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Resumo: A composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos (RSU) permite identificar as 

frações de cada material que o compõe. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) introduziu 

uma série de novos desafios na gestão dos RSUs e de outros resíduos. A destinação somente de 

rejeitos para aterro, exigindo a ampliação nas taxas de reciclagem e a minimização da destinação de 

orgânicos podem ser considerados um dos principais desafios para a esfera pública. Desta forma o 

presente trabalho objetivou avaliar a composição gravimétrica do RSU de um município do Vale dos 

Sinos, no Rio Grande do Sul, de modo a identificar os principais desafios a serem superados para o 

pleno atendimento à PNRS. Para tal, foram realizadas amostragens antes e após o processo de 

triagem prévia à destinação para aterro. As amostragens seguiram a norma ASTM D5231, específica 

para RSU. A composição gravimétrica dos resíduos destinados é composta basicamente por: 57% 

matéria orgânica, 33% por resíduos potencialmente recicláveis (papel, plástico, vidro, metais 

ferrosos e não ferrosos), sendo ainda composto por 1,18% de resíduos fora da 

responsabilidade da esfera pública (resíduos industriais, hospitalares, da logística reversa e 

inflamáveis). Ao final são propostas ações e políticas públicas para o aprimoramento da 

gestão dos RSU do município, preferencialmente de caráter não oneroso, ou de baixo custo. 
 

Palavras-chave: Composição Gravimétrica; Resíduos Sólidos Urbanos; Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; Compostagem; Logística Reversa. 

 

Abstract: The gravimetric composition of municipal solid waste (MSW) identifies the 

fractions of each material that composes it. The National Solid Waste Policy (PNRS) 

introduced  new challenges in the waste management. The allocation only to dispose in 

landfill, requiring the improvement in recycling rates and minimizing the disposal of organic 

matter can be considered the main challenges for the public sphere. Thus, the present study 

aimed to evaluate the gravimetric composition of MSW in a city of Vale dos Sinos in Rio 
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Grande do Sul state, in order to identify the main challenges to  be overcome to fully comply 

with   the PNRS. Ten samples were collected according to ASTM D5231/2008. 

Simultaneously were evaluated the MSW density and the materials collection after sorting 

followed the ASTM D5231/2008. The gravimetric composition of MSW consists in: 57% 

organic matter, 33% recyclable waste (paper, plastic, glass, ferrous and non-ferrous), still 

made up 1.18% of waste outside the responsibility of public sphere (industrial waste, hospital, 

reverse logistics and flammable). At the end of this paper actions and public policies are 

proposed for the improvement of MSW management, preferably inexpensive, or low cost. 

 

Keywords: Composição Gravimétrica; Resíduos Sólidos Urbanos; Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; Compostagem; Logística Reversa 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
A composição gravimétrica traduz o percentual de cada tipo de material com relação ao 

peso total da amostra de resíduo analisada. Subsidia estudos sobre várias etapas do processo de 

gerenciamento e na destinação final, sobretudo quanto ao potencial de reaproveitamento e de 

reciclagem dos resíduos (Barros, 2012). Conforme a ABRELPE (2012), os valores médios para o 

Resíduo Sólido Urbano (RSU) no Brasil são: Matéria orgânica (51%), plástico (14%), papel (13%), 

metais (3%), vidro (2%) e outros (17%). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS (Brasil, 2010) culminou em uma série 

de novos desafios na gestão dos resíduos sólidos, sejam eles de responsabilidade dos geradores ou dos 

órgãos de administração pública. Um dos principais desafios é a exigência da destinação somente de 

rejeitos para aterro. Rejeitos compreendem os resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as 

possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos [...] e economicamente viáveis, 

não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada (BRASIL, 

2010). Logo resíduos orgânicos (que possuem potencial de compostagem) não são rejeitos (Proença, 

2015), assim como recicláveis, e se juntando aos resíduos inflamáveis que também não podem ser 

destinados para aterro (Rio Grande do Sul, 2010). 

