
Estudo da Caracterização 
Gravimétrica de Resíduos 
Sólidos Urbanos

Série

Gestão
Ambiental

ISSN 2178-4353

Conhecendo a composição dos resíduos 
para aplicação na gestão municipal 



Equipe técnica da Superintendência de Gestão 
de Resíduos Sólidos (Supgres) 

Rio de Janeiro
2021

12
Série

Gestão
Ambiental

Estudo da Caracterização 
Gravimétrica de Resíduos 
Sólidos Urbanos
Conhecendo a composição dos resíduos 
para aplicação na gestão municipal 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Cláudio Castro, governador em exercício 

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (SEAS) 
Thiago Pampolha, secretário 

SUBSECRETARIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL (SUBSAN) 
Sergio Henrique Mantovani, subsecretário

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (SUPGRES) 
Jaqueline da Silva Alvarenga, superintendente 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA)
Philipe Campelo Costa Brondi da Silva, presidente



Direitos desta edição da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas). 
Subsecretaria de Saneamento Ambiental 
Superintendência de Gestão de Resíduos Sólidos (Supgres). 
Av. Venezuela, 110 - 5º andar - Saúde - CEP 20081-312 - Rio de Janeiro - RJ 

Qualquer parte desta publicação pode ser reproduzida, desde que citada a fonte. 
Disponível também em: www.inea.rj.gov.br > Publicações Inea > Série Gestão Ambiental 

Texto
Erika Leite de Souza Soares Spinola (Supgres/Seas) 

Revisão Técnica
Maria Fernanda Peralta (Supger/Seas) 
Mona Rotolo Mançano (Diretoria de Licenciamento Ambiental/Inea) 

Produção editorial
Gerência de Publicações e Acervo Técnico (Gerpat/Dirgges/Inea) 

Coordenação editorial
Tania Machado 

Copidesque e revisão
Tania Machado 
Sandro Carneiro 
Ricardo Reys 

Normalização
Wellington Lira 

Diagramação
Thiana Fragoso

Ficha catalográfi ca elaborada pela Biblioteca Central do Inea

I59e       Instituto Estadual do Ambiente (RJ).

Estudo da caracterização gravimétrica de resíduos sólidos urbanos : conhecendo 

a composição dos resíduos para aplicação na gestão municipal / Instituto Estadual do 

Ambiente (RJ). – Rio de Janeiro, 2021. 

       24 p. : il. col. – (Gestão ambiental ; 12) 

       ISSN: 2178-4353

              Bibliografi a: p. 22-23.     

              1. Gestão ambiental. 2. Resíduo sólido. 3. Gravimetria. 3.  I. Título. II. Série. 

CDU 504.06 

Apresentação
Esta cartilha se destina aos gestores públicos municipais para uma melhor 
gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, atribuição dos municípios 
de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n.º 12.305/2010). 

O conhecimento da composição gravimétrica dos resíduos urbanos permite 
uma avaliação preliminar da degradabilidade, do poder de contaminação ambi-
ental, das possibilidades de reutilização, reciclagem, valorização energética 
e orgânica dos resíduos sólidos urbanos. É, portanto, de grande importância 
na defi nição mais adequada do tipo de tratamento e disposição fi nal dos rejei-
tos, além de atender aos pressupostos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

O estudo gravimétrico possibilita conhecer o perfi l dos resíduos gerados, avaliar 
a geração qualitativa e quantitativa, além de ser um importante instrumento 
no planejamento das ações dos municípios na gestão de seus resíduos sólidos. 

Que esta cartilha seja útil para a melhoria da gestão dos resíduos sólidos urba-
nos gerados nos municípios e para o meio ambiente do Estado do Rio de Janeiro. 

Thiago Pampolha
Secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Sergio Henrique Mantovani 
Subsecretário
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De acordo com a NBR-10.004/2004 da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), resíduos sólidos são:  

“resíduos nos estados sólidos e semissólido, que resultam de atividades 
de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de ser-
viços e de varrição. Ficam incluídos nesta defi nição os lodos provenientes 
de sistemas de tratamentos de água, aqueles gerados em equipamentos 
e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos 
cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede pública 
de esgotos ou corpos de água ou exijam para isso soluções técnicas 
e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível”³. 

Ainda de acordo com essa norma, os resíduos sólidos são classifi cados, em 
função da periculosidade, em: 

Resíduo Classe I – Perigosos: apresentam risco à saúde pública e/ou ao meio 
ambiente, caracterizando-se por possuir uma ou mais das seguintes pro-
priedades: infl amabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e pa-
togenicidade. O ensaio de lixiviação, conforme a NBR 10.005/2004, deve 
ser realizado na amostra⁴. Caso algum parâmetro se apresente em con-
centração acima da máxima permitida (listagem F da NBR 10.004/2004), 
o mesmo será considerado resíduo perigoso. Caso contrário, a amostra 
deve ser submetida ao ensaio de solubilização (NBR 10.006/2004), que 
vai enquadrar o resíduo em uma das duas subclasses a seguir⁵: 

2. Resíduos Sólidos

A Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010), instituiu a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e dispôs sobre seus princípios, objetivos 
e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada 
e ao gerenciamento de resíduos sólidos. De acordo com a PNRS, somente os 
rejeitos — material restante dos processos de tratamento — devem ser dis-
postos em aterros sanitários.  

A gestão e o gerenciamento são instrumentos importantes para que o impacto 
ambiental causado pelos resíduos sólidos urbanos (RSU) seja cada vez menor. 
Porém, para que a gestão e o gerenciamento funcionem, é fundamental 
conhecer as características dos RSU gerados. Sendo assim, é de grande 
importância o estudo da origem e composição dos resíduos de um município, 
visto que permite estabelecer melhores procedimentos para a coleta, trans-
porte, tratamento e disposição fi nal¹. 

Especialistas reportam que “a composição gravimétrica dos resíduos sólidos 
domiciliares é a primeira e mais importante etapa para qualquer trabalho 
referente a tais resíduos, quer seja no planejamento da limpeza urbana, na 
orientação e na determinação do sistema mais adequado para o tratamen-
to e disposição”². 

O objetivo desta cartilha é orientar e padronizar as metodologias para que 
os gestores públicos municipais possam realizar a caracterização gravimé-
trica dos resíduos sólidos gerados em seus territórios. 

1. Introdução
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 Resíduo Classe II – Não Perigosos:  

Resíduo Classe IIA – Não Inertes: são todos os resíduos não enquadrados na 
Classe I - Perigosos ou Classe IIB - Inertes e que podem apresentar proprie-
dades como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água;  

Resíduo Classe IIB – Inertes: são todos os resíduos que, submetidos a um 
contato dinâmico e estático com água destilada, não tiverem nenhum 
de seus constituintes solubilizados, de acordo com padrões desta norma. 

Os resíduos sólidos urbanos se enquadram na Classe IIA, de acordo com 
a NBR 10.004/2004, e englobam os resíduos domiciliares e os resíduos de 
limpeza urbana.  

As características dos resíduos sólidos urbanos (tipos de materiais, peso, 
volume etc.) mudam de cidade para cidade, pois variam em função de 
diversos fatores, como o porte do município, as principais atividades pro-
dutivas, os hábitos da população, o clima e o nível educacional. As carac-
terísticas dos RSU vão se modifi cando com o decorrer dos anos. Por isso, 
são necessários programas periódicos de caracterização, visando à atuali-
zação dos dados e à adaptação do sistema de gerenciamento dos resíduos 
sólidos a essas transformações1.

3. Caracterização 
Física dos 

Resíduos Sólidos 
Segundo a NBR 10.007/2004, a caracterização gravimétrica é a “determina-
ção dos constituintes e de suas respectivas percentagens em peso e volume, 
em uma amostra de resíduos sólidos, podendo ser físico, químico e biológico”⁶. 

A caracterização de resíduos sólidos urbanos se apresenta como uma ferramenta 
essencial para dimensionar a quantidade de RSU produzida em cada área 
e, também, gerar dados que defi nirão metas e modelos de gestão. Assim, é pos-
sível defi nir o que fazer com o resíduo, desde a coleta até o seu destino fi nal, 
de forma sanitária, ambientalmente correta e economicamente viável.  

Estudos de caracterização de resíduos também são utilizados para auxiliar no 
planejamento e no desenvolvimento de políticas públicas, e para o dimensio-
namento de decisões para uma gestão integrada de resíduos sólidos. 

A composição dos resíduos sólidos urbanos é muito variada. Pode incluir de 
pequenos materiais orgânicos até grandes materiais inorgânicos. A carac-
terização gravimétrica apresenta os diversos componentes da parte sólida 
dos RSU, tais como papel, papelão, plástico, vidro, metal, madeira, maté-
ria orgânica, borracha e outros. 
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Aspectos sociais, econômicos, culturais, geográfi cos e climáticos, determi-
nam as variações das características dos resíduos. Estudos e pesquisas indi-
cam que as porcentagens sofrem variações em função do clima, da frequê ncia 
da coleta, dos padrões de utilização de sistemas de disposição domiciliar para 
restos de alimentos, dos hábitos sociais, da renda per capita, da quantida-
de e da densidade de embalagens, bem como dos padrões de reciclagem⁷.  

A relação entre o peso e o volume unitário na massa de resíduos representa 
o peso específi co, sendo que seu valor varia de acordo com a etapa conside-
rada, ou seja, da sua geração até o destino fi nal nos aterros, variando tam-
bém com o tempo. 

O valor do peso específi co dos resíduos está diretamente relacionado à sua 
composição gravimétrica, visto que, quanto maior for a quantidade de com-
ponentes leves (papel, papelão, plásticos) ou quanto menor for a quanti-
dade de matéria orgânica, menor será seu valor. Em áreas de maior poder 
aquisitivo, com maior consumo de materiais supérfl uos, o peso específi co dos 
RSU é menor quando comparado às áreas de menor poder aquisitivo, onde 
é maior o descarte de matéria orgânica1.  

4. Planejamento 
da Gravimetria 

Para um bom estudo gravimétrico, é necessário realizar um planejamento 
efetivo, visando à padronização da metodologia a ser utilizada na coleta, 
triagem, pesagem, quarteamento e separação dos diversos componentes da 
parte sólida dos resíduos.  

De acordo com a NBR 10.007/2004, o quarteamento é defi nido como sendo: 

“processo de divisão em quatro partes iguais de uma amostra pré-homo-
geneizada, sendo tomadas duas partes opostas entre si para constituir 
uma nova amostra e descartadas as partes restantes. As partes não 
descartadas são misturadas totalmente, e o processo de quarteamento 
é repetido até que se obtenha o volume desejado”⁶. 

O quarteamento será detalhado ao longo desta cartilha. 

A seleção dos bairros onde os resíduos serão coletados deverá se basear 
nas características de cada área, procurando, assim, representar bairros 
que englobem regiões residenciais de baixa, média e alta renda. De acor-
do com o objetivo do estudo, áreas com características comerciais, indus-
triais e manufatureiras poderão ser consideradas⁸. 



1312

A seleção do bairro ou região deverá representar bem a área do município 
a ser analisada no estudo. As rotas a serem defi nidas para o estudo gra-
vimétrico não devem ser as mesmas da coleta convencional, pois muitas 
vezes essa recolhe os resíduos de bairros com características diferentes, 
o que levaria à descaracterização da amostra. 

Os dias de coleta deverão ser escolhidos de modo a evitar datas festivas 
e períodos de chuva, atentando-se para a realização da amostragem antes 
da coleta convencional, para que não ocorra a compactação e, consequen-
temente, a descaracterização dos resíduos. 

A defi nição das rotas e do número de amostras para o estudo de gravimetria 
deverá ser avaliada por cada município, de modo que seja expressivo e repre-
sente a realidade do território a ser estudado.  

Para a realização do estudo gravimétrico, alguns materiais e equipamentos 
são necessários:   

Veículo para a coleta dos resíduos;  

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) - luvas, óculos, máscaras, 
aventais e botas;  

Lona; 

Atenção: 

Caso o município realize a coleta seletiva, será necessária a defi nição 
de amostras para os dias específi cos da coleta seletiva. Essas amostras 
deverão ser processadas e homogeneizadas junto com os resíduos 
da coleta convencional. 

Contêineres de plástico; 

1 balança de mesa (que pese gramas); 

1 balança de piso (que pese acima de 50 kg); 

Sacos plásticos; 

Pá, enxada e vassoura para o manejo dos resíduos; 

1 mesa ou bancada; 

1 planilha para anotar os resultados das pesagens. 

Atenção: 

O ensaio de gravimetria deverá ser realizado em área coberta 
e pavimentada, para que não haja interferência nas amostras, 
devido à chuva ou à incorporação de solo.
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Figura 1 - Metodologia para caracterização gravimétrica dos RSU  
Fonte: Soares, 20111  
Figura 1 - Metodologia para caracterização gravimétrica dos RSU  Figura 1 - Metodologia para caracterização gravimétrica dos RSU  Figura 1 - Metodologia para caracterização gravimétrica dos RSU  

5. Prática da 
Composição 
Gravimétrica 

As etapas para o estudo da caracterização gravimétrica são (Figura 1): 

Despejo dos resíduos (Figura 2); 

Coleta de 4 tambores (240 litros cada) e despejo sobre uma lona plástica; 

Rompimento das sacolas para homogeneização dos resíduos (enxadas, 
pás e vassouras podem ser utilizadas para facilitar o processo); 

Aplicação do quarteamento: divisão da pilha em quatro partes iguais 
(Figura 3); 

Seleção de duas partes em diagonais e posterior mistura única des-
tas amostras (esse processo deverá ser repetido até que seja obtido 
o volume desejado); 

Pesagem do total de resíduos da amostra (peso total em kg); 

Triagem manual dos resíduos da amostra, com auxílio de uma mesa 
ou bancada (Figura 4 e 5); 

1

2

3

4

5

6

7

Observação: Os contêineres plásticos deverão ser pesados; o peso/tara, 
descontado; e a balança, calibrada (Figura 6). 

Pesagem de cada fração selecionada de resíduo (kg) e anotação na pla-
nilha de pesagens (Tabela 1; Figura 7); 

Determinação da porcentagem de cada fração estudada.

8

9

Resíduos Despejados

Desensacamento 
dos RSU

Mistura do 
conteúdo até a sua 
homogeneização

Quarteamento do monte 
de 400 kg

Quarteamento
Nova mistura para 

formar um novo monte

Quarteamento do monte 
de 200 kg

Quarteamento

Separação: 
cerca de 100 Kg

Pesagem:
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Figura 2 - Resíduos Sólidos Urbanos despejados para retirada das amostras Figura 4 - Triagem dos resíduos sólidos urbanos em frações 

Figura 3 - Procedimento de quarteamento para amostragem 
Fonte: Soares, 20111

Figura 5 - Separação dos materiais em frações  
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Figura 6 - Pesagem dos contêineres   

DINÂMICA DA COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA

Nome do 
Responsável 
Técnico:

Data da Medição: Identifi cação da Amostra:

Tara do Contêiner:

Destinação/ 
disposição 
POTENCIAL

Categoria Exemplos Peso (kg) Percentual (%)

Compostagem

Resto de 
comida

Restos alimentares, 
cascas de legumes 
e frutas

Poda Flores, podas 
de árvores, grama

Reciclagem

Plástico

Sacos, sacolas, 
embalagens de 
refrigerantes, água 
e leite, recipientes de 
produtos de limpeza, 
utensílios de cozinha, 
látex, sacos de ráfi a

Papel e 
papelão

Caixas, revistas, jornais, 
cartões, papel, pratos, 
cadernos, livros, pastas, 
embalagens longa vida

Vidro

Copos, garrafas de 
bebidas, pratos, espelho, 
embalagens de produtos 
de limpeza, embalagens 
de produtos de beleza, 
embalagens de 
produtos alimentícios

Metal ferroso
Palha de aço, alfi netes, 
agulhas, embalagens de 
produtos alimentícios

Metal 
não ferroso

Latas de bebidas, restos 
de cobre, restos de 
chumbo, fi ação elétrica

Co-processamento

Pedra, 
terra, louça 
e cerâmica

Vasos de fl ores, 
pratos, xícaras, restos 
de construção, terra,
tijolos, cascalho, 
pedras decorativas

Madeira

Caixas, tábuas, palitos 
de fósforo, palitos 
de picolé, tampas, 
móveis, lenha

Tabela 1 - Planilha para preenchimento pelos gestores dos quantitativos de cada fração dos resíduos  
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Fração: papel/papelão e matéria orgânica

Fração: borracha e metal não ferroso

Figura 7 - Exemplos das frações de resíduos pós triagem

Fonte: Adaptada de Metodologia simplifi cada de caracterização de resíduos sólidos urbanos 
para municípios do Estado de Minas Gerais (Evolutis Soluções) 

Co-processamento

Couro e 
borracha

Bolsas de couro, mochilas, 
sapatos, tapetes, luvas 
látex, cintos, balões

Têxtil
Aparas, roupas, panos 
de limpeza, pedaços de 
tecido, bolsas de pano

Logística reversa/ 
Aterro sanitário ou 
outra destinação/ 
disposição 

Contaminante 
biológico

Papel higiênico, 
cotonetes, algodão, 
curativos, gases 
e panos com sangue, 
fraldas descartáveis, 
absorventes higiênicos, 
seringas, lâminas 
de barbear, cabelos, 
pêelos, embalagens 
de anestésicos, luvas

Contaminante 
químico

Pilhas, baterias, 
medicamentos, lâmpadas, 
inseticidas, raticida, colas 
em geral, cosméticos, 
vidros de esmaltes, 
embalagens de produtos 
químicos, latas de óleo de 
motor, latas com tintas, 
embalagens pressurizadas, 
canetas com carga, papel 
carbono, fi lme fotográfi co

Equipamento 
eletroeletrônico  

Computadores, 
laptops, celulares, 
rádios, liquidifi cadores, 
mouses, teclados 

Diversos  

Velas de cera, restos de 
sabão e sabonete, carvão, 
giz, pontas de cigarro, 
rolhas, cartões de crédito, 
lápis de cera, embalagens 
metalizadas, sacos de 
aspirador de pó, lixas e 
outros materiais de difícil 
identifi cação 

Total

Tabela 1 - Planilha para preenchimento pelos gestores dos quantitativos de cada fração dos resíduos 
(continuação)  
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6. Conclusões 
O estudo gravimétrico é uma ferramenta de grande importância, que auxi-
lia no embasamento das decisões que serão tomadas pelos responsáveis 
municipais a respeito da gestão e do gerenciamento de resíduos sólidos. 
Caracterizar e quantifi car o resíduo gerado em um território permitem 
orientar o gestor a encontrar soluções, mais adequadas à realidade muni-
cipal para o tratamento e destinação dos resíduos, como a compostagem, 
reciclagem, logística reversa, dentre outros.  

Por meio da gravimetria, é possível correlacionar a geração de resíduos com os 
aspectos socioeconômicos e culturais da população do município, auxiliando 
nas estratégicas adequadas para cada região.
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Disseminar a informação visando à melhoria das práticas ambientais em 
nosso Estado é um dos compromissos do Instituto Estadual do Ambiente 
(Inea). Nesse sentido, a série Gestão Ambiental vem ampliar e fortalecer 
ainda mais os laços do Instituto com os municípios, através de cadernos 
que auxiliam, informam e trazem orientações específi cas sobre questões 
fundamentais para a proteção, conservação e recuperação do meio ambi-
ente em todo o Estado do Rio de Janeiro.

Elaborada pela equipe da Superintendência de Gestão de Resíduos 
Sólidos, subordinada à Subsecretaria de Saneamento Ambiental, da 
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, esta cartilha foi 
criada para atender aos gestores e técnicos que lidam diretamente 
com a gestão dos resíduos sólidos nos municípios fl uminenses. 

O volume mostra como o estudo da composição dos resíduos descartados 
é importante para o planejamento de ações e pode ajudar as prefeitu-
ras na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos. 


