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Resumo
O objetivo deste trabalho foi realizar a composição gravimétrica e a classificação de Resíduos Sólidos Ur-

banos (RSU) dispostos no Aterro Sanitário em Campina Grande, Paraíba, Brasil. Para isso, coletaram-se 

aproximadamente 731 kg de resíduos com tempo de aterramento de sete dias, em duas Células do citado 

Aterro, que foram utilizados tanto para a realização da composição gravimétrica como para o preparo dos 

extratos solubilizado e lixiviado empregados na classificação dos RSU. Os resultados demonstraram que os 

RSU dispostos nas Células avaliadas são constituídos, principalmente, de material misto, atingindo 71%, 

seguido de plástico com 13,2% e matéria orgânica com 5,1%. Em relação à classificação desses resíduos, 

constatou-se que, devido devido ao fato de as concentrações dos elementos Pb, Cr e Cd ultrapassarem os 

limites estabelecidos no Anexo G da NBR 10.004 e os metais As, Ba, Pb, Cr, Ag e Cd terem apresentado bai-

xa capacidade de lixiviação, tais RSU foram classificados como Classe IIA. Diante disso, conclui-se que os 

RSU estudados não apresentam periculosidade para o meio ambiente e a saúde pública quanto ao critério 

toxicidade, levando em consideração os metais analisados e o seu adequado gerenciamento. 

Palavras-chave: Composição gravimétrica. NBR 10.004. Teste de lixiviação. Teste de solubilização. Toxicidade. 

Abstract
The objective of this work was to perform the gravimetric composition and classification of municipal solid 

waste (MSW) disposed in the landfill in Campina Grande, Paraíba, Brazil. For this investigation, approximately 

731 kg of waste were collected and placed in two cells of the aforementioned landfill, which were used both for 

the performance of the gravimetric composition, as well as for the preparation of the solubilized and leached 

extracts, used to determine the concentrations of metal elements and to classify the MSW as to its toxicity. 

The results showed that the MSW disposed in the evaluated cells consists mainly of mixed material, reaching  

71%, followed by plastic with 13,2% and organic matter with 5,1%. Regarding the classification of the solid 

waste, it was found that, due to the concentrations of the elements Pb, Cr and Cd having exceeded the limits 
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1 INTRODUÇÃO
No Brasil, a classificação dos Resíduos Sólidos 

(RS) quanto aos riscos potenciais à saúde pública 

e ao meio ambiente encontra-se institucionali-

zada na NBR 10.004 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT, 2004a). Tal norma es-

tabelece o enquadramento desses resíduos, de-

pendendo de suas características, em duas clas-

ses: (i) Classe I ou resíduos perigosos; e (ii) Classe 

II ou resíduos não perigosos, subdividindo-se em 

Classe IIA (resíduos não perigosos e não inertes) 

e Classe IIB (resíduos não perigosos e inertes). 

Um dos critérios utilizados para a classificação 

dos RS em Classe I refere-se a sua toxicidade, e 

para isso são realizados testes de lixiviação, con-

forme a NBR 10.005 (ABNT, 2004b). Já o enqua-

dramento dos resíduos em Classe IIA ou Classe 

IIB, dar-se-á por meio da execução de testes 

de solubilização, segundo a NBR 10.006 (ABNT, 

2004c). Diversos parâmetros são usados como 

base para essa classificação, encontrando-se 

citados nos Anexos F e G da NBR 10.004 (ABNT, 

2004a), entre os quais, podem-se elencar os se-

guintes metais pesados: arsênio (As), bário (Ba), 

cádmio (Cd), chumbo (Pb), cromo total (Cr), mer-

cúrio (Hg), prata (Ag), selênio (Se), alumínio (Al), 

cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn) e zinco (Zn).  

É importante destacar que os Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU), por serem semelhantes aos re-

síduos gerados em restaurantes (maior percen-

tagem de matéria orgânica putrescível) e apre-

sentarem a característica de biodegradabilidade, 

são classificados, de acordo com a NBR 10.004 

(ABNT, 2004a), em resíduos Classe IIA. No entan-

to, destaca-se que, em função de os RSU serem 

constituídos por materiais provenientes de dife-

rentes fontes, estes podem conter diversas subs-

tâncias capazes de causar toxicidade à saúde pú-

blica e ao meio ambiente, a exemplo de metais 

pesados e Nitrogênio Amoniacal Total (NAT). 

De acordo com Garcez (2009), os principais cons-

tituintes tóxicos inerentes aos RSU são os metais 

pesados e o NAT na forma de amônia gasosa ou 

livre (NH3). Esses elementos são considerados 

potencialmente perigosos para o meio ambien-

te, uma vez que representam riscos de toxicida-

de em meios aquáticos, na atmosfera e nos so-

los (PABLOS et al., 2011), como também podem 

ocasionar a inibição do crescimento microbiano 

no processo de degradação anaeróbia dos RSU e, 

ainda, causar danos à saúde pública.

Diante do exposto, ressalta-se que diversos es-

tudos com a finalidade de enquadrar os RS quan-

to aos seus riscos potenciais à saúde pública e ao 

meio ambiente foram realizados por pesquisado-

res como Sisinno (2003), Melo et al. (2005), Lima 

e Cabral (2012), Silva (2015), Silva et al. (2015); 

Silva (2016) e Silva (2022). 

Sendo assim, o desenvolvimento de estudos nes-

sa temática tem se tornado frequente e de suma 

importância, pois contribuem para a criação de 

um banco de dados que pode ser utilizado na to-

mada de decisão no que se refere à otimização 

do gerenciamento de RSU em aterros; na pres-

suposição de impactos ambientais negativos 

que podem ser causados à saúde da população 

Composição gravimétrica e classificação de resíduos sólidos depositados em aterro sanitário no semiárido brasileiro

set in annex G of NBR 10.004, and the metals As, Ba, Pb, Cr, Ag and Cd having presented low leaching capacity, 

such MSW has been classified as IIA. Therefore, the municipal solid waste studied does not present any danger 

to the environment and public health regarding the toxicity criteria, taking into consideration the analyzed 

metals and their proper management.
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e ao meio ambiente; e ainda, em última análise, 

na reformulação de normas técnicas brasileiras, 

caso seja necessário. Nessa perspectiva, o ob-

jetivo deste trabalho foi determinar a composi-

ção em termos de percentagem e classificar de 

acordo com a NBR 10.004 (ABNT, 2004a) os RSU 

aterrados (tempo de aterramento de sete dias) 

no Aterro Sanitário em Campina Grande (ASCG), 

Paraíba (PB), Brasil. Salienta-se que este estudo 

constitui-se em ponto de partida para o desen-

volvimento de investigações mais avançadas e 

aprofundadas sobre o tema abordado. 

2 METODOLOGIA 
As etapas metodológicas para a execução desta 

pesquisa estão apresentadas na Fig. 1. 
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Figura 1 - Fluxograma com etapas metodológicas

Fonte: Autoria própria (2020)
Legenda: RSU - Resíduos Sólidos Urbanos; NBR - Norma Brasileira; ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

2.1 Área de estudo: Características gerais

A área de estudo para o desenvolvimento desta 

pesquisa foi o Aterro Sanitário localizado no mu-

nicípio de Campina Grande-PB (ASCG) (Fig. 2). 

Esse Aterro encontra-se a 10.000 m do períme-

tro urbano do citado município, possui uma área 

territorial de 640.000 m2, dos quais 400.000 m² 

foram designados à construção de 22 células 

para o aterramento dos RSU, e situa-se nas se-

guintes coordenadas UTM 829172 e 9194834.

Cabe destacar que Campina Grande-PB per-

tence à mesorregião do Agreste da Borbore-

ma, sob coordenadas geográficas de 07°13’ 

latitude S e 35° 53’ longitude W e possui uma 

altitude média de 555 metros acima do nível 

do mar. As temperaturas máximas e mínimas 

anuais ficam em torno de 30°C a 20ºC no ve-

rão e de 18ºC a 13ºC no inverno. Além disso, o 

município está incluído na área de abrangên-

cia do Semiárido Brasileiro, caracterizando-se 

por apresentar: (i) precipitação pluviométrica 

média anual de 800 mm; (ii) índice de aridez de 

até 0,5; (iii) risco de seca ou prolongamento da 

estação seca, de um ano para outro, maior que 

60% (INSA, 2013).
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No período da pesquisa, em meados de maio de 

2018, o ASCG estava recebendo em média 500 

toneladas de RSU por dia (tRSU.dia-1) provenien-

tes de 19 municípios pertencentes ao estado da 

Paraíba, Brasil: Alcantil, Areia, Barra de Santana, 

Boa Vista, Coxixola, Cubati, Gado Bravo, Itatuba, 

Lagoa Seca, Massaranduba, Montadas, Prata, 

Puxinanã, Queimadas, Riacho de Santo Antô-

nio, Riachão do Bacamarte, Santa Cecília, Serra 

Redonda. Dentre os municípios citados, Campi-

na Grande-PB foi responsável por dispor diaria-

mente cerca de 95% da massa total de resíduos, 

enquanto os 5% restantes foram oriundos dos 

demais municípios supracitados. 

A configuração do ASCG, no mês de maio de 

2018, pode ser observada na Fig. 3. Inicialmen-

te, no ASCG, foram construídas quatro Células 

para a disposição de RSU: Célula 1 (C1), Célula 2 

(C2), Célula 3(C3) e Célula 4 (C4). Após mudan-

ças ocorridas na operação desse Aterro, as Célu-

las citadas começaram a ser unificadas, estando 

em operação os trechos que visam unir a Célula 

1 com a Célula 2 (C1+2) e a Célula 3 com a Célula 

4 (C3+4), como ilustrado na Fig. 3. Diante disso, 

pode-se dizer que o ASCG constitui-se de uma 

única Célula (macrocélula) em operação, com di-

mensões de 228 m x 228 m (comprimento e lar-

gura) e altura aproximada de 25 m. 

 
Figura 2 - Localização do ASCG

Fonte: Grupo de Geotecnia Ambiental (GGA)/UFCG (2018)
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Figura 3 - Configuração do ASCG

Fonte: GGA/UFCG (2018)

2.2 Amostragem dos resíduos sólidos urbanos

Os RSU utilizados para a realização da compo-

sição gravimétrica e a obtenção dos extratos li-

xiviado e solubilizado – classificação quanto ao 

critério toxicidade - foram coletados nas Células 

denominadas de C 1+2 e C 3+4, conforme obser-

vado na Fig. 3. A amostragem dos RSU nos locais 

citados ocorreu no mês de maio de 2018, seguin-

do um planejamento estatístico, a fim de obter 

uma amostra fidedigna dos RSU aterrados no 

ASCG, com tempo de aterramento de sete dias.

É importante destacar que os RSU investigados 

foram coletados em seis diferentes pontos de 

amostragem, com auxílio de uma escavadeira hi-

dráulica, e de acordo com as recomendações de 

Vieira (2018). Tais pontos encontravam-se equi-

distantes, representando toda a área de disposi-

ção dos resíduos.

Em cada ponto de coleta foi feita uma escavação 

com cerca de 2 metros de profundidade. O ma-

terial resultante da escavação do primeiro metro 

foi descartado, pois compreendia a camada in-

termediária de solo de cobertura do ASCG. Já no 

segundo metro de escavação, coletaram-se cer-

ca de 1000 kg de RSU aterrados de cada ponto, 

totalizando uma amostra de aproximadamente 

6000 kg ou 6 t (seis toneladas).

Após a coleta, os RSU foram conduzidos a um gal-

pão localizado nas dependências físicas do ASCG. 

Nesse local, realizaram-se a abertura das sacolas 

de resíduos, a homogeneização desses RSU e pos-

teriormente o quarteamento (Fig. 4), seguindo as 

instruções da NBR 10.007 (ABN, 2004d).

Durante a etapa de quarteamento formaram-se 

quatro pilhas de RSU, sendo que duas em sentido 

oposto foram descartadas e as outras duas res-
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tantes homogeneizadas, resultando novamente 

em uma única pilha. Após a replicação desses 

procedimentos por três vezes consecutivas, foi 

obtida uma amostra de RSU equivalente a 731,4 

kg, utilizada para a realização da composição 

gravimétrica e a classificação dos resíduos.

 
Figura 4 - Quarteamento dos RSU que são depositados no ASCG

Fonte: GGA/UFCG (2018)

2.3 Composição gravimétrica

A composição gravimétrica dos RSU com sete 

dias de aterramento no ASCG foi executada 

com base na metodologia apresentada em Li-

por (2000), adaptada por Leite (2008) e Pereira 

et al. (2010). 

Nesse caso, os RSU amostrados nas Células 

C1+2 e C3+4 foram segregados em 11 catego-

rias distintas: plástico, matéria orgânica putres-

cível, vidro, metal, têxteis e couros, compósitos, 

têxteis sanitários, papel, papelão, madeira e 

material misto. 

Os resíduos separados por categorias ou grupos 

foram dispostos sobre uma lona plástica (Fig. 5) e 

aqueles que não se enquadravam nas categorias 

mencionadas, sendo de difícil separação, foram 

denominados  material misto. Posteriormente à 

segregação, esses resíduos foram pesados e a 

percentagem de cada categoria foi determinada 

em relação ao peso total amostrado (731,4 kg).

 
 Figura 5 - Segregação dos RSU com sete dias de aterramento no ASCG: a) Resíduos separados por categoria;  

b) Material misto.
Fonte: GGA/UFCG (2018)
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2.4 Classificação dos resíduos sólidos urbanos 

A classificação dos RSU analisados foi realizada 

por meio de testes de lixiviação e solubilização, 

os quais objetivaram quantificar as concen-

trações de metais pesados existentes nos resí-

duos. Tais testes obedeceram às metodologias 

apresentadas na NBR 10.005 (ABNT, 2004b) e a 

NBR 10.006 (ABNT, 2004c), respectivamente. Já 

a classificação dos RSU deu-se conforme a NBR 

10.004 (ABNT, 2004a).

No que diz respeito aos metais pesados avalia-

dos nos extratos lixiviado e solubilizado, estes 

foram definidos de acordo com os Anexos F e G 

da NBR 10.004 (ABNT, 2004a), sendo avaliados 

seis elementos: arsênio (As), bário (Ba), chumbo 

(Pb), cromo total (Cr), prata (Ag) e cádmio (Cd). 

A quantificação dos teores desses elementos foi 

realizada por meio de espectrometria de absor-

ção atômica, no espectrômetro modelo AAnalyst 

200, da marca PerkinElmer.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1 Composição gravimétrica dos resíduos 
sólidos urbanos

A Fig. 6 ilustra a composição gravimétrica ob-

tida para os RSU com sete dias de aterramento 

no ASCG. 

 

Plástico
13,2%

Matéria orgânica
5,1%

Vidro
0,5%

Metal
1,0% Têxteis e 

couro
0,4%

Compósitos
2,1% Têxteis sanitário

2,7%
Papel
0,5%

Madeira
1,5%

Papelão
2,0%

Material misto
71,0%

Figura 6 - Composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos com sete dias de aterramento
Fonte: GGA/UFCG (2018)

Analisando a Fig. 6, observa-se que a categoria 

material misto atingiu um percentual de 71,0%, 

seguido de plástico com 13,2% e matéria orgâni-

ca com 5,1%. Ressalta-se que a alta quantidade 

de material misto presente nos RSU investigados 

pode estar relacionada ao fato de que os resídu-

os caracterizados já se encontravam havia sete 

dias dispostos nas Células, e também já haviam 

passado pelo processo de homogeneização, 

compactação e aterramento intermediário, alte-

rando suas propriedades e características natu-

rais. Dessa forma, o material misto é composto 

basicamente por uma mistura de solo e material 

orgânico não identificado. Brito (2017), ao tra-

balhar com resíduos sólidos urbanos aterrados 

de uma Célula do Aterro Controlado da Muribe-

ca, no município de Jaboatão dos Guararapes-PE, 

também identificou um elevado percentual de 

material misto: cerca de 75% do peso da amos-

tragem de resíduos.

Gomes NA, Vieira EMS, Silva EM,  Almeida MVA, Melo MC, Monteiro VED
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Estudos comparativos de composição gravimé-

trica realizados com os resíduos sólidos urbanos 

de Campina Grande-PB (cidade que deposita 

95% da massa total de RSU no ASCG) demons-

traram distintos percentuais de componentes fí-

sicos na massa de RSU. Silva (2012), Silva (2016) 

e Araújo Neto (2016), obtiveram valores de 66%, 

47% e 46,5% de matéria orgânica e 11%, 23 % e 

16,7% de plástico, respectivamente. 

Os diferentes percentuais das frações de matéria 

orgânica e plástico determinados nesta pesquisa 

em relação às pesquisas desenvolvidas por Silva 

(2012), Silva (2016) e Araújo Neto (2016) podem 

estar associados às diferentes metodologias em-

pregadas para caracterizar os RSU, visto que, no 

Brasil, ainda não existe uma padronização para 

realização de composição gravimétrica.

De acordo com a Fig. 6, nota-se um baixo percen-

tual de matéria orgânica, cerca de 5,1%, o qual 

pode estar relacionado à amostragem dos resí-

duos nas Células C1+2 e C3+4, uma vez que os 

RSU amostrados já haviam passado pelo proces-

so de aterramento, misturando solo ao material 

orgânico, dificultando, dessa forma, a sua identi-

ficação. Assim, parte da porcentagem da matéria 

orgânica pode estar presente na porcentagem de 

material misto.

Em relação às demais frações de resíduos, os 

materiais considerados recicláveis (17,2%), 

como plástico (13,2%), papel (0,5%), papelão 

(2,0%), vidro (0,5%), metal (1,0%), com com-

pósitos (2,1%), madeira (1,5%), têxteis e couro 

(0,4%), podem influenciar no retardamento do 

processo de decomposição dos RSU, segundo 

Vieira (2018).

É importante mencionar que a composição gra-

vimétrica dos RSU tem uma influência direta na 

explicação da toxicidade dos resíduos, e conse-

quentemente em sua classificação, pois depen-

dendo das percentagens de materiais encontra-

dos nos RSU, estes podem atribuir um maior ou 

menor potencial tóxico aos resíduos analisados. 

3.2 Classificação dos resíduos sólidos urbanos

Os testes de lixiviação e solubilização são utili-

zados para determinar as concentrações de ele-

mentos orgânicos e inorgânicos inerentes aos 

resíduos, classificando-os em resíduos perigo-

sos ou não-perigosos. Diante disso, a quantifi-

cação dos teores de metais dos extratos lixivia-

do e solubilizado para os RSU analisados (sete 

dias de aterramento) encontram-se nas Tabelas 

1 e 2, respectivamente.

Tabela 1 - Teste de lixiviação

Elementos  Concentrações 
(mg.L-1)

LMP  
(mg.L-1)

As <0,010 1,0

Ba 0,39 70,0

Pb 0,039 1,0

Cr 0,081 5,0

Ag 0,015 5,0

Cd 0,011 0,5

Fonte: Dados da pesquisa (2018); Adaptado da NBR 10.004 (ABNT, 2004a)
Legenda: LMP - Limite Máximo Permitido de acordo com a NBR 10.004.

Tabela 2- Teste de solubilização

Elementos  Concentrações 
(mg.L-1)

LMP  
(mg.L-1)

As <0,010 0,01

Ba 0,60 0,7

Pb 0,13 0,01

Cr 0,37 0,05

Ag 0,045 0,05

Cd 0,011 0,005

Fonte: Dados da pesquisa (2018); Adaptado da NBR 10.004 (ABNT, 2004a)
Legenda: LMP - Limite Máximo Permitido de acordo com a NBR 10.004.

Vale ressaltar que os metais em RSU são pro-

venientes de materiais como eletroeletrônicos, 

pilhas e baterias, plásticos, papeis, enlatados, 

tintas e alimentos (MELO, 2003). De acordo com 

Castilhos Jr. et al. (2003), a fração orgânica dos 

resíduos é considerada uma das principais fon-

tes de metais pesados, apresentando elementos 

como: prata (Ag) (17% a 70%), Cu (70% a 80%), 
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Ni (54% a 56%), Zn (26% a 42%), Cr (21% a 26%), 

Cd (6% a 15%) e Pb (19% a 48%). 

Sendo assim, a composição dos RSU dispostos 

no ASCG (sete dias de aterramento), mostrada 

na Fig. 6, pode ter corroborado com as redu-

zidas concentrações de elementos metálicos 

determinadas nos ensaios de lixiviação e solu-

bilização. Um outro fator que pode ter contri-

buído para esses reduzidos teores dos metais 

analisados diz respeito ao pH do meio, sendo 

constatado para os RSU estudados um pH de 

6,7, bem próximo da neutralidade. Destaca-se 

que, quando o pH apresenta valores entre a 

neutralidade e basicidade, os metais, inclusi-

ve os avaliados, têm sua solubilidade reduzida 

e, concomitantemente, ocorre a precipitação 

desses elementos no meio. Segundo Câmara et 

al. (2012), o pH é um dos fatores dominantes da 

mobilidade, solubilidade, complexação e reten-

ção de metais pesados em resíduos. 

Em um estudo realizado por Long et al. (2011), 

no qual analisaram a caracterização química 

de RSU depositados em aterros sanitários na 

China, determinaram-se concentrações máxi-

mas de Cu e Zn equivalentes a 200 e 550 mg.L-1, 

respectivamente. Tais resultados foram supe-

riores aos apresentados nesta pesquisa. Em ou-

tra investigação, Silva et al. (2015), obtiveram 

para o elemento chumbo, após testes de lixivia-

ção, uma concentração inicial (RSU frescos) de  

6,0 mg.L-1 ao avaliar os RSU da cidade de Campi-

na Grande-PB, valor também superior ao deter-

minado neste estudo.

Assim, com base nos dados apresentados na 

Tabela 2, constata-se que os metais Pb, Cr e Cd 

dos testes de solubilização excederam os Limi-

tes Máximos Permitidos (LMP) estabelecidos 

na NBR 10.004 (ABNT, 2004a), o que possibi-

lita enquadrar os RSU estudados na Classe IIA, 

ou seja, resíduos não perigosos e não inertes, 

já que a capacidade de lixiviação dos elemen-

tos As, Ba, Pb, Cr, Ag e Cd (Tabela 1) não foi su-

perior aos LMP do Anexo F da referida norma. 

Pesquisas desenvolvidas por Silva et al. (2015) 

e Silva (2016) relataram que os RSU de Campi-

na Grande-PB (correspondentes a 95% dos RSU 

que chegam ao ASCG), durante o início do pro-

cesso de biodegradação e após 40 dias aterra-

mento, classificaram-se em Classe I ou resíduos 

perigosos, contradizendo o que preconiza a NBR 

10.004 (ABNT, 2004a). 

4 CONCLUSÕES
• A composição gravimétrica apontou que os re-

síduos sólidos urbanos com sete dias de aterra-

mento no Aterro Sanitário em Campina Grande- 

PB (ASCG), compõem-se de: 71,0% de material 

misto, 13,2% de plástico, 5,1% de matéria orgâ-

nica, 0,5% de papel, 2,0% de papelão, 0,5% de 

vidro, 1,0% de metal, 2,1% de compósitos, 1,5% 

de madeira e 0,4% de têxteis e couro.

• Os testes de lixiviação e solubilização indica-

ram que os resíduos sólidos urbanos analisados 

pertencem à Classe IIA, ou seja, resíduos não pe-

rigosos e não inertes, estando em concordância 

com o especificado na NBR 10.004. 

• Os testes de lixiviação e solubilização demos-

traram que os RSU estudados podem ser mani-

pulados sem riscos de periculosidade em relação 

à toxicidade (levando em consideração os metais 

analisados), porém é importante enfatizar que, 

em caso de transferência desses resíduos de um 

lugar para outro,  faz-se necessário realizar uma 

análise integrada de parâmetros físico-químicos, 

microbiológicos e outros de interesse ambiental, 

para que não sejam ocasionados impactos am-

bientais negativos ao meio ambiente e à saúde 

da população. 
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