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PREFÁCIO 
 
A cooperação bilateral entre Brasil e Suécia acontece desde 2013, com o início de aproximação para 

definição de ações em campo desde 2015, durante esses cinco anos as trocas de experiências e 
aprendizado mútuo foram constantes e incrementais. Dentro de um resumo de conteúdos compartilhados 
entre os países e baseado em experiências em campo de ações em conjunto surgiu a ideia de construir este 
material de apoio para o futuro da cooperação. 
 

A ideia é que este material facilite a compreensão de uma metodologia de gravimetria de resíduos 
sólidos urbanos co-criada entre Brasil e Suécia, tendo em vista uma melhor percepção e avalição do sistema 
de gestão de resíduos pelas cidades Brasileiras. 
 

Ao longo deste documento serão abordados: a cooperação bilateral, as questões de prevenção de 
resíduos alimentares e a metodologia de gravimetria sueco brasileira. A metodologia será explicada passo a 
passo, na intenção de aumentar o seu potencial de aplicação nas cidades brasileiras com o objetivo de 
combater o desperdício de alimentos. 

 



LISTA DE ACRÔNIMOS  
ABDI  Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 
ABES Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 
ABLM Associação Brasileira de Combate ao Lixo Marinho 
ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 
ABRELPE Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 
ACNUR Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 
AIS Automatic Identification Systems 
Amlurb Autoridade Municipal de Limpeza Pública 
CAIS Centro de Ação Integrada em Sustentabilidade 
CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
CEAGESP Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 
CISB Centro Brasil – Suécia de Pesquisa e Inovação 
CLEO Climate Change and Environmental Objectives 
CNM Confederação Nacional dos Municípios 
CNTL Centro Nacional de Tecnologias Limpas 
Cresan Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional 
EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
EPA Environmental Protection Agency 
EUA Estados Unidos da América 
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations 
FGV Fundação Getúlio Vargas 
GEE Gases do efeito estufa 
HLG High Level Group 
IBAMA Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 
IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
IVL Swedish Environmental Research Institute 
MDR Ministério do Desenvolvimento Regional 
MMA Ministério do Meio Ambiente 
OCDE Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico 
PRTR Pollutant Release and Transfer Register 
REEE Resíduos Eletro Eletrônicos 
Refresh Resource Efficient Food and dRink for the Entire Supply cHain 
RETP Registro de Emissão e Transferência de Poluentes 
RSU Resíduos Sólidos Urbanos 
SaMMa Swedish Collaboration Group for Reduced Food Waste 
SEPA Swedish Environmental Protection Agency – Swedish EPA 
SLU Serviço de Limpeza Urbana 
SMDET Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho 
STINT Fundação Sueca para Cooperação Internacional em Pesquisa e Educação Superior 
UE União Europeia 
UHR Conselho Sueco de Ensino Superior – sigla em sueco 
UnB Universidade de Brasília 
VINNOVA Agência Sueca de Inovação 
VSE Vale Soluções em Energia 
WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment 
Wrap Waste and Resources Action Programme 
WWF World Wide Fund for Nature 

 



SUMÁRIO  
1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................................ 6 

2 A SUÉCIA, A SWEDISH EPA E A COOPERAÇÃO COM O BRASIL ................................................................................ 7 

2.1 A SUÉCIA ..................................................................................................................................................................... 7 
2.2 A SWEDISH EPA ............................................................................................................................................................ 8 

2.2.1 A SEPA e as questões de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) ............................................................................... 8 
2.2.2 Históricos da contribuição SEPA no Brasil ........................................................................................................ 9 

2.3 O DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS E A COOPERAÇÃO BILATERAL ................................................................................................... 9 

3 O DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS E A GESTÃO DE RESÍDUOS ................................................................................. 16 

3.1 NA SUÉCIA ................................................................................................................................................................. 17 
3.2 NO BRASIL ................................................................................................................................................................. 19 

4 GRAVIMETRIA DE RESÍDUOS ................................................................................................................................ 24 

4.1 O QUE É ..................................................................................................................................................................... 25 
4.2 O PROTOCOLO NA SUÉCIA ............................................................................................................................................. 25 

4.2.1 PLANEJAMENTO: ............................................................................................................................................ 26 
4.2.2 Estudo de Viabilidade ..................................................................................................................................... 31 

