova o regulamento da Lei 997 e dispõe sobre a poluição 
do solo 

Decreto 
50.887/61 Federal 

Dispõe sobre o lançamento de resíduos tóxicos ou oleosos 
nas águas interiores ou litorâneas do país e dá outras 
providências (alterada pela Lei 6.513/77) 

Portaria 
Ministerial 

53 de 
01/03/79 

Federal 
Estabelecem as normas para projetos específicos de 
tratamento e disposição de resíduos sólidos, bem como a 
fiscalização da sua implantação, operação e manutenção 

Resolução 
CONAMA 

6 de 
15/07/88 

Federal Exige o estabelecimento dos inventários dos tipos e 
quantidades dos resíduos gerados pelas empresas 

Resolução 
CONAMA 

8 de 
19/09/91 

Federal Veta a entrada de materiais residuais destinados à disposição 
final e incineração no país 

Resolução 
CONAMA 

5 de 
05/08/93 

Federal 
Dispõe sobre o tratamento de resíduos gerados em 
estabelecimentos de saúde, portos, aeroportos e terminais 
rodoviários e ferroviários 

Lei 8.999 de 
26/12/94 

Estado 
de SP 

Proíbe a utilização de embalagens descartáveis espumadas 
em cujo processo de fabricação seja utilizado o CFC (cloro-
flúor-carbono) como agente expansor 



IFCE /PGTGA 
DISCIPLINA: GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Prof. Eduardo Cabral 

 40

Requisito Escopo Resumo/Título 
Resolução 
CONAMA 

23 de 
12/12/96 

Federal 
Estabelece critérios para importação e exportação de 
resíduos sólidos, estabelecendo ainda a classificação desses 
resíduos 

Portaria 
nº961 de 
10/11/98 

Federal 
Regula os processos de autorização das operações de gestão 
de resíduos industriais, sólidos urbanos e outros tipos de 
resíduos 

Deliberação 
CONAMA 

13 de 
28/08/98 

Federal Aprova as diretrizes estratégicas para a disposição do lodo de 
ETE 

Resolução 
CONAMA 

257 de 
30/06/99 

Federal 

Dispõe sobre o uso de pilhas e baterias que contenham em 
sua decomposição chumbo, cádmio, mercúrio e seus 
compostos necessários ao funcionamento de qualquer tipo de 
aparelho, veículo ou sistemas, bem como produtos eletro-
eletrônicos 

Lei 10.888 
de 20/09/01 Federal 

Dispõe sobre o descarte final de produtos potencialmente 
perigosos do resíduo urbano (pilhas, baterias, l6ampadas 
fluorescentes e frascos aerossóis em geral) que contenham 
metais pesados e dá outras providências 

Resolução 
conjunta 

SMA/SS – 1 
de 05/03/02 

Federal Dispõe sobre a tritura ou retalhamento de pneus para fins de 
disposição em aterros sanitários e dá providências 

Resolução 
CONAMA 

308 de 
21/03/02 

Federal 
Dispõe sobre o licenciamento ambiental dos sistemas de 
disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados em 
municípios de pequeno porte 

Decreto 
96044 de 
18/05/88 

Federal Aprova o regulamento para o transporte rodoviário de 
produtos perigosos e dá outras providências 

Resolução 
6.05 de 

27/11/85 
Federal 

Resolução da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN) que aprova a norma experimental: gerência de 
rejeitos radioativos em instalações radioativas 

Resolução 
CONAMA 

6 de 
19/09/91 

Federal 

Desobriga a incineração ou qualquer outro tratamento de 
queima de resíduos sólidos provenientes dos 
estabelecimentos de saúde, porto e aeroportos, ressalvados os 
casos previstos em lei e acordos internacionais 

Portaria do 
Ministério 
do Interior 

nº53 de 
12/03/79 

Federal 
Estabelece normas aos projetos específicos de tratamento e 
disposição de resíduos sólidos, bem como a fiscalização de 
sua implantação, operação e manutenção 

Resolução 
CONAMA 

283 de 
07/12/01 

Federal Dispõe sobre o tratamento e a destinação final de resíduos 
dos serviços de saúde 

NBR 
12.807/93 Federal Resíduos de serviço de saúde - terminologia 
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Requisito Escopo Resumo/Título 
NBR 

12.808/93 Federal Resíduos de serviço de saúde – classificação 

NBR 
12.809/93 Federal Manuseio de resíduos de serviço de saúde – procedimento 

NBR 
12.810/93 Federal Coleta de resíduos de serviço de saúde – procedimento 

Resolução 
CONAMA 

307 de 
05/07/02 

Federal Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão 
dos resíduos da construção civil 

Decreto Lei 
1.413 de 
14/08/75 

Federal Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente 
provocada por atividades industriais 

Decreto 
10.229 de 
29/08/77 

Estado 
de SP 

Acrescenta dispositivo ao regulamento aprovado pelo 
Decreto 8.468/76, que dispõe sobre a prevenção e o controle 
da poluição no meio ambiente 

Resolução 
CONAMA 

3 de 
28/07/90 

Federal Dispõe sobre os padrões de qualidade do ar 

Resolução 
CONAMA 

313 de 
29/10/02 

Federal Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos 
Industriais 

Lei 9.795 de 
27/04/99 Federal Dispõe sobre educação ambiental, institui a política nacional 

de educação ambiental e dá outras providências 
Lei Estadual 

12.300 de 
2006 

Estado 
de SP 

Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define 
princípios e diretrizes. 

 

 