A PNRS (Brasil, 2010) impõe a necessidade da estruturação do processo de Logística 

Reversa para resíduos como agrotóxicos e suas embalagens, pilhas e baterias, pneus, óleos 

lubrificantes e embalagens, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, além 

de produtos eletroeletrônicos. Desta forma estes resíduos devem retornar aos seus fabricantes que 

serão responsáveis pela sua destinação final ambientalmente adequada. 

A exigência de elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), 

definido em seu art. 8 como um dos instrumentos da PNRS (BRASIL, 2010), é outra das exigências a 

serem implementadas na gestão dos resíduos sólidos das diversas origens (domiciliares; de limpeza 

urbana; de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços; dos serviços públicos de 

saneamento básico, industriais; de serviços de saúde; da construção civil; agrossilvopastoris; de 

serviços de transportes; e de mineração) (Brasil, 2010, ABNT, 2004). 

Desta forma o presente trabalho objetiva avaliar a composição gravimétrica dos RSU de 

um município da Região do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, e identificar desafios a serem 

enfrentados e propor ações e políticas públicas com a finalidade de atender ao disposto pela PNRS 

(Brasil, 2010). 

 

 

 



 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1. Área de estudo 

 

A área de estudo compreende um município da região do Vale dos Sinos, no Rio Grande 

do Sul. Existem diferentes definições político-administrativas para a extensão exata e os municípios 

que compõem o Vale do Rio dos Sinos: o Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio dos 

Sinos (CONSINOS) – 14 municípios; a Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos 

(AMVRS) – 20 municípios; e a Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos (COMITESINOS) – 32 

municípios (Figura 1). O município em estudo está contemplado em todas as classificações descritas 

anteriormente. 

 

Figura 1 – Diferentes limites político-administrativos definidos para o Vale dos Sinos 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 

O Rio dos Sinos, rio que dá nome à região em estudo, é considerado o mais poluído da 

região, possuindo importante parque industrial, onde se destacam os ramos coureiro-calçadista, 

petroquímico e metalúrgico. (Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, 2016). 

 

2.2. Procedimentos amostrais 

 

A amostragem dos RSU do município selecionado seguiu a metodologia disponibilizada 

pela ASTM D5231 (2008), específica para amostragem deste tipo de resíduo. Foram realizadas 10 

amostragens, uma para cada setor de coleta de resíduos selecionado ao longo do período de 

amostragem, conforme a Tabela 1. Os dias de amostragens foram divididos em duas semanas, 
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amostrando-se na semana 4 do mês de março de 2014 na segunda, quarta e sexta-feira, e na semana 1 

de abril de 2014 na terça e na quinta-feira.  

 

Tabela 1 – Datas e turnos das amostragens dos resíduos sólidos urbanos 

ATIVIDADE TURNO 
Março de 2014 Abril de 2014 

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 

Amostra 1 Manhã    
24/mar 

    

Amostra 2 Tarde    
24/mar 

    

Amostra 3 Manhã    
26/mar 

    

Amostra 4 Tarde    
26/mar 

    

Amostra 5 Manhã    
28/mar 

    

Amostra 6 Tarde    
28/mar 

    

Amostra 7 Manhã     
01/abr 

   

Amostra 8 Tarde     
01/abr 

   

Amostra 9 Manhã     
03/abr 

   

Amostra 10 Tarde     
03/abr 

   
Fonte: Autoria própria 

 

O local selecionado para a realização das amostragens foi o galpão da cooperativa que 

presta o serviço de triagem prévia à destinação para aterro. Os caminhões amostrados foram 

selecionados aleatoriamente, restringindo-se apenas a realização de amostragem de mesmos setores de 

coleta dos RSU. Todos os caminhões amostrados continham capacidade para 15m³ de resíduos. Os 

setores e os bairros que os compõe estão disponíveis na Tabela 2. Ainda nesta tabela é possível 

observar a classificação socioeconômica de cada bairro, conforme United Nations Environmental 

Programme - UNEP (2009).  A classificação socioeconômica dos bairros do município considerou 

fatores como renda, valores das moradias e status familiar. 