4.3 O PROTOCOLO NO BRASIL ............................................................................................................................................. 35 
4.3.1 Requisitos gerais ............................................................................................................................................ 36 
4.3.2 Requisitos específicos ..................................................................................................................................... 37 
4.3.3 Procedimentos de amostragem ..................................................................................................................... 37 

4.4 LIÇÕES APRENDIDAS NA COOPERAÇÃO BILATERAL ............................................................................................................... 40 
4.4.1 A Gravimetria de Brasília – Resíduos Sólidos Urbanos Domiciliares .............................................................. 40 
4.4.2 A Gravimetria de São Paulo – Resíduos Sólidos Urbanos – Feiras livres ........................................................ 46 

4.5 A PROPOSTA PARA CNM .............................................................................................................................................. 49 

5 UMA PROPOSTA PARA AS CIDADES BRASILEIRAS ................................................................................................ 51 

5.1 GRAVIMETRIA PASSO A PASSO ........................................................................................................................................ 53 
5.1.1 Planejamento e Estudo de Viabilidade ........................................................................................................... 53 
5.1.2 Sugestão de fluxo de atividades ..................................................................................................................... 53 
5.1.3 Exemplo de orçamento .................................................................................................................................. 59 
5.1.4 Informações Complementares ....................................................................................................................... 60 
5.1.5 Análises de dados – Colaboração IVL (Instituto Sueco de Pesquisa Ambiental) ............................................ 62 

5.2 CANAIS DE COMUNICAÇÃO ............................................................................................................................................ 64 

6 CONCLUSÕES ....................................................................................................................................................... 65 

 



 

6 
 

GUIA SUECO BRASILEIRO  
Gravimetria de RSU Domiciliar 

1 INTRODUÇÃO 

Qual a função de uma metodologia híbrida de gravimetria entre a maneira sueca e a maneira 
brasileira de performar essa técnica? Alguns especialistas podem se fazer essa pergunta ao observar 
a proposta desse material, e logo compreenderão a razão. 

 
Durante as discussões bilaterais entre Brasil e Suécia sobre gestão sustentável de resíduos, um 

hiato de dados sobre resíduos foi diagnosticado. Até hoje no Brasil não se possui um corpo de 
dados relativos às características e fluxos de certos resíduos, como a dos resíduos alimentares, por 
exemplo. A falta dessas informações impacta diretamente na base de tomada de decisão pelos 
gestores públicos a respeito de técnicas e possibilidades de redução de geração, tratamento e 
remediação desta importante fração de resíduos. Planos de comunicação para a população também 
ficam menos específicos e mais distantes do público alvo, sem a caracterização específica do 
problema. 

 
Na Suécia a gravimetria é utilizada para desenhar fluxos, causas e montantes de resíduos 

destinados pelos domicílios, contribuindo para o planejamento urbano e de gestão de resíduos em 
cada região. Lá a metodologia foi desenhada pelo conselho de todos os municípios, uma instituição 
chamada Avfall, tendo como base suas lições aprendidas pelas operações e suas experiências locais 
das cidades. 

 
A gravimetria é uma técnica com alta capacidade informativa, simples, e até certo ponto de 

baixo custo para se iniciar a qualificação e quantificação dos resíduos municipais. Os dados 
gravimétricos são uma fotografia instantânea da geração de resíduos, e precisam de outros 
métodos complementares de análise a fim de compor um plano de ação robusto. Contudo, essa 
técnica é fundamental para se iniciar boas discussões sobre o consumo sustentável e a redução de 
geração de resíduos. 

 
As etapas de leitura serão:  

 A Suécia 
 A Swedish EPA e a cooperação com o Brasil 
 O desperdício de alimentos e a gestão de resíduos no Brasil e na Suécia 
 A gravimetria de resíduos no Brasil e na Suécia 
 Uma proposta para as cidades brasileiras 

 
É importante, contudo, considerar que os dados que compõem esta publicação correspondem 

ao cenário global econômico e social prévio ao impacto da pandemia afetada pela Covid-19.



 

7 
 

GUIA SUECO BRASILEIRO  
Gravimetria de RSU Domiciliar 

2 A SUÉCIA, A SWEDISH EPA E A COOPERAÇÃO COM O BRASIL 

 
Fonte: Autor desconhecido/creativecