
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS DE JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 

 

 

LUIZ RICARDO DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO 

MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ - RONDÔNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ji-Paraná 
 

2011 



 

 

 

 

 

LUIZ RICARDO DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO 

MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ - RONDÔNIA 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Departamento de Engenharia Ambiental, 

Fundação Universidade Federal de Rondônia, 

Campus de Ji-Paraná, como parte dos 

requisitos para obtenção do título de Bacharel 

em Engenharia Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

Orientador : João Gilberto de Souza Ribeiro 

 

 

Ji-Paraná 

 

2011 



 

 

 

 
 

  

Santos, Luiz Ricardo dos 

S237c 

2011 

Caracterização física dos resíduos sólidos urbanos do município 

de Ji-Paraná - Rondônia  / Luiz  Ricardo dos Santos ; orientador, João 

Gilberto de Souza Ribeiro. --  Ji-Paraná, 2011 

 44 f. : 30cm 

  

 Trabalho de conclusão do curso de Engenharia Ambiental. – 

Universidade Federal de Rondônia, 2011  

  Inclui referências 

  

  

 1. Lixo - Tipos. 2. Meio ambiente – Conservação. 3. Resíduos 

sólidos. 4. Higiene urbana - Rondônia. I. Ribeiro, João Gilberto de 

Souza. II. Universidade Federal de Rondônia. III. Titulo       

 

  

CDU 628.4 (811.1) 

  

Bibliotecária: Marlene da Silva Modesto Deguchi CRB 11/ 601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS DE JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 

 

 

 

 

TITULO: CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO 

MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ – RONDÔNIA. 

 

AUTOR: LUIZ RICARDO DOS SANTOS. 

 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso foi defendido como parte dos requisitos 

para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Ambiental e aprovado pelo Departamento 

de Engenharia Ambiental, Fundação Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji- 

Paraná, no dia 17 de novembro de 2011. 

 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Me. Alex Mota dos Santos 

Universidade Federal de Rondônia 

 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Me. João Gilberto de Souza Ribeiro 

Universidade Federal de Rondônia 

 

 

 

_____________________________________ 

Profa. Me. Margarita Maria Dueñas Orozco. 

Universidade Federal De Rondônia 

 

 

 

 

 

Ji-Paraná, 17 de novembro de 2011. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta monografia a todos que fazem parte da minha 

vida, principalmente minha família que muito têm me apoiado 

nessa caminhada, em especial minha mãe Sônia, que com 

grande amor e dedicação me mostra a cada dia o caminho certo 

a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

Ao Pai celestial, pela vida e por estar sempre à frente 

protegendo e iluminando meu caminho.  

Ao professor João Gilberto, pelo incentivo, orientações e dicas 

não só como orientador, mas como amigo.  

Ao professor Alex, pelas sugestões.  

A Fabiana, por todos os momentos de apoio força e amizade. 

Ao amigo Leonardo, pela disponibilidade e ajuda. 

Ao Celso Luiz, líder da cooperativa de catadores de Ji-Paraná, 

pela ajuda e informações prestadas. 

Ao Celso Periotto, gerente da empresa Marquise, responsável 

pela coleta e destinação final dos resíduos no município, pelo 

apoio e informações prestadas. 

A todos os meus professores, que com grande esforço e 

dedicação, muito contribuíram para que chegasse até aqui.  

A todos meus amigos da TURMA 2007 DE ENGENHARIA 

AMBIENTAL, que sempre esteve unidos no desafio de 

aprender e superar desafios, guardarei todos para sempre em 

meu coração. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

A busca por um ponto de equilíbrio que possibilite um desenvolvimento sustentável e 

harmônico entre o Homem e a natureza tem sido o maior desafio enfrentado há anos. Neste 

contexto, os resíduos sólidos produzidos nos centros urbanos trazem problemas de difíceis 

soluções e demandam cada vez mais o uso de tecnologias e recursos. Atualmente os resíduos 

sólidos urbanos tem sido a causa de inúmeros problemas de ordem social, ambiental e 

econômico na maioria dos municípios brasileiros. Conhecer suas características físicas é o 

primeiro parâmetro na adoção de um sistema de gerenciamento eficiente desses resíduos, 

possibilitando melhorias na saúde pública e na preservação do meio ambiente. Assim, 

estruturou-se em Ji-Paraná a pesquisa que teve como objetivo a caracterização física dos 

resíduos sólidos urbanos deste município. Inicialmente foi realizado um levantamento da 

situação atual dos resíduos sólidos urbanos da cidade, que serviu de base para a tomada de 

decisão da pesquisa e ainda possibilitou a geração do mapa de coleta de resíduos da cidade. 

Para conhecer a quantidade de resíduos sólidos urbanos produzidos no município, foram 

pesados os caminhões coletores, conhecendo assim a quantidade de resíduos produzidos na 

cidade, que, dividindo pelo número de habitantes da cidade obteve-se uma geração per capita 

média de 0.684 kg/hab/dia. Posteriormente foi realizado o processo de quarteamento, para 

obter amostras representativas. Estas amostras apresentaram um peso específico aparente 

médio de 195 kg/m
3
, com a seguinte composição gravimétrica: matéria orgânica 61,6%, 

papel/papelão 15,9%, plástico-filme 4,4%, plásticos 4,3%, metais 2,1%, vidros 1,7% e outros 

(trapos, couros, cerâmicas, madeiras, etc.) 10%. A composição gravimétrica dos resíduos 

sólidos urbanos do município apontou a necessidade de ações na área de compostagem e 

reciclagem. Importante também ressaltar a necessidade de ações voltadas para a diminuição 

de resíduos na fonte geradora, sendo esta medida a mais eficiente a ser implantada na gestão 

de resíduos da cidade, é alcançada a partir da educação ambiental. O gerenciamento dos 

resíduos sólidos deve ser adotado de imediato pelo município, proporcionando benefícios e 

melhorando a qualidade de vida de sua população. 

 

Palavras-chave: caracterização dos resíduos sólidos urbanos, gerenciamento de resíduos, 

reciclagem de materiais. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

TITLE: PHYSICAL CHARACTERIZATION OF MUNICIPAL SOLID WASTE IN THE 

MUNICIPALITY OF JI-PARANÁ – RONDÔNIA. 

 

The search for a balance that allows for a sustainable and harmonious development between 

man and nature has been the biggest challenge for years. In this context, the solid waste 

produced in urban centers bring difficult problems and solutions increasingly demand the use 

of technology and resources. Currently, solid waste has been the cause of numerous social 

problems, environmental and economic development in most municipalities. Know your 

physical characteristics is the first parameter in the adoption of an efficient management 

system of waste, enabling improvements in public health and environmental preservation. 

Thus, structured in Ji-Parana research that aimed to the physical characterization of municipal 

solid waste in this municipality. Initially a survey of the current situation of solid waste the 

city, which was the basis for decision-making research and still allowed the generation of the 

map of the city's waste collection. To know the amount of municipal waste generated in the 

city, the garbage trucks were weighed, thus knowing the amount of waste produced in the 

city, which, dividing by the number of inhabitants of the city obtained an average per capita 

generation of 0,684 kg / inhabitant / day. Later we performed the quartering process, to obtain 

representative samples. These samples had a mean apparent specific weight of 195 kg/m3, 

with the following gravimetric composition: 61.6% organic matter, paper / cardboard 15.9%, 

4.4% plastic wrap, plastic 4.3%, metals 2.1%, glassware and other 1.7% (rags, leather, 

ceramics, wood, etc..) 10%. The gravimetric composition of municipal solid waste in the city 

identified the need for actions in the area of composting and recycling. Also important to 

emphasize the need for actions aimed at reducing waste at source, which is the most efficient 

measure to be implemented in the city's waste management, is achieved from environmental 

education. The solid waste management should be adopted immediately by the municipality, 

providing benefits and improving the quality of life of its population. 

Keywords: Characterization of solid waste, waste management, recycling of materials. 
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INTRODUÇÃO 

 

               Desde os primórdios, resíduos são gerados pelo homem. Porém foi a partir da 

Revolução Industrial que a quantidade e as características desses resíduos se alteraram 

drasticamente, acrescenta-se ainda o crescimento populacional e o incentivo ao consumo. 

Estes foram os principais fatores que contribuíram para um aumento considerável da geração 

de resíduos, ultrapassando assim a capacidade de degradação da natureza, o que resultou em 

um excedente de resíduos. 

               Atualmente os resíduos sólidos urbanos (RSU) tornaram-se um dos maiores 

problemas ambientais enfrentados por pequenas, médias e grandes cidades, não só no Brasil 

como em outros países. Segundo a United Nations Environment Programme – UNEP e a 

United Nations University - UNU (2009 apud ALBERTIN et al, 2010, p. 119) “estima-se que 

em 2006 foram gerados no mundo em torno de 2,02 bilhões de toneladas de RSU, e que no 

período de 2007 a 2011 deve haver um aumento aproximado de 37,3% ”. No Brasil, conforme 

dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

ABRELPE (2009), são gerados em média 150.000 toneladas de resíduos sólidos urbanos por 

dia. Destes, grande parte são descartados sem nenhum cuidado.  

               Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2008), apenas 27,7% dos municípios 

brasileiros dão destino final adequado aos seus resíduos sólidos urbanos. 

               No município de Ji-Paraná, não é diferente da maioria dos municípios brasileiros. As 

ações de gestão dos RSU são concentradas apenas na coleta e destinação final, sendo estas 

terceirizadas para a iniciativa privada. A destinação final é feita através do aterramento, sem 

nenhum controle de percolados e gases, não existe qualquer tipo de tratamento dos RSU antes 

de sua destinação. Situação esta que sinaliza para mudança, pois o município está projetando 

a implantação de um aterro sanitário. 
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               A implantação do aterro sanitário está prevista para o ano de 2013. É o resultado de 

um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), proposto pelo Ministério Público do estado de 

Rondônia (MP/RO) e assumido pela Prefeitura Municipal de Ji-Paraná. O TAC exige ainda a 

implantação de um efetivo gerenciamento dos RSU da cidade. 

               Com a iminente implantação do aterro sanitário, a caracterização física dos resíduos 

sólidos urbanos torna-se indispensável, pois somente com a caracterização é possível 

conhecer os tipos e quantidades de resíduos gerados no município, permitindo assim adotar 

ações específicas, indo ao encontro das necessidades locais.  

               A caracterização física também é usada para avaliar os resultados das ações 

implantadas no gerenciamento dos RSU, devendo ser realizada periodicamente. Pode-se dizer 

que a caracterização é a ferramenta principal e indispensável do gerenciador dos RSU nas 

tomadas de decisões.  

               Em Ji-Paraná os dados existentes de caracterização dos RSU são ainda escassos. 

Desta maneira, visando proporcionar ao município dados imprescindíveis para o 

gerenciamento dos RSU, este trabalho teve como objetivo realizar a caracterização física 

destes. Permitindo com isso conhecer a geração per capita, o peso específico aparente e a 

classificação gravimétrica dos RSU. Isso só foi possível a partir do levantamento realizado 

junto à empresa coletora, pesagem de caminhões e trabalho realizado no local de destinação 

final. 

               Foi necessário ainda desenvolver um mapa de coleta de resíduos, que possibilitou 

conhecer a origem destes e a freqüência de coleta nos bairros, sendo estas informações 

importantes para a realização da pesquisa.  

               O trabalho procurou mostrar a realidade atual e principalmente, indicar possíveis 

ações a serem implantadas no gerenciamento dos RSU a partir da caracterização física.   
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1 REFERENCIAL TEÓRICO    

 

1.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

               De acordo com Dias (2000), o surgimento dos resíduos sólidos tem relação direta 

com o início da convivência em grupo pelos homens, que substituíram a vida nômade por 

uma vida mais sedentária, estabelecendo assim um local, onde em suas concepções, seria o 

ideal para desenvolver uma cultura e ali poder sobreviver retirando da natureza o seu sustento.  

               Dessa forma, passando a viver em grupos, começou haver um acúmulo de resíduos, 

que passou a causar problemas à comunidade, fazendo com que a atenção do homem se 

voltasse para o problema do armazenamento dos resíduos, que deveria ter, a princípio, um 

local adequado para o seu descarte. Assim os detritos eram lançados em locais mais distantes 

e desabitados, a céu aberto ou nos leitos dos rios e córregos (DIAS, 2000).  

               Segundo Magalhães (2002) ao longo da história antiga, alguns povos já utilizavam o 

aterramento e faziam uso do fogo para incinerar e destruir tudo o que consideravam sem 

qualquer utilidade. As primeiras alternativas para solucionar o problema dos resíduos urbanos, 

surgiram a partir do século XIX. Sendo, segundo Dias (2000), somente a partir desta fase que 

passaram a ser adotadas medidas e regras para regulamentar os serviços de limpeza pública.  

               Segundo destaca Fiorillo (2008), no Brasil o fenômeno da urbanização ocorrido a 

partir do ano de 1960, agravou severamente a degradação do meio ambiente. Proporcionadas, 

entre outras, pelo aumento desenfreado dos RSU.  

       

1.1.1 Definições Sobre Resíduos Sólidos 

 

               Qualquer atividade humana é por natureza geradora de resíduos sólidos. Estes por 

sua vez, são as denominações genéricas para determinados tipos de “lixo” produzido pelo ser 

humano e são representados por materiais que não possuem nenhum valor mais para o 

gerador (AMBIENTEBRASIL, 2004 apud JUNIOR, 2005). 

               De acordo com Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, resíduos sólidos 

são: 

 

resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de 

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

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

tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 



13 

 

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 (NBR 10.004, 2004, p.1).   

 

 

               Segundo Tinôco (2007) os resíduos sólidos formam uma massa heterogênea e são 

resultantes das atividades humanas, podendo ser reciclados e parcialmente utilizados, 

gerando, entre outros benefícios, proteção à saúde pública e economia de energia e de 

recursos naturais. 

               Atualmente um dos maiores desafios enfrentados no gerenciamento dos resíduos 

sólidos é a sua destinação, isso devido inicialmente ao custo elevado para implantação de um 

destino adequado aos resíduos, o que ocasiona em muitas cidades a sua destinação em locais 

impróprios causando graves danos ao meio ambiente. 

 

1.1.2 Disposição final de Resíduos Sólidos 

 

               Os principais métodos usados para a disposição final de resíduos foram descritos 

pelo IBGE (2008), sendo: aterro controlado (a); aterro de resíduos da construção civil e de 

resíduos inertes (b); aterro sanitário (c) e aterro industrial (d).  

a) Aterro controlado 

                 Local utilizado para despejo do lixo coletado, em bruto, com cuidado de, 

diariamente, após a jornada de trabalho, cobrir os resíduos com uma camada de terra, de 

modo a não causar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, bem como minimizar os 

impactos ambientais. Possui coleta e tratamento de gases e percolados.  

b) Aterro de resíduos da construção civil e de resíduos inertes  

                Instalação onde são empregadas técnicas e princípios adequados de engenharia para 

a correta disposição tanto de resíduos da construção civil classe A, conforme classificação da 

Resolução CONAMA, número 307 de 05 de julho de 2002, como de resíduos inertes no solo, 

de maneira tal que não venham a causar danos à saúde pública e/ou ao meio ambiente, 

confinando-os e reduzindo-os ao menor volume possível, com o objetivo de reservar os 

materiais previamente segregados, de forma a possibilitar seu uso futuro e/ou a futura 

utilização da área aterrada para outros fins, previamente definidos. 

c) Aterro sanitário 

               Instalação de destinação final dos resíduos sólidos urbanos através de sua adequada 

disposição no solo, sob controles técnicos e operacionais permanentes, de modo a que nem os 
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resíduos, nem seus efluentes líquidos e gasosos, venham a causar danos à saúde pública e/ou 

ao meio ambiente. Para tanto, o aterro sanitário deverá ser localizado, projetado, instalado, 

operado e monitorado em conformidade com a legislação ambiental vigente e com as normas 

técnicas oficiais que regem essa matéria. 

d) Aterro sanitário industrial  

               Instalação de destinação, final ou transitória, de resíduos industriais através de sua 

adequada disposição no solo, sob controles técnicos e operacionais permanentes. 

               O potencial de agressão ambiental e à saúde causada pelos resíduos industriais 

depende extremamente da natureza intrínseca das matérias-primas e insumos utilizados, bem 

como dos processos industriais de que derivam e, até mesmo, do estado físico em que esses 

resíduos se apresentam. Cada aterro industrial deverá ser localizado, projetado, instalado, 

operado e monitorado em conformidade com as características específicas dos resíduos que 

esteja credenciado para receber, processar, estocar em caráter provisório ou dispor de forma 

definitiva sobre o solo, eventualmente em células estanques distintas entre si, de modo a 

prevenir, inclusive, a eventualidade da ocorrência de interações e/ou reações adversas entre os 

diversos tipos desses resíduos. 

                Existe ainda o lixão que não é um método de destinação final de resíduos. Porém, 

segundo o IBGE (2008) é utilizado por 50,8% dos municípios brasileiros. São formados por 

depósitos de lixo a céu aberto, também conhecido como vazadouros, são áreas geralmente 

localizadas nas periferias pobres das cidades. Os caminhões de lixo depositam o seu conteúdo 

nestes locais sem o menor cuidado, muitas vezes a beira de rios ou lagoas. Ali os resíduos 

exalam mal cheiro, atraindo insetos, ratos, urubus, etc. Também é constante a presença de 

catadores. Os lixões são responsáveis por grande poluição do meio ambiente e são causadores 

de inúmeros problemas à saúde pública. 

 

1.1.3 Classificação dos Resíduos Sólidos 

 

               Os resíduos sólidos são classificados conforme seus aspectos e características, sendo 

dois tipos mais usual, a adotada pela ABNT e a classificação segundo a fonte geradora, que 

segundo Schalch et al. (2002) é utilizada pela maioria dos autores, por ser, provavelmente, 

mais específica e detalhada. 

               A classificação adotada pela ABNT está descrita na NBR 10.004 de 2004, onde os 

resíduos sólidos são classificados em resíduos classe I (a) e resíduos classe II (b): 
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         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; 

 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. 

 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. 

               Conforme a fonte geradora, alguns autores classificam os resíduos em três 

categorias: resíduos sólidos urbanos, resíduos sólidos industriais e resíduos sólidos especiais 

(IBAM, 2001; SCHALCH et al., 2002; TINÔCO, 2007). 

               Os resíduos sólidos urbanos implicam em resíduos resultantes das residências, 

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 (IBAM, 2001; SCHALCH et al., 2002). 

               Os resíduos sólidos industriais abrangem os resíduos das indústrias de 

transformação, os resíduos radiativos e os resíduos agrícolas, enquanto os resíduos sólidos 

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

baterias e as lâmpadas fluorescentes (IBAM, 2001; SCHALCH et al., 2002). 

               Dentre os vários tipos de resíduos existentes, os resíduos sólidos urbanos apresentam 

como característica peculiar uma composição heterogênea (SCHALCH et al., 2002). Isso se 

deve as características de sua fonte geradora, uma vez que os demais resíduos, segundo o 

Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM (2001) são gerados a partir de 

processos controlados, não apresentando grandes variações em suas características. Assim se 

torna essencial conhecer as características dos RSU para poder gerenciá-lo adequadamente. 
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1.1.4 Características dos Resíduos Sólidos Urbanos 

 

               Para Monteiro (2001), os principais fatores que influenciam as características dos 

RSU de uma cidade são os climáticos, demográficos, socioeconômicos e épocas especiais 

(final de ano, carnaval, festas típicas, etc.). 

               Em síntese, o IBAM (2001), afirma que a caracterização dos RSU pode ser efetuada 

segundo suas condições químicas (poder calorífico, pH, composição química e relação 

carbono/nitrogênio), biológicas (população microbiana e agentes patógenos presentes nos 

resíduos) e físicas. Destas características a mais importante, para a implantação de um aterro 

sanitário e seu gerenciamento, é a caracterização física, que abrange: geração per capta (a); 

composição gravimétrica ou composição física (b); peso específico aparente (c); teor de 

umidade (d) e compressividade (e).  

a) Geração Per capita 

               A geração per capita relaciona a quantidade de RSU gerada diariamente e o número 

de habitantes de uma determinada região (IBAM, 2001). No Brasil, segundo Tinôco (2007), a 

média é de 0,60 a 0,80 kg/hab/dia. Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais - ABRELPE (2006), a geração de resíduos sólidos está 

diretamente relacionada com o nível socioeconômico da população e com o tamanho da 

cidade. Dados do IBGE (2001) mostram que no Brasil, 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 em média 1,50 kg/hab/dia. 

               Ainda segundo a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de 

São Paulo CETESB, 

 

as variações na geração per capita são ocasionadas por vários fatores, 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, dentre outras. Entretanto, o nível sócio-econômico dos 

habitantes parece ser o fator que exerce maior influência (CETESB, 2005 b). 

 

               A geração per capita de resíduos sólidos é de fundamental importância para o 

planejamento de todo o sistema de gerenciamento dos resíduos. Segundo Tinôco (2007) é a 

primeira informação que se deve ter para a implantação de um aterro sanitário. 
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b) Composição gravimétrica ou composição física 

               Traduz o percentual de cada componente em relação ao peso total da amostra de 

resíduo analisada. Indica a possibilidade de aproveitamento das frações recicláveis para 

comercialização e da matéria orgânica para a produção de composto orgânico (TINÔCO, 

2007).  

               Dentre as variáveis responsáveis pela heterogeneidade dos resíduos sólidos urbanos 

pode-se identificar, 

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 (IBAM, 2001). 

 

               Em síntese, Monteiro (2001) afirma que o processo de urbanização parece ser a 

grande variável interveniente na mudança da composição dos resíduos sólidos urbanos, uma 

vez que o teor de matéria orgânica diminui à medida que as cidades vão se tornando maiores, 

enquanto o teor de recicláveis aumenta. Essas 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.  

               Conforme apresentado por Tinôco (2007), no Brasil a composição gravimétrica 

média é de: Matéria orgânica 64%; Metais 1,5%; papel 8,5%; papelão 5%; plástico-filme 

2,7%; vidro 1,5%; plástico rígido 2% e outros (couro, trapo, ossos, cerâmica, madeira, etc.) 

totalizando 14,8%. Destes cerca de 85,2% são de alguma forma recicláveis. 

c) Peso específico aparente 

               É o peso dos resíduos soltos em função do volume ocupado livremente, sem 

qualquer compactação. Na ausência de dados, podem-se utilizar para a massa específica no 

estado solto, os valores de 230 kg/m³ para os resíduos domiciliares, 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).   

              Segundo Tinôco (2007), o peso específico aparente é fundamental para o correto 

dimensionamento da frota de coleta, assim como de contêineres e caçambas estacionárias. 

Determina a capacidade volumétrica dos meios de coleta, transporte e disposição final. 

d) Teor de umidade 

               Representa a quantidade de água presente nos resíduos, medida em percentual do 

seu peso. Têm influência direta sobre a velocidade de decomposição da matéria orgânica no 
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processo de compostagem, no poder calorífico dos resíduos, no peso específico aparente dos 

resíduos, e no cálculo da produção de lixiviado, além de ser importante para o correto 

dimensionamento do sistema de coleta de percolados (TINÔCO, 2007). 

               Segundo o IBAM (2001), o teor de umidade varia muito com a época do ano, e por 

isso na maioria dos casos é estimado. Deve ser considerado para implantação de um aterro 

sanitário um teor de umidade variando em torno de 40 a 60% ao longo do ano.  

e) Compressividade 

               Conforme definição de Tinôco (2007), compressividade é o grau de compactação ou 

a redução do volume que uma massa de resíduos pode sofrer quando compactado, deve ser 

usado no dimensionamento de veículos coletores, estações de transferência com compactação 

e caçambas compactadoras estacionárias.  

               Segundo o IBAM (2001), a compressividade dos RSU situa-se entre 1/3 e 1/4 do seu 

volume original.  

  

1.2 GERENCIAMENTO DOS RSU EM OUTROS PAÍSES  

 

 

               Segundo Andrade e Ferreira (2011), os sistemas de gestão de resíduos sólidos em 

outros países, sobretudo nos Estados Unidos, Canadá, Japão e nos países da União Européia 

são os mais complexos do mundo. Para dar conta de todos, ou de grande parte dos resíduos 

em seus territórios, esses países aplicam várias modalidades de tratamento antes da disposição 

final. Utilizam cada vez mais critérios rígidos, a fim de proteger sua população dos efeitos 

nocivos decorrentes dos resíduos sólidos.  

               Esses países possuem estratégias, para melhor gestão de resíduos sólidos urbanos, 

baseadas em sistema hierárquico de etapas que seguem a seguinte ordem: minimização, 

reutilização, reciclagem, recuperação de energia da incineração e disposição final dos rejeitos 

em aterros sanitários. 

               De acordo com Trotta (2011), esses países adotam sistemas complexos devido a um 

conjunto de fatores adquiridos ao longo do tempo que inclui: boas condições de vida da 

população; longo período de investimentos em infraestrutura urbana; consciência da 

população no sentido de colaborar com a gestão de resíduos sólidos urbanos e com a proteção 

ambiental, etc. Fatores que são resultados de longo período de investimentos em vários 

setores da sociedade.  



19 

 

               Nos Estados Unidos, de acordo com Miller (2007), 55% dos RSU vão para aterros 

sanitários, 30% são reciclados ou compostados e 15% são incinerados. O país é responsável 

pela produção de um terço dos RSU do mundo. A geração per capita média é de 2 kg/hab/dia. 

               Ainda segundo Andrade e Ferreira (2011) os Estados Unidos mostram uma 

característica interessante no gerenciamento dos resíduos sólidos, onde o governo optou pela 

descentralização da gestão de seus resíduos, delegando aos estados uma grande autonomia 

quanto à gestão dos resíduos sólidos urbanos, que por sua vez, adotaram programas e planos 

que geralmente incluem, desvio dos materiais recicláveis da disposição em aterros e cobrança 

de taxas específicas da população para o serviço de gestão dos resíduos sólidos. 

               Já no Canadá, segundo Eigenheer (2003), cerca de 80% dos RSU são dispostos em 

aterros sanitários, cerca de 8% são incinerados e o restante é compostado ou reciclado. A 

geração per capita média no País é de 1,7 kg/hab/dia, o que coloca o Canadá como o segundo 

país em geração per capita de RSU no mundo.  

               Quanto à geração de resíduos sólidos urbanos no Japão, percebe-se uma composição 

média em torno de: 40% de papel, 20% de plásticos, 17% de orgânicos, 10% de vidro, 6% de 

metais e 7% de outros (MENDES e IMURA, 2004 apud ANDRADE e FERREIRA, 2011).  

               O Japão apresenta uma geração per capita média de 1 kg/hab/dia. Por ser um país 

altamente urbanizado, populoso e com pequeno território geográfico, sofre sérios problemas 

quanto à disposição final de seus resíduos. Assim, a alternativa encontrada para os rejeitos foi 

a incineração. Sendo destinados aos aterros sanitários apenas 12% dos RSU produzidos no 

país (MILLER, 2007). 

               Nos países da União Européia, a produção de RSU também é bastante acentuada.  

Segundo Eigenheer (2003) a geração per capita média varia de 0,95 kg/hab/dia, encontrados 

na Itália e França, até 1,4 kg/hab/dia produzidos na Noruega. 

               De acordo com Trotta (2011), em Portugal, a geração per capita média é de 1,24 

kg/hab/dia. O gerenciamento dos RSU produzidos no país é realizado através do Plano 

Estratégico dos Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU). O Plano tem como objetivo ser um 

referencial para a gestão dos RSU no período 2006 - 2016.  

               Segundo Trotta (2011), o PERSU foi colocado em prática rapidamente, graças ao 

aporte financeiro, proveniente dos fundos estruturais da União Européia, sendo agilizado pela 

imposição de regras, metas, obrigações e controle por parte da Comissão Européia. As 

principais medidas do Plano são o encerramento e recuperação dos lixões; criação e 

construção de infraestruturas de coleta, transporte, tratamento e destino final dos RSU e 

similares; e a criação da base de apoio ao desenvolvimento da coleta seletiva e da reciclagem.                 
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               Com essas medidas, Portugal atualmente destina cerca de 90% de seus RSU para 

aterros sanitários. Ainda segundo Trotta (2011), foi lançado recentemente o Programa de 

Prevenção de Resíduos Urbanos (PPRU), com a meta de diminuir a quantidade de resíduos na 

fonte geradora, reaproveitar e/ou compostar parte do que é produzido. Desta forma, pretende-

se melhorar o gerenciamento dos resíduos produzidos no País. 

               Seymour (2004, apud ANDRADE E FERREIRA, 2011), apresentou os métodos de 

tratamento e disposição final, usados em vários países da União Européia, (FIGURA 1). 

 

 
Figura 1 – Tratamento e destinação final em alguns países da Europa (2004). 

Fonte: Adaptado de Seymour (2004). 

 

                Segundo Russo (2003) na União Européia, a temática da gestão de RSU é 

regulamentada pelas Diretivas Comunitárias. São Leis que ditam as ações do bloco. Ainda 

conforme Trotta (2011), cada país membro pode ter suas próprias leis, no entanto, a meta 

mínima deve ser obrigatoriamente a estabelecida nas Diretivas. Uma das principais leis para o 

gerenciamento dos RSU no bloco econômico é a Diretiva 1999/31/CE, de 26 de abril de 1999. 

Segundo Eigenheer et al, (2005 apud ANDRADE e FERREIRA 2011), esta diretiva possui 

várias regras e restrições, além de prever que até o ano de 2014, praticamente todos os 

resíduos deverão ser devidamente processados antes da disposição final em aterros sanitários.  

                Dessa forma alguns países já adotam medidas interessantes no gerenciamento dos 

resíduos.  
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               Segundo Miller (2007), a Dinamarca foi a primeira a banir os recipientes não 

recicláveis de bebidas; na Finlândia 95% dos recipientes de refrigerantes e bebidas alcoólicas 

são reutilizáveis; para incentivar as pessoas a usarem sacolas reaproveitáveis, as lojas na 

Holanda e Irlanda cobram pelas mesmas, o que resultou em redução entre 90% e 95% no uso 

de sacolas em ambos os países. 

               Como se percebe nesses países o gerenciamento dos resíduos sólidos faz parte das 

políticas públicas, demandam grandes investimentos e buscam cada vez mais envolver a 

participação de todos e a adoção de técnicas para minimizar os impactos, através da 

diminuição na geração, reutilização e reciclagem.  

 

1.3 A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO BRASIL 

 

               Segundo a ABRELPE (2007), estima-se que no Brasil sejam gerados cerca de 61,5 

milhões de toneladas de RSU por ano, dos quais cerca de 10 milhões deixam de ser coletados. 

Contudo, ao se avaliar os dados por região, ficam perceptíveis as diferenças existentes entre 

os estados da federação. Ainda, segundo Tinôco (2007), é prática corrente a coleta ser feita 

com eficiência apenas nos bairros nobres ou nas ruas principais das cidades, enquanto nas 

áreas menos privilegiadas, a coleta é irregular ou ineficiente. Além disso, a destinação final é 

um dos maiores desafios enfrentados pelos municípios brasileiros.  

               O IBGE (2008), em pesquisa sobre o PNSB, mostrou que 50,8% dos municípios 

brasileiros dispõem seus resíduos sólidos em lixões, 22,5% em aterro controlado e 27,7% em 

aterros sanitários. Desta maneira percebe-se que metade dos municípios dispõe seus RSU em 

lixões, embora proibidos, desde 1979, pela Portaria nº 53 do Ministério do Interior e, mais 

recentemente, ratificada pela Lei 12.305 de 2010. Os lixões são responsáveis por grandes 

impactos negativos no ambiente e na saúde pública (TINÔCO, 2007).  

               Outro aspecto presente na maioria dos lixões existentes nos municípios brasileiros  

 

é a presença de catadores de materiais recicláveis oriundos do lixo urbano, que 

contribuem para que haja razoável recuperação destes materiais, através da 

inserção no processo produtivo. Embora, parte dos catadores tenha atuação mais 

organizada, através de cooperativas e associações, a maioria ainda realiza a 

catação em péssimas condições sanitárias, remexendo os recipientes de 

acondicionamento da coleta domiciliar, ou em “lixões”, configurando modelo 

extremo de exploração capitalista da mão de obra (ANDRADE e FERREIRA, 
2011, p. 13). 
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              De acordo com Tinôco (2007), a situação de precariedade desse trabalho de baixa 

renda, baseado na venda de material reciclável, na exclusão social e na ausência de direitos 

trabalhistas, são somados aos riscos à saúde que os catadores sofrem, sendo expostos a 

materiais e elementos nocivos. Mesmo assim, essa situação deplorável é responsável por 

grande parte da reciclagem existente no País.                

               No Brasil, os desafios do gerenciamento dos resíduos ainda é a ampliação da coleta 

domiciliar, do reaproveitamento e da disposição final adequada dos resíduos, segundo 

Eigenheer et al. (2005, apud ANDRADE e FERREIRA p. 13), “é urgente no Brasil a 

mudança de paradigma que passe a destacar o aterro sanitário como figura central do sistema 

de destinação final de resíduos”. Da mesma maneira Peneluc e Silva (2008), destacam a 

importância da adoção de políticas auxiliares, mas não menos importantes, como reciclagem, 

coleta seletiva, compostagem e principalmente a educação ambiental. 

               Neste sentido, segundo Moretto et al. (2010) a educação ambiental deve ser 

orientada para a resolução de problemas concretos do meio ambiente, deve ter um foco 

transdisciplinar e participação ativa de cada indivíduo e da coletividade. Para isso, menciona 

atividades socioculturais como encontros, reuniões, palestras semestrais, cursos e eventos 

envolvendo a participação de especialistas de diversas áreas do conhecimento.  

               Cabe destacar ainda vários aspectos que contribuem para a complexidade da gestão 

dos RSU no Brasil. Os principais, segundo Andrade e Ferreira (2011), são: a grande massa de 

desempregados estruturais; a obsolescência planejada dos produtos; a demanda por 

capacitação técnica específica; a falta e dependência de tecnologias próprias; a falta de 

informações sobre os resíduos; o menosprezo sobre esse tema; as crises econômicas; os 

elevados índices de corrupção; e, por fim, a falta de cidadania. 

               Contudo, o maior desafio, enfrentado na gestão dos RSU no Brasil é o envolvimento 

integrado do poder público com a sociedade. O que se percebe é a proliferação de grande 

individualismo e forte passividade, que acabam inibindo ações de melhoria socioambiental. A 

omissão prolifera em grande parte das prefeituras municipais, acarretando impactos ao meio 

ambiente e uma baixa qualidade de vida para a população. 

               Apesar do quadro complexo, segundo Andrade e Ferreira (2011), no Brasil tem 

havido relativa melhora nos últimos anos devido a fatores, como a forte atuação do Ministério 

Público nas prefeituras, através de Termos de Ajuste de Conduta, maiores recursos federais 

pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente, apoio de alguns governos estaduais e uma recente 

conscientização da população sobre a limpeza urbana. Destacando ainda a da Lei 11.445 de 

05 de janeiro de 2007, que trata das Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico e inclui a 
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limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos como serviço pertencente ao saneamento 

básico e a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, leis que visam nortear as futuras políticas de saneamento básico no Brasil. 

 

1.4 OS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ 

 

               No município de Ji-Paraná não existe estudos efetivos sobre os resíduos sólidos 

urbanos. O que foi apurado são informações, coletadas junto aos catadores no lixão e na 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente SEMAGRI.  

               Na cidade a coleta e destinação final dos RSU são terceirizadas através do contrato 

N
o
 259/PGM/2009, com vigência até dezembro de 2013, para a empresa Marquise S/A. 

Exceção são os resíduos da construção civil, sendo sua destinação final de responsabilidade 

do gerador. 

               Na coleta dos RSU são empregados caminhões compactadores e caçambas, com 

roteiros e dias determinados, essa rota é feita com base na produção, sendo que, nas áreas 

centrais da cidade a coleta é realizada de segunda a sábado e nas áreas periféricas três vezes 

por semana.  

               A destinação final dos resíduos sólidos urbanos produzidos na cidade é feito em um 

lixão localizado na estrada do km 11, lotes 37 e 37A, gleba Pyrineus. Os RSU são enterrados 

sem nenhum controle técnico, o que segundo Tinôco (2007) ocasiona a poluição do meio 

ambiente e pode trazer sérios riscos à saúde pública.  

               Assim, o Ministério Público do Estado de Rondônia MP/RO, passou a investigar o 

município, quanto à forma de disposição final dos RSU e concluiu que está em desacordo 

com a legislação vigente no País.  

                Devido à investigação, foi realizado um Termo de Ajustamento de Conduta entre o 

MP/RO e a Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, onde a Prefeitura se comprometeu a adotar 

medidas para readequar a destinação dos resíduos, objetivando corrigir e minimizar os 

impactos sobre o meio ambiente. Um dos pontos acertados é que o Município deverá 

apresentar um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para a cidade, seguindo critérios 

dispostos em lei. Ainda de acordo com o TAC, o Município deverá iniciar as obras do aterro 

sanitário, observadas as formalidades legais, até 31 de julho de 2012, podendo ser prorrogado 

o prazo por no máximo 12 meses. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 CARACTERIZAÇÃO BÁSICA DA ÁREA EM ESTUDO  

               O município de Ji-Paraná está localizado na região centro-leste do Estado de 

Rondônia. Possui uma área de 6.897 km² que representa 2,9% do Estado de Rondônia 

(FIGURA 2).  

               Conforme dados do IBGE (2010), Ji-Paraná é o segundo município do Estado de 

Rondônia em população e economia. Possui uma população de 116.610 habitantes, sendo que 

destes 104.858 residem na zona urbana. O PIB per capita é de R$ 12.239,10. O clima 

predominante conforme classificação internacional de Köppen é do tipo Aw, ou seja, tropical 

chuvoso, com estação seca e chuvosa definida (BRASIL, 2007). A precipitação pluviométrica 

média anual varia entre 1400 a 2500 mm/ano, com temperatura média do ar entre 24 e 26 °C 

(SEDAM, 2011).  

               As principais atividades econômicas do município são a prestação de serviços; as 

indústrias de pequeno e médio porte, principalmente de laticínios, frigoríficos, madeireira e 

granitos; e a pecuária bovina (JI-PARANÁ, 2011). Atividades que entre outras coisas, geram 

grandes quantidades de resíduos, que são destinados para o lixão do município. 

               A área do atual lixão dista cerca de 10 km da cidade é de fácil acesso e segundo o 

MP/RO (2010) está numa área adequada para o destino final dos resíduos sólidos urbanos da 

cidade (FIGURA 2). 

 

 
Figura 2 – Mapa de localização do município de Ji-Paraná e do lixão da cidade. Ji-Paraná, Rondônia. 

Setembro de 2011.          
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2.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 

               As atividades de campo foram realizadas nos meses de agosto e setembro de 2011, 

sendo feita em três etapas.  

               Na primeira etapa foi realizado um levantamento junto à empresa Marquise S/A, que 

disponibilizou os dados sobre a coleta dos resíduos na cidade, tais como, freqüência, rota e 

número de viagens por dia. A segunda etapa foi a pesagem dos caminhões coletores, 

conhecendo com isso a quantidade de resíduos gerados por dia na cidade. A pesagem foi 

realizada no período de 22 de agosto a 10 de setembro de 2011, utilizando a balança da 

empresa Bernardo Alimentos, localizada no Anel Viário, lote 80 km 0.5, em Ji-Paraná. A 

terceira e última etapa foi realizada na área do lixão da cidade, onde foram realizadas as 

amostragens, a partir do qual foi determinado o peso específico e a composição gravimétrica 

dos RSU. 

 

2.3 ELABORAÇÃO DO MAPA DE COLETA 

 

               Com base nas informações de rota de coleta dos caminhões, disponibilizados pela 

Marquise S/A e apoiado em arquivos vetoriais, disponibilizados pela Prefeitura, SIPAM e 

IBGE, estruturou-se um mapa de coleta na cidade de Ji-Paraná. O referido mapa foi elaborado 

segundo regras de semiologia gráfica, utilizando a variável cor para representar os itinerários, 

num Sistema de Informação Geográfico (SIG).   

 

2.4 AMOSTRAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

               A escolha das cargas para realizar a amostragem foi estabelecida a partir da 

procedência, sendo duas provenientes da região central e duas da região periférica, com duas 

cargas em cada distrito da cidade.  

               Foram realizadas quatro amostragens. Sendo duas provenientes das regiões 

periférica e central do primeiro distrito nos dias 07 e 08 de setembro e duas provenientes das 

regiões periférica e central do segundo distrito nos dias 03 e 04 de outubro do ano de 2011. 

Para isso foi utilizado o processo de quarteamento, descrito pela ABNT - NBR 10.007 (2004).  

               O processo de quarteamento consiste em dividir a carga em quatro partes iguais, 

sendo tomadas duas partes opostas entre si para constituir uma nova amostra e descartadas as 

partes restantes. As partes não descartadas são juntadas, homogeneizadas e novamente 
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divididas em quatro partes, sendo descartadas novamente duas partes opostas. O processo de 

quarteamento se repete até que se obtém uma amostra representativa para realizar a 

caracterização.  

               Neste trabalho, para cada amostra final, foi considerado um volume de 

aproximadamente 1 m
3
. 

 

2.5 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DOS RSU  

 

               A amostra proveniente do processo de quarteamento foi colocada sobre uma lona 

plástica onde foi aferido seu volume, utilizando de um recipiente com volume previamente 

calculado. Posteriormente com o peso da amostra, foi calculado o peso específico aparente da 

amostra. O processo foi repetido nas quatro amostras, obtendo assim o peso específico médio 

aparente dos RSU de Ji-Paraná. 

               Para calcular o volume dos resíduos, foram medidos o diâmetro (D) e a altura (H) de 

um recipiente cilíndrico reto, obtendo 0.56m e 0.84m, respectivamente. Foi calculado seu 

volume ( ), a partir da expressão matemática (1), obtendo assim o volume de 0.2 m
3
. 

 

 

 

               Através da pesagem de cada material, previamente separados em matéria orgânica; 

papel/papelão; plástico-filme; plásticos; metais; vidros e outros foram determinados a 

composição gravimétrica dos resíduos em cada amostra, sendo posteriormente juntadas para 

determinar a composição gravimétrica final dos RSU de cada região da cidade.  

               A caracterização física foi realizada nos mesmos dias da amostragem, sendo feita 

imediatamente após a mesma, para tal contou com a colaboração de catadores que trabalham 

no lixão, sendo fornecidos e usados os devidos equipamentos de proteção individual. 

              Para a pesagem dos materiais foi usado balança com capacidade para 200 kg. Não foi 

retirada a tara do recipiente usado na pesagem, pois foi usado o mesmo recipiente para todos 

os materiais que posteriormente serão expostos em percentagem, não influenciando nos 

resultados.  
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               Os materiais e equipamentos usados no processo de amostragem e caracterização 

física foram: enxadas, pás, recipiente (tambor), lona plástica, máquina fotográfica, sacos, 

balança, EPI e prancheta com papel e lapiseira para anotações.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 MAPA DE COLETA 

 

               Com os dados fornecidos pela Marquise S/A, sobre os dias da coleta em cada ponto 

da cidade, foi montado o mapa de coleta dos resíduos sólidos urbanos do município de Ji-

Paraná, conforme Figura 3. Na cidade não existe transbordo, os caminhões coletam os RSU e 

quando atingem sua capacidade máxima, dirigem-se para o destino final. Ainda conforme a 

Marquise S/A, salvo em algumas exceções, a coleta é realizada sempre nos mesmos dias e 

horários.  

 

 
Figura 3 – Mapa de coleta dos RSU, Ji-Paraná, Rondônia. Setembro de 2011. 

 

               Neste mapa estão representadas as duas regiões da cidade. Sendo, a região central 

representada pela cor verde, com uma área em cada distrito e a região periférica representada 

pelas cores, roxo no primeiro distrito e azul no segundo distrito. 

               Na região central a presença de comércios é predominante, a coleta é realizada de 

segunda-feira a sábado. Na região periférica a coleta é realizada três vezes por semana sendo, 

segunda, quarta e sexta-feira, no primeiro distrito e, terça, quinta e sábado, no segundo 

distrito, nesta região a predominância é de residências. Assim optou-se por realizar a 

composição física dessas áreas em separado, possibilitando compará-las.  
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              Através destes resultados, conclui-se que a coleta dos RSU da cidade de Ji-Paraná 

está adequada, no que precede a norma, apresenta freqüência mínima de coleta de três vezes 

por semana, sendo realizada, segundo a Marquise S/A, sempre nos mesmos dias e horários 

(TINÔCO, 2007).      

               No entanto, para implantar o programa de gerenciamento dos RSU da cidade, será 

necessário realizar mudanças no sistema de coleta, como adotar a coleta seletiva e realizar a 

coleta dos materiais em separado, com objetivo de facilitar o processo de reciclagem. 

               Para isso será preciso adequar a frota de coleta, possibilitando coletar os materiais 

úmidos separados dos secos, além de um veículo específico para a coleta seletiva. Também 

será necessário definir e divulgar os dias, horários e roteiros dos veículos coletores, para que 

as ações desenvolvidas junto à população estejam em sintonia com a coleta, com o objetivo de 

otimizar o sistema de coleta. 

 

3.2 GERAÇÃO PER CAPITA 

 

               Para obter a geração per capita dos RSU da cidade de Ji-Paraná, primeiramente foi 

conhecido a quantidade de viagens dos caminhões coletores realizadas por dia durante a 

semana, mostrado na tabela 1. 

 

TABELA 1 – Número de cargas coletadas por dia dos caminhões compactadores e dos caminhões 

caçamba. 

Dias da 

semana 

Caminhão compactador Caminhão caçamba 

Região central Região periférica Região periférica 

Segunda 06 06 02 

Terça 06 06 04 

Quarta 04 06 02 

Quinta 05 05 04 

Sexta 05 05 02 

Sábado 04 06 04 

Total 30 34 18 

 

               Assim foi determinada a quantidade de viagens dos caminhões coletores em cada 

região da cidade, durante a semana. A região periférica responde por 34 cargas de caminhão 

compactador e 18 cargas de caminhão caçamba, enquanto a região central produz 30 cargas 
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de caminhão compactador. Segundo a Marquise S/A os resíduos produzidos no domingo são 

diluídos na coleta de segunda e terça-feira. 

                Em um segundo momento foi realizado a pesagem dos caminhões coletores de 

resíduos, sendo os pesos de 12 cargas do caminhão compactador apresentado na Tabela 2. 

 

TABELA 2 – Peso obtido com a pesagem dos caminhões compactadores 

Data Peso do Caminhão Carregado (kg)   Tara do Caminhão (kg) Peso Líquido (kg) 

22/08/11 18.560  11.000  7.560  

24/08/11 18.100  11.000  7.100  

24/08/11 16.630  11.000  5.630  

25/08/11 17.950  11.000  6.950  

26/08/11 18.810  11.000  7.810  

29/08/11 18.015  11.000  7.015  

31/08/11 17.938  11.000  6.938  

02/09/11 17.879  11.000  6.879  

07/09/11 19.320  11.000  8.320  

08/09/11 18.830  11.000  7.830  

09/10/11 18.030  11.000  7.030  

10/09/11 18.340  11.000  7.340  

Média 18.200 11.000 7.200 

 

               Realizou-se ainda a pesagem de 06 cargas de caminhão caçamba, conforme 

mostrados na Tabela 3. 

 
TABELA 3 – Peso obtido com as pesagens dos caminhões caçamba. 

Data Peso do Caminhão Carregado (kg) Tara do Caminhão (kg) Peso Líquido (kg) 

23/08/11 8.890  6.560  2.330  

25/08/11 8.880  6.560  2.320  

26/08/11 8.517  6.560  1.957  

29/08/11 9.060  6.560  2.500  

31/09/11 8.813  6.560  2.253  

02/09/11 9.000  6.560  2.440  

Média 8.860 6.560 2.300 
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               Com os resultados obtidos na tabela 1, verificou-se que são produzidas 64 cargas de 

caminhão compactador e 18 cargas de caminhão caçamba por semana. Assim, considerando o 

peso médio de cada carga, conforme apresentado na tabela 2 e tabela 3, se obteve uma 

geração de 502.200 kg de RSU por semana na cidade de Ji-Paraná. O que equivale a uma 

produção média de 71.742 kg de RSU por dia.  

               Segundo o Censo realizado pelo IBGE (2010), o município de Ji-Paraná possui uma 

população urbana de 104.858 habitantes, destas segundo a Marquise S/A, 100% são atendidas 

pela coleta.  

               Os valores obtidos foram utilizados na equação matemática (2), onde geração per 

capita (q) é igual à quantidade de resíduos produzidos por dia, dividido pelo número de 

habitantes atendidos pela coleta. Obtendo assim uma geração per capita de 0.684 kg/hab/dia. 

 

 

 

               Este resultado mostra que a geração per capita no município esta dentro da média 

nacional apresentada por Tinôco (2007), que é de 0,60 a 0,80 kg/hab/dia, no entanto o 

gerenciador dos RSU deve considerar que ao longo do ano a quantidade de resíduos varia, 

principalmente com as épocas especiais. Podemos citar os períodos de festas regionais como a 

exposição agropecuária, carnavais, além das festas como finais de anos e datas 

comemorativas. Portanto é necessário sempre considerar uma margem de segurança. Além 

destas variações sazonais, é necessário também estar atento para o crescimento demográfico e 

econômico da cidade, pois influencia diretamente na quantidade de resíduos da cidade. 

               A geração per capita é importante para o planejamento das ações no gerenciamento 

dos RSU. Com a implantação do aterro sanitário a geração per capita será o principal 

indicador sobre a produção dos resíduos, já que todas as cargas devem passar por uma 

balança, possibilitando conhecer diariamente a quantidade de resíduos gerados. O aterro deve 

possuir um histórico diário, mensal e anual da geração dos RSU. Através disso pode-se 

avaliar os efeitos de uma ação, realizada para diminuir e/ou minimizar a geração dos resíduos, 

detectando ainda quais bairros, rota de coleta e/ou região necessita intensificar as ações, ou 

mudar de estratégia.  

               Os dados da geração per capita permitem ao gerenciador dos RSU a estimativa da 

quantidade de veículos necessários para a coleta, quando junto com a composição 
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gravimétrica, estima em números reais o potencial de recicláveis, números que devem ser 

usados para contratar mão-de-obra e/ou serviços de terceiros.  

 

3.3 AMOSTRAGENS DOS RSU 

 

               O processo para obter as amostras foi o quarteamento, realizado na área do lixão da 

cidade, a fim de realizar a caracterização física dos RSU.  

               O processo foi realizado em quatro cargas, gerando uma amostra para cada carga, 

perfazendo um total de quatro amostras. Para isso, as cargas foram cuidadosamente 

selecionadas, sendo tomadas duas cargas do primeiro distrito (uma da região central e uma da 

região periférica), e duas cargas do segundo distrito, (uma da região central e uma da região 

periférica).   

               A figura 4 mostra como foi feito todo o processo de quarteamento, em uma das 

cargas, para obtenção de uma amostra.  

                

 

    

                     
                          

    

                   
 
     

                   

 

Figura 4 – Sequência de imagens mostrando as etapas do processo de quarteamento, para obtenção de 

uma amostra. Ji-Paraná, Rondônia. Setembro de 2011. 

A B C 

D E F 

G H I 
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               A sequência de imagens, mostrada na figura 4, relata os passos seguidos durante a 

amostra 3, sendo a carga proveniente da região periférica do segundo distrito da cidade. 

               Para obtenção dessa amostra, foi desviada a referida carga, para um local 

previamente determinado, onde foi realizada a descarga, conforme mostrado na imagem (A). 

Sendo posteriormente dividida em três partes (B), sendo tomada uma dessas partes para 

realizar o processo de quarteamento. 

               Posteriormente foi homogeneizada a parte escolhida para a amostragem (C), em 

seguida foi dividido em quatro partes iguais (D). A homogeneização foi realizada 

manualmente com auxílio de enxadas e a divisão foi realizada com auxílio de dois pedaços de 

cano de aproximadamente três metros, amarrados de forma que formasse quatro ângulos de 

90
o
, conforme se observa nas imagens. 

                Após a divisão, foram descartadas duas partes opostas entre si (E). As partes 

restantes foram juntas e homogeneizadas (F), sendo novamente divididas em quatro partes e 

descartadas as partes opostas entre si (G). Desses processos resultou uma amostra de 

aproximadamente, um metro cúbico, juntada em uma lona plástica (H) e (I).  

                          

  3.4 PESO ESPECÍFICO APARENTE 

               

                As amostras resultantes do processo de quarteamento foram medidas num recipiente 

com volume previamente calculado, conforme foi mostrado na equação matemática (1), em 

seguida pesados, (FIGURA 5). 

    

      

Figura 5 – Aferição do volume (A) e peso (B) dos RSU amostrados. Ji-Paraná, Rondônia. Setembro 

de 2011. 

 

A B 
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               Com a aferição do volume e do peso dos RSU realizado nas quatro amostras, chegou-

se ao resultado mostrado na tabela 4. 

  

TABELA 4 – Peso e volume dos resíduos sólidos urbanos medidos a partir das amostras.   

Amostra Região/Proveniente Peso (kg) Volume (m
3
) 

1 Periférica/1
o
 distrito.  247  1,2 

 

2 Central/1
o
distrito. 144  0,80 

 

3 Periférica/2
o
distrito. 195  1,0 

 

4 Central/2
o
distrito. 158  0,80 

 

Total Todas 744  3,8 
 

 

               De posse desses resultados, utilizou-se então a equação matemática (3) para calcular 

o peso específico aparente médio (  dos RSU, sendo este igual ao peso em kg divido pelo 

volume dos resíduos em m
3
.  

               Determinando assim, o peso específico aparente médio dos resíduos sólidos urbanos 

de Ji-Paraná. Sendo este de 195 kg/m
3
. 

 

 

 

 

               Ao comparar o peso específico médio encontrado no município de 195 kg/m
3
, com o 

recomendado pelo IBAM (2001) que é de 230 kg/m
3
 e com o apresentado por Tinôco (2007) 

de 250 kg/m
3
. Conclui que o peso específico médio dos RSU de Ji-Paraná está relativamente 

abaixo do apresentado pelos referidos autores, o que pode indicar menos presença de 

materiais pesados. Resultado que pode ser explicado pela grande presença de papel/papelão 

nas amostras. 

               O peso específico médio é importante para estimar a capacidade dos veículos 

coletores empregados na coleta dos resíduos e deve ser usados para dimensionar contêineres 

na implantação de coleta seletiva.  
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3.5 COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA 

 

               A Figura 6, mostra o procedimento para determinar a composição gravimétrica dos 

resíduos sólidos urbanos, realizado em cada amostra. 

 

          

Figura 6 – Imagens mostrando a separação (A) e pesagem (B) dos materiais, Ji-Paraná, Rondônia. 

Setembro de 2011. 

 

               A separação e pesagem foram feitas imediatamente após o cálculo do volume em 

cada amostra. Após realizar a separação e pesagem dos materiais nas quatro amostras, os 

resultados foram juntados por região, conforme Tabela 5.  

 

TABELA 5 – Peso dos materiais encontrados nos resíduos sólidos urbanos de Ji-Paraná/RO, nas 

regiões periféricas e centrais da cidade. 

Amostra/ 

Região 

Peso dos Materiais encontrados nas amostras em kg 

M.O Papel/Papelão P.-Filme Plásticos Metais Vidro Outros 

Periférica 283 51 19 13 9 8 41 

Central 166 63 13 18 6 4 32 

                               

               Assim, utilizou-se os resultados obtidos com a separação e pesagem dos materiais 

para determinar a composição gravimétrica em cada região e posteriormente a composição 

gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos de Ji-Paraná/RO.  

 

3.5.1 Composição Gravimétrica dos RSU das Regiões Periféricas de Ji-Paraná/RO 

 

               Com a pesagem dos materiais, separados nas amostras provenientes das regiões 

periféricas da cidade chegou-se ao resultado apresentado na Figura 7, onde podemos observar 

A B 
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uma maior produção de matéria orgânica e papel/papelão.  

 

 
Figura 7 – Produção de resíduos sólidos urbanos provenientes das regiões periféricas da cidade de Ji-

Paraná. Ji-Paraná, Rondônia. Setembro de 2011. 

 

               Pode-se observar com a classificação gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos dessa 

região, uma maior geração de matéria orgânica. Produção que no município são 

impulsionadas, principalmente pela grande quantidade de restos de alimentos, podas de 

plantas e de capina misturados com terra. 

                Outra característica interessante nessa região é a quantidade de resíduos recicláveis. 

Se considerar apenas os resíduos de maior valor econômico e de mais fácil reciclagem, como 

Papel/Papelão, Plástico-filme, Plásticos e Metais, atingem um total de 21%. Comparando com 

a média nacional que é de 18,2%, para os mesmos materiais (TINÔCO, 2007), percebemos 

que mesmo nas áreas periféricas os resíduos da cidade possuem um grande potencial para a 

reciclagem. 

               Ainda, chama a atenção a geração de plástico-filme. Quando comparado a produção 

de plástico-filme de 4,5% no município de Ji-Paraná com a média nacional, que é de 2,7%, 

percebe-se que as pessoas possuem o hábito de usar indiscriminadamente as chamadas sacolas 

plásticas, mostrando que a educação ambiental das pessoas no município quanto a redução de 

resíduos ainda esta aquém do desejável, indicando com isso necessidade de trabalhar a parte 

de conscientização nas residências com o objetivo de reduzir consumo. 
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3.5.2 Composição Gravimétrica dos RSU das Regiões Centrais de Ji-Paraná/RO 

 

               A partir das amostras das regiões centrais da cidade chegou-se ao resultado 

apresentado na Figura 8, onde, destaca-se a produção de matéria orgânica seguido de 

papel/papelão, outros, plásticos, plástico-filme, metais e vidro. 

 

   
Figura 8 – Produção de Resíduos Sólidos Urbanos provenientes das regiões centrais da cidade. Ji-

Paraná, Rondônia. Setembro de 2011. 

 

               O que mais chamou a atenção com a composição gravimétrica da região central é a 

quantidade de recicláveis. Considerando apenas os materiais de maior valor econômico, como 

papel/papelão, plásticos, plástico-filme e metais, se obtêm 33,3%.  

               Os resultados mostram ainda a possibilidade de implantar a coleta seletiva, devido a 

grande quantidade desses resíduos, principalmente de papel/papelão, facilitando assim o 

trabalho de triagem dos resíduos na chegada ao aterro. 

 

3.5.3 Comparação Entre a Composição Gravimétrica das Regiões da Cidade 

 

               Com a caracterização realizada nas regiões periféricas e centrais da cidade foi 

possível identificar as peculiaridades existentes em cada uma delas, conforme apresentado na 

figura 9. Ficaram evidentes as diferenças na composição média entre as duas regiões 

principalmente, quando comparamos a produção de plásticos, papel/papelão e matéria 

orgânica. 
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Figura – 9 Comparação entre a composição gravimétrica média dos resíduos sólidos urbanos 

produzidos nas regiões periféricas e centrais da cidade. Ji-Paraná, Rondônia. Setembro de 2011. 

 

               A comparação entre as regiões mostrou as principais diferenças existentes entre elas. 

A região central, provavelmente devido ao maior número de comércios, apresentou maior 

quantidade de papel/papelão e plásticos. Na região periférica, onde predomina as residências, 

destaca-se a produção de matéria orgânica. 

               Esses dados devem ser levados em conta pelo gerenciador dos resíduos no 

município, pois indica para a imediata adoção de medidas pontuais em cada região.  

               Na região central, que produz grande quantidade de resíduos recicláveis, deve ser 

adotadas medidas que viabilize a coleta seletiva, determinando os pontos e dias de coleta.  

               Para a região periférica, com objetivo de diminuir a quantidade de matéria orgânica, 

deve-se incentivar a compostagem nas residências, através de palestras, reuniões e panfletos. 

Essas ações, além de diminuir a quantidade de resíduos, são importantes para difundir a 

consciência ambiental. 

               Com a efetivação do gerenciamento dos RSU na cidade, as ações pontuais devem ser 

expandidas para toda a cidade.   

 

3.5.4 Composição Gravimétrica dos RSU de Ji-Paraná/RO 

 

               Para calcular a composição gravimétrica dos RSU de Ji-Paraná foram considerados: 

o número de cargas de cada tipo de caminhão (conforme exposto na Tabela 1), com seus 
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respectivos pesos médios; e considerado a procedência. Considerando esses dados, conclui-se 

que a produção média das regiões periféricas são responsáveis por 57%, enquanto as regiões 

centrais são responsáveis por 43% dos RSU produzidos na cidade.  

               Com isso, para representar a quantidade de RSU produzidos em cada região da 

cidade, foi desenvolvido a expressão matemática (4), em que considera para a média final a 

percentagem de resíduos gerados em cada região.  

               Assim, a produção de um tipo de resíduo (PR) é igual a multiplicação da 

percentagem desse resíduo, produzido na região periférica (RPRP), por 57 com a soma da 

multiplicação da percentagem desse mesmo resíduo produzido na região central (RPRC) por 

43.   

 

 

 

               A partir da equação 4, com as produções médias de cada região e considerando a 

produção média total por dia, calcula-se a produção média de resíduos no município conforme 

mostrado na Tabela 6. 

 

TABELA - 6 Produção média de RSU em Ji-Paraná 

Materiais Equação  Composição dos RSU/dia 

 % Kg 

Total %RPRP · 57 + %RPRC · 43 100 71.742 

Matéria Orgânica 66.7% · 57 + 54.8% · 43 61.7 44.193 

Papel/Papelão 12% · 57 + 21% · 43 15.9 11.408 

Plástico-filme 4.5% · 57 + 4.3% · 43 4.4 3.157 

Plásticos 3% · 57 +6% · 43 4.3 3.085 

Metais 2.2% · 57 + 2% · 43 2.1 1.506 

Vidros 2% · 57 + 1.2% · 43 1.7 1.219 

Outros 9.6% · 57 + 10.7% · 43 10 7.174 

 

               Para melhor visualização os resultados estão graficamente apresentados na figura 10, 

onde se percebe a ordem na produção de resíduos em: matéria orgânica, papel/papelão, 

outros, plástico-filme, plásticos, metais e vidro.  
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Figura 10 – Classificação gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos de Ji-Paraná. Ji-Paraná, 

Rondônia, Setembro de 2011. 

 

               O resultado mostrou que a matéria orgânica é o material mais abundante entre os 

RSU da cidade de Ji-Paraná. Isso se deve aos hábitos e costumes da população, que 

desperdiça, jogando na lixeira uma grande quantidade de alimentos, em muitos casos em 

condições de consumo, ainda existe grande quantidade de materiais orgânicos provenientes de 

podas, capinas, varrição, etc.  

               Isso indica a necessidade de adoção de medidas como reaproveitamento dos “restos” 

de alimentos, que poderiam ser usados para consumo humano ou alimentação animal. Outra 

medida fundamental é a prática da compostagem, deve ser realizada tanto nas residências 

como no tratamento dos resíduos, antes do destino final. Assim, pode-se diminuir cerca da 

metade dos RSU, que serão destinados ao aterro municipal, aumentando a vida útil do aterro e 

gerando melhorias e renda para a população. 

               Outra característica importante, determinada com a partir da caracterização 

gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos da cidade foi a quantidade de materiais com 

potencial para a reciclagem. Implicando na necessidade de implantar um eficiente sistema de 

reciclagem.   

               Com essas medidas, podem-se gerar muito benefícios como, aumentar a vida útil do 

aterro sanitário, bem como preservar os recursos naturais e ainda gerar emprego e renda às 

pessoas envolvidas no processo de reciclagem.  Segundo Calderoni (2003), a perda de energia 
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e os gastos com matéria-prima pela falta de reciclagem no Brasil, atingem R$ 4,4 bilhão por 

ano. 

               A reciclagem junto com a compostagem são as principais ações que devem ser 

implantadas no gerenciamento dos RSU da cidade. No entanto, o maior desafio dos dias 

atuais é a não produção, ou seja, diminuir ao máximo o consumo, principalmente de produtos 

como plástico-filme, plásticos, papel e papelão e parte da matéria orgânica. Segundo Brasil 

(2007), a não geração junto com a redução, reutilização e tratamento de resíduos sólidos, 

formam as diretrizes base da política nacional de resíduos sólidos. No município de Ji-Paraná, 

pode-se observar uma grande quantidade desses materiais evitáveis. 

               Comparando a geração média de resíduos sólidos urbanos de Ji-Paraná com a média 

nacional, segundo Tinôco (2007), percebemos que o município de Ji-Paraná apresenta a 

produção de plásticos, plástico-filme e papel/papelão acima da média (FIGURA 11).   

 

 
Figura 11 – Comparação entre a composição gravimétrica média nacional e a municipal, Ji-Paraná, 

Rondônia. Setembro de 2011. 

 

               Essa comparação mostra um desafio ao gestor dos RSU, indica a necessidade de 

implementar um plano de educação ambiental para diminuir o consumo desses resíduos.  

              Para que se atinjam os objetivos propostos de reciclagem, reutilização e não geração, 

complementados com um tratamento e destinação final adequados, é necessário implementar 

o gerenciamento no município, de forma a buscar o desenvolvimento sustentável.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

               De acordo com os resultados obtidos com a caracterização física dos RSU da cidade 

de Ji-Paraná foi possível determinar uma geração per capita média de 0,684 kg/hab/dia, com 

peso específico aparente médio de 195 kg/m
3
 e uma produção de matéria orgânica de 61,6%.   

               Outro resultado que deve ser destacado foram as diferenças existentes entre os 

resíduos das duas regiões da cidade. A região central apresentou maiores quantidade de 

papel/papelão e plásticos, enquanto a região periférica apresentou maior produção de matéria 

orgânica. 

               A composição gravimétrica revelou ainda um grande potencial para a reciclagem. 

Dentre os RSU produzidos por dia no município estão 11.408 kg de papel/papelão, 3.157 kg 

de plástico-filme, 3.085 kg de plásticos, 1.506 kg de metais e 1.219 kg de vidros. Totalizando 

20.367 kg de materiais com potencial para reciclagem produzida diariamente na cidade.  

               Contudo, em Ji-Paraná a grande maioria dos materiais são descartados sem nenhum 

tipo de aproveitamento. Estes materiais devem ser aproveitados, para entre outros benefícios 

gerar renda e ainda proteger a saúde pública e o meio ambiente. 

               O trabalho mostrou também que a cidade está muito aquém do aceitável no manejo 

dos RSU. Não possui nenhum tipo de gerenciamento e as ações despedidas atualmente visam 

apenas a retirada das ruas e seu descarte sem nenhum tratamento. Os RSU são vistos como 

um problema de difícil solução. 

               No entanto, a iniciativa do Ministério Público e o comprometimento da Prefeitura de 

construir o aterro sanitário e implantar um plano de gerenciamento para os RSU devem ser 

referenciados. O que se espera é que esse compromisso se torne realidade, deixando para trás 

a atual situação de descaso e inércia do poder público municipal. E que, principalmente as 

ações sejam decididas a partir das características dos resíduos, para atingir os objetivos 

propostos.    
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               A partir da caracterização física realizada, recomendam-se várias ações a serem 

implantadas para o gerenciamento dos RSU da cidade como coleta seletiva, reciclagem, 

reaproveitamento, compostagem, segregação dos resíduos na fonte, sistema de coleta 

eficiente, agregar valor aos produtos de reciclagem e incentivar a redução de consumo na 

fonte geradora.  

               No entanto, para efetivação dessas ações em um primeiro momento, é necessário dar 

prioridade para a construção e operação do aterro sanitário. Tornando o ambiente propício 

para a implantação das demais medidas.  

               O gerenciamento deve ser permanente e contínuo e depende da adesão da 

comunidade para obter êxito. Isso só é conseguido com educação ambiental. Sendo este o 

maior desafio a vencer para a mudança de paradigma.   

               Portanto, um manejo integrado e voltado para a proteção efetiva dos ecossistemas 

passa necessariamente pela integração entre o poder público, a participação de entidades não 

governamentais, os empresários e a sociedade em geral. Sem essa condição, fica limitada e até 

mesmo comprometida a efetiva implantação de planos de gestão e gerenciamento como 

instrumento adequado para o ordenamento das ações.  

 

 

 

 

               

                

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALBERTIN, R. M.; MORAIS. E.; NETO, G. A.; ANGELIS, B. L. D.; CORVELONE, E.; 

SILVA, F. F. Diagnóstico da gestão dos resíduos sólidos urbanos do município de Flórida 

Paraná. Revista Agro@mbiente On-line, v. 4, n. 2, p. 118-125, jul-dez, 2010. Centro de 

Ciências Agrárias - Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, RR. disponível em: <http:// 

www.agroambiente.ufr.br>. Acesso em: 20 abr. 2011   

 

ANDRADE, R. M.; FERREIRA, J. A. A Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil 

Frente às Questões da Globalização. Fortaleza. REDE – Revista Eletrônica do Prodema, v. 

6, n.1, p. 7-22, mar. 2011. ISSN 1982-5528. Disponível em: 

<http://www.prodema.ufc.br/revista/index.php/rede/article/view/>.Acessado em: 20 ago 2011. 

 

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

importância da reciclagem 2004. Disponível em: <http://www.abrelpe.org.br/panorama>.  

Acessado em: 10 out. 2011.   

 

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

Panorama dos resíduos sólidos no Brasil, 2006. Disponível em: 

<http://www.abrelpe.org.br/panorama>.  Acessado em: 20 ago. 2011. 

 

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

Panorama dos resíduos sólidos no Brasil, 2007. Disponível em: 

<http://www.abrelpe.org.br/panorama>.  Acessado em: 20 ago. 2011. 

 

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

Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2009. Disponível em: 

<http://www.abrelpe.org.br/panorama>.  Acessado em: 20 ago. 2011. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.  NBR 10004. Resíduos sólidos – 

Classificação. Rio de Janeiro.  Rio de Janeiro, 2004. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10007 - Amostragem de 

resíduos sólidos. Rio de Janeiro, 2004. 

 

BRASIL. Lei Nº 11.445, de 5 de Janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de 

maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei 

no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. Disponível em: 

<http:www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/.../lei/11445.htm.>. Acessado em: 05 

out. 2011. 

 

 

 

http://www.prodema.ufc.br/revista/index.php/rede/article/view/118/36
http://www.abrelpe.org.br/panorama
http://www.abrelpe.org.br/panorama
http://www.abrelpe.org.br/panorama
http://www.abrelpe.org.br/panorama


45 

 

BRASIL. Lei N
o
 12.305, de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

altera a Lei n
o
 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: 

<http:www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/.../lei/l12305 .htm.>. Acessado em: 05 

out. 2011. 

 

CALDERONI, Sabetai. Os bilhões perdidos no lixo, SP: 4ª Ed. Humanitas. São Paulo, 2003.  

 

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE 

SÃO PAULO – CETESB. Inventário Estadual de Resíduos sólidos Domiciliares. 

Disponível em: <http://www.cetesb.br>. Acesso em 15 set. 2011.  

 

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução 307, de 05 de Jul. de 2002. 

Diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Brasília, 

DF.  Jul. 2002. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res02/res3070.html. 

Acessado em: 20 set. 2011. 

 

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução N
o
 358, de 29 de abril de 

2005. Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá 

outras providências. Brasília 2005. Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35805.pdf.>. Acessado em: 20 set. 2011. 

 

DIAS, Genebaldo F. Educação Ambiental: Princípios e Práticas, SP: 6
a
 ed. Revisada e 

Ampliada. Gaia, São Paulo, 2000. 

 

EIGENHEER, E. M. Lixo, Vanitas e Morte: considerações de um observador de resíduos. 

Niterói, RJ: Ed. UFF, 2003. 

 

FIORILLO, C. A. P. Curso de Direito Ambiental Brasileiro, SP: 9
a
 ed. Saraiva. São Paulo, 

2008. 

 

FERREIRA, J. A. Resíduos Sólidos: perspectivas atuais. In: SISINNO, C. L. S. Resíduos 

Sólidos, ambiente e saúde: uma visão multidisciplinar. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000, p. 19-

40. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM. Manual de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. Rio de Janeiro: IBAM, 2001. 200p. 

Disponível em: <http://www.ibam.org.br/estudos>. Acessado em: 15 abr. 2011.  

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Pesquisa 

Nacional de Saneamento Básico 2001. Rio de Janeiro. IBGE 2001. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 maio 2011. 

 

INSTITUTO BRASILEIRA DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Pesquisa 

Nacional de Saneamento Básico 2008. Rio de Janeiro. IBGE 2010. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 maio 2011. 

 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35805.pdf.


46 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Censo 

Demográfico 2010. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 maio 2011. 

 

JI-PARANÁ. História da cidade. Disponível em: <http://www.ji-parana.ro.gov.br/simbolos-

municipais.php>. Acessado em: 05 out. 2011. 

 

JUNIOR, W. M. Caracterização Física dos Resíduos Sólidos Domésticos da Cidade de 

Bela Vista – GO. Universidade Católica de Goiás, Goiânia. 2005. 18 p. Disponível em: < 

http://www.ucg.br>. Acesso em: 20 abr. 2011. 

 

KASHIWAGURA, J. B. Diagnóstico dos resíduos sólidos recicláveis no município de 

Rosana/sp - uma alternativa para o desenvolvimento turístico. Rosana: UEP, 2007. 

Monografia (Bacharelado em Turismo), Unidade Experimental de Rosana. Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 2007. 

 

OLIVEIRA, O. A. Geografia de Rondônia Espaço e Produção. 3
a
 Ed. Dinâmica. Porto 

Velho – RO. Jun de 2005. 

 

MAGALHÃES, Juracy Peres. A Evolução do Direito Ambiental no Brasil. Editora Juarez 

de Oliveira. 2. ed. São Paulo – SP, 2002. 

 

MILLER J. G. T. Ciência Ambiental. 11ª ed. Thomson Learning. São Paulo – SP, 2007. 

 

MONTEIRO, J. H. P. Manual Integrado de Gerenciamento de resíduos Sólidos. Rio de 

Janeiro: IBAM, 2001. 197 p. Disponível em: <http://www.ibam.org.br/estudos>. Acessado 

em: 15 abr. 2011. 

 

MORETTO, L. SILVA, A. S. PINHEIRO, D. K. Administração pública municipal de 

resíduos sólidos em Santa Maria – RS: uma feflexão ambiental. Revista Eletronica em 

Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental, v 1, n°1, p. 99-114, 2010. Universidade Federal 

de Santa Maria. Santa Maria – RS. Disponível em: <http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-

2.2.2/index.php/reget/article/viewFile/2299/1399 >. Acessado em: 09 de nov. 2011.  

  

MP/RO - Ministério Público do Estado de Rondônia. Termo de Ajustamento de Conduta 

TAC define medidas para destinação do lixo em Ji-Paraná. Ji-Paraná, RO. 15 de dezembro de 

2010. Disponível em: <http://www.mp.ro.gov.br/web/-/journal_content/56/10102/1216027>. 

Acessado em: 10 ago. 2011. 

 

PENELUC, M. C. SILVA, S A H. Educação ambiental aplicada à gestão de resíduos 

sólidos: análise física e das representações sociais. Revista Faced, Salvador n. 14, p. 135-

165, jul-dez. 2008. Disponível em: 

www.portalseer.ufba.br/index.php/rfaced/article/viewArticle/3023. Acessado em: 09 nov. 

2011. 

 

http://www.ji-parana.ro.gov.br/simbolos-municipais.php
http://www.ji-parana.ro.gov.br/simbolos-municipais.php
http://www.ucg.br/
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/reget/article/viewFile/2299/1399
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/reget/article/viewFile/2299/1399
http://www.mp.ro.gov.br/web/-/journal_content/56/10102/1216027
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/rfaced/article/viewArticle/3023


47 

 

RUSSO, M. A. T. Tratamento de resíduos sólidos. Coimbra: Universidade de Coimbra, 

2003. 193p. Tese (Doutorado), Departamento de Engenharia Civil, Faculdade de Ciência e 

Tecnologia, 2003. Disponível em: <http:www2.ufp.pt/~madinis/RSol/Web/TARS.pdf>. 

Acessado em: 09 de nov 2011. 

 

SEDAM - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental. Climatologia 

2011.Disponível em: <http://www.sedam.ro.gov.br/index.php/meterologia/climatologia.html> 

Acesso em: 10 set. 2011.  

 

SCHALCH, V.; LEITE, W. C. A.; JUNIOR, J. L. F.; CASTRO, M. C. A. A. Apostila Gestão 

e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos. São Carlos-SP: Universidade de São Paulo – USP, 

Escola de Engenharia de São Carlos, 2002. 40 p. 

 

 SIPAM - SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA. Disponível em: 

<http://www.sipam.gov.br/content/view/41/50/>. Acessado em: 20 set. 2011. 

 

SOARES, N. M. B. Gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares no 

município de Fortaleza-Ce. Fortaleza: UFC. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e 

Meio Ambiente), Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal do Ceará, 2004. 

 

TINÔCO, P. N. Gestão de Resíduos Sólidos em Municípios de Pequeno Porte. I FORUM 

INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. Porto Alegre – RS. 17-19 mai. 2007.  

 

TROTTA, P. A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM PORTUGAL. In: VII 

Congresso Nacional de Excelência em Gestão. 12 e 13 de ago. 2011. ISSN 1984-9354. 

Disponível em: http://www.excelenciaemgestao.org/Portals/2/documents/cneg7/anais> 

Acessado em: 09 de nov. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sipam.gov.br/content/view/41/50/