As amostragens abrangeram 13 dos 27 bairros que compõe o município, e 10 dos 19 

setores de coleta. Em área, a amostragem abrangeu 85% do município. Estes bairros estão 

classificados, conforme a UNEP (2009), de acordo com as seguintes classificações socioeconômicas 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Setor amostrado e sua classificação socioeconômica segundo a UNEP 

SETOR CLASSIFICAÇÕES  SETOR CLASSIFICAÇÕES 

SETOR A B / Comercial Industrial  SETOR F C 

SETOR B B / C / Comercial Industrial  SETOR G B C 

SETOR C B / C / Comercial Industrial  SETOR H C 

SETOR D B C  SETOR I B / C 

SETOR E B / C  SETOR J Área Rural 

*Classificação socioeconômica segundo a UNEP (2009), conforme condições de renda, valores das moradias e status 

familiar. 

Fonte: Adaptado de UNEP (2009) 

 

Para a realização das amostragens, inicialmente foram coletados resíduos sólidos em 

quatro pontos da pilha de resíduos tombados pelo caminhão de coleta do município, três na lateral da 

pilha e uma no topo (Figura 2A), de modo que um quarto da massa total coletada na pilha de resíduos 

resultasse entre 91 a 136 kg, conforme orientação da ASTM D5231. Os resíduos foram dispostos 

sobre uma lona, homogeneizados e quarteados, separando-se um dos quartos contendo entre 91 e 136 



 

 

kg (Figura 2B). A massa de resíduos que compunha o quarto escolhido foi segregada por tipo de 

material, como pode ser observado na Figura 2C, sendo registrado seu peso em formulário específico. 

 

Figura 2 - Procedimento de amostragem dos resíduos sólidos urbanos 

A  B  

C  

Fonte: Autoria própria 

 

Seguindo a mesma metodologia foram caracterizados os resíduos sólidos que saíam das 

esteiras de triagem da cooperativa, prévia a destinação para aterro. Os resultados obtidos para a saída 

das esteiras de triagem foram comparados com os da composição gravimétrica dos RSU, de modo a 

avaliar a capacidade do processo de triagem de materiais que a estrutura da cooperativa atualmente 

instalada possui, assim como a presença de resíduos orgânicos, recicláveis e perigosos que são 

destinados para aterro. As amostras foram realizadas nas mesmas datas que as amostragens dos RSU, 

compreendendo um total de 5 amostras, um em cada dia de amostragem. 

A Tabela 3 apresenta alguns dos materiais considerados dentro de cada tipo de resíduo. O 

tipo de resíduo ‘couro’ foi selecionado de acordo com a principal atividade desenvolvida na região, o 

setor coureiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 3 – Tipos de material considerados dentro de cada classe de resíduo amostrados 

TIPOS DE RESÍDUOS DESCRIÇÃO 

Borracha Resíduos de borracha em geral, retalhos de pneus, retalhos de câmaras de ar, entre outros. 

Couro Retalhos e aparas de couro de origem industrial. 

Eletroeletrônico Equipamentos eletroeletrônicos em geral e seus componentes, placas de circuito, entre outros. 

Hospitalar Seringas, soros, gase, mateiais contaminados com sangue, entre outros. 

Lâmpadas Lâmpadas fluorescentes, compactas, mistas. 

Madeira Restos de madeira quebrada, exceto na forma de serragem (classificada como orgânico). 

Matéria Orgânica 
Restos de alimentos, podas, serragem de madeira, resíduos de papel contendo ou não com 

materiais anteriormente descritos nesta classe. 

Medicamentos Cápsulas, pílulas, embalagens contendo restos de medicamentos na forma líquida ou sólida. 

Metais Ferrosos Sucatas de ferro em geral 

Metais Não Ferrosos Latas de alumínio, latas de aerossol, fios de cobre e alumínio, entre outros. 

Outros Todos que não se enquadrem nas demais classes. 

Papel Papel, papelão, jornais, revistas, embalagens de papel ou similares. 

Pilhas / Baterias Armazenadores de carga em geral. 

Plástico Garrafas, embalagens de produtos, sacolas, sacos, tampas, copos, entre outros. 

Têxteis Vestuários, retalhos de tecidos e outros. 

Vidro Garrafas de bebidas, embalagens de cosméticos, vidros quebrados, entre outros. 

Fonte: Autoria própria 

 

No decorrer da análise dos resultados da composição gravimétrica são tecidos 

comentários baseados na legislação vigente, principalmente a PNRS quanto à gestão de resíduos 

sólidos, seguida da proposta de ações e políticas públicas objetivando aprimorar o atendimento do 

município quanto ao disposto na PNRS (Brasil, 2010). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados obtidos com a análise da composição gravimétrica para o município em 

análise corroboram com a literatura quanto à fração média de orgânicos no Brasil (ABRELPE, 2012), 

próximo a 51%. Os principais resíduos recicláveis (papel, plástico, vidro, metais ferrosos e não 

ferrosos) compreendem aproximadamente 33% da massa média de resíduos destinados pela população 

local. Outros resíduos (lâmpadas, embalagens de óleo lubrificantes, hospitalares, entre outros) que 

possuem responsabilidade de destinação do gerador, e não da esfera pública, foram identificados junto 

aos RSU, representando 1,18%. Os resultados obtidos nas amostragens de cada setor são apresentados 

na Tabela 4 e Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 4 - Classes de resíduos, suas frações por setor e a média final para o município, em % 

RESÍDUOS 

S
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Borracha 0,33 0,07 0,80 0,00 0,16 0,11 0,56 0,71 1,71 2,41 0,69 

Madeira 0,07 0,00 0,31 0,64 0,11 1,45 0,30 0,37 0,00 0,29 0,35 

Matéria Orgânica 58,62 60,55 53,22 70,80 68,23 60,18 41,82 68,90 44,48 44,50 57,13 

Metais Ferrosos 4,10 0,93 3,53 1,40 1,05 1,07 0,69 0,88 1,37 1,13 1,61 

Metais Não-Ferrosos 0,53 0,45 0,48 0,44 0,37 0,22 0,72 0,16 0,13 1,39 0,49 

Papel 14,61 9,27 15,04 4,03 10,75 12,85 34,98 5,37 10,61 9,41 12,69 

Plástico 14,86 15,87 13,22 9,90 11,95 17,17 13,25 9,08 15,15 27,69 14,82 

Vidro 3,97 5,18 3,54 2,49 3,04 3,36 3,32 1,15 6,83 3,27 3,61 

Têxteis 1,54 2,45 5,23 3,32 2,04 0,64 1,80 8,10 13,31 4,95 4,34 

Outros  1,23 4,97 3,50 2,96 2,27 1,84 1,70 4,93 3,17 4,24 3,08 

Responsabilidade pública 
          

98,82 

Couro 0,00 0,00 0,00 2,89 0,00 0,53 0,57 0,00 0,01 0,03 0,40 

Eletroeletrônico 0,12 0,22 1,07 1,12 0,03 0,10 0,08 0,23 1,14 0,53 0,46 

Embalagens de Óleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 0,06 

Hospitalar 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,20 0,00 0,00 0,01 0,06 

Lâmpadas 0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,27 0,14 0,06 

Lata de Tinta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 0,00 0,10 

Medicamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,02 

Pilhas / Baterias 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,06 0,02 0,00 0,06 0,01 0,02 

Responsabilidade do 

gerador 
                    1,18 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 3 – Fragmentação da composição do RSU por tipo de material para cada responsável pela 

gestão 

 
Fonte: Autoria própria 



 

 

 

 

3.1. Resíduos sob responsabilidade pública 

Os resíduos sob responsabilidade pública, ou seja, a prefeitura é responsável pela sua 

gestão, é, em sua maioria, composto por resíduos orgânicos (57,13%), seguido de plásticos (14,82%) e 

papel (12,69%). Estes resíduos possuem soluções técnicas disponíveis atualmente no mercado, 

principalmente a reciclagem de plástico e papel. Parte destes materiais é retida na triagem realizada 

pela cooperativa, porém, ainda há uma fração sendo destinada para aterro. Já a compostagem da fração 

orgânica de RSU ainda é um dos maiores desafios a serem superados pelos gestores públicos. Dentre 

os principais dificultadores na implantação de sistemas que convertam a fração orgânica em composto 

estão: baixa qualidade na gestão de resíduos sólidos, risco de contaminações, barreiras culturais, 

tecnologias inapropriadas, preferência por aterramento, entre outros (Proença, 2015). 

 

Composição dos resíduos pós triagem 

 

Os resultados das 5 amostragens realizadas no material pós triagem, que será destinado 

para aterro, é composto basicamente por Matéria Orgânica (81,6%) aumentando em concentração, 

principalmente devido à remoção dos principais resíduos recicláveis, papel e plástico, agora 

representando apenas 2,89% e 8,63% respectivamente. Entretanto a presença de resíduos com 

características perigosas, principalmente os hospitalares, lâmpadas e alguns eletroeletrônicos merecem 

destaque, pois não podem ser destinados para aterro de RSU, pelo incremento na insalubridade do 

ambiente de trabalho dos catadores. O risco físico de corte e o biológico, com potenciais infecções, ou 

outras doenças, podem ser considerados os principais perigos desta atividade. A fração dos materiais 

da saída da esteira é apresentada na Tabela 5 e Figura 4. 

 

Tabela 5 – Fração dos resíduos que compõem a saída das esteiras de triagem 

RESÍDUO FRAÇÃO 

 

RESÍDUO FRAÇÃO 

 

RESÍDUO FRAÇÃO 

Borracha 0,58 
 Metais Não Ferrosos 0,37 

 Eletroeletrônico 0,09 

Couro 0,23 
 Papel 2,89 

 Hospitalar 0,33 

Madeira 0,35 
 Plástico 8,63 

 Pilhas / Baterias 0,04 

Matéria Orgânica 81,6 
 Vidro 1,37 

 Medicamentos 0,01 

Metais Ferrosos 0,52 
 Têxteis 1,66 

 Lâmpadas 0,07 

   

Outros 1,27 
 

  Fonte: Autoria própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 4 – Fragmentação da composição gravimétrica dos resíduos de saída da esteira de triagem 

 
Fonte: Autoria própria 

 

3.2. Resíduos de responsabilidade do gerador 

 

Os resíduos sob responsabilidade do gerador, principalmente a indústria, hospitais e 

pequenos geradores, como oficinas mecânicas e outros, foram identificados em menor fração na massa 

total amostrada, representando 1,18%. Estes resíduos não deveriam ser descartados junto ao RSU 

devido a seu enquadramento como Resíduos Sólidos Industriais (RSI), resíduos da Logística Reversa, 

por características de inflamabilidade e/ou ainda por ser classificado como resíduos perigoso. Os 

resíduos identificados nas amostragens e o seu enquadramento nas categorias anteriormente citadas é 

apresentado na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Classificação dos resíduos de responsabilidade do gerador identificados junto aos RSU 

RESÍDUOS RSI 
LOGÍSTICA 

REVERSA 

RESÍDUO 

INFLAMÁVEL 

RESÍDUO 

PERIGOSO 

Couro X 

   Eletroeletrônico 

 

X 

 

X 

Embalagens de Óleo X X X X 

Hospitalar 

   

X 

Lâmpadas 

 

X 

 

X 

Lata de Tinta 

  

X X 

Medicamento 

   

X 

Pilhas / Baterias 

 

X 

 

X 

Fonte: Autoria própria 

 

Os resíduos de couro, basicamente aparas de calçados, podem ter sua origem, 

principalmente, em pequenos geradores, como ateliers (empresas terceirizadas que realizam uma parte 

do processo produtivo), que possuem presença significativa na região do Vale dos Sinos. Igualmente, 

as aparas de couro e resíduos de Embalagens de Óleo também podem ter sua origem em pequenos 

geradores, como oficinas mecânicas. Alguns outros resíduos como os Eletroeletrônicos, Lâmpadas, 

Lata de Tinta e Pilhas/Baterias provavelmente sejam de origem residencial. 

 



 

 

3.3. Propostas de ação e políticas públicas 

 

A seguir são apresentadas propostas de ações e políticas públicas baseadas na priorização 

da não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição, conforme art. 9º da PNRS 

(Brasil, 2010), visando o atendimento, ou o direcionamento da gestão dos RSU ao atendimento à 

PNRS. As ações estão priorizadas do menor ao maior ônus à esfera pública. 

Resíduos potencialmente recicláveis:  

– Ampliação do número de bairros com coleta seletiva, atualmente apenas o bairro Centro 

possui, seguida de ações de orientação quanto à importância e a correta segregação, no mínimo, de 

resíduos “Seco” e “Orgânico” (Seco = resíduos potencialmente recicláveis como papel, plástico, 

vidros, ferrosos e não ferrosos, etc.; Orgânico = potencialmente compostáveis) possibilitando a 

reciclagem de materiais anteriormente desprezados devido a presença de impurezas (“sujeiras”); 

- A ampliação da capacidade da cooperativa local, automação de parte do processo, 

recirculação do material triado, introdução de peneiras e/ou separadores magnéticos, poderiam resultar 

em uma maior taxa de reciclagem dos materiais, suprindo as despesas adicionais de melhoria do 

processo; 

Resíduos Orgânicos: 

- Ações de minimização da geração, como o fomento à compostagem caseira, e/ou 

comunitária suportadas ou não pela redução das cargas de impostos. 

- Uma vez esta fração de resíduos chegando à central de transbordo e triagem, sua 

compostagem em leiras, por aeração forçada, ou ainda por outra técnica disponível e economicamente 

viável deverão ser realizadas. Benefícios como a redução dos custos de destinação do material seriam 

obtidos, dada sua grande representação (57,13%) e seu peso, geralmente mais denso que os demais 

resíduos devido à grande presença de água em sua composição. 

- Aprimoramento da etapa de triagem, através da introdução de peneiras e separador 

magnético auxiliando a obtenção de uma matéria-prima compostável de maior qualidade, isenta, ou 

praticamente isenta de contaminantes, como pilhas / baterias, lâmpadas de mercúrio, entre outros. 

Resíduos Sólidos Industriais: 

– Ampliação no controle da destinação dos RSI das indústrias locais, seja através de 

informação eletrônica ou física, fornecida pelo gerador ao órgão licenciador local associado à 

rastreabilidade e autuação dos destinadores de RSI junto ao RSU. 

Resíduos da Logística Reversa: 

– Aumento do número de eco pontos, principalmente em locais sob jurisdição pública 

(escolas, hospitais, prefeitura,...) e/ou de maior circulação (shopping centers, zona comercial...) 

concomitantemente a iniciativas de conscientização da população. 

– Segregação destes materiais nas esteiras de triagem pela cooperativa, seguida da 

destinação ambientalmente adequada sob responsabilidade do órgão público, encaminhando, quando 

possível, os resíduos eletroeletrônicos para seus fabricantes. 

Resíduos Inflamáveis: 

– Implementação da necessidade de remoção de resíduos inflamáveis pela cooperativa de 

triagem, quando presentes na esteira, para posterior destinação ambientalmente adequada, sob 

responsabilidade da esfera pública. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A composição gravimétrica mostrou-se eficaz na identificação de oportunidades de 

melhorias na gestão dos RSU, uma vez que uma série de problemas, principalmente associados à 

presença de resíduos de outras origens, foram identificados. 



 

 

Considera-se o resíduo orgânico, devido a sua maior fração, como o principal desafio na 

redução da destinação de resíduos, não rejeitos, destinados para aterro. Entretanto, este tipo de 

resíduos possui a maior possibilidade de aplicações de técnicas de baixo custo (ou até mesmo isentas) 

a serem implementadas, como o incentivo à compostagem caseira, e ou comunitária. 

Por outro lado, considera-se que algumas ações de caráter oneroso deverão ser aplicadas 

para o pleno atendimento à PNRS, como a ampliação e/ou automação do processo de triagem, visando 

ampliar a capacidade de recuperação de recicláveis (papeis, plásticos, e outros) e remoção de resíduos 

da logística reversa, industriais e inflamáveis. 

Conclui-se que deve haver uma maior aproximação da esfera pública a privada (palestras, 

projetos, fiscalização e autuações), de modo a garantir a gestão independente dos resíduos destes dois. 
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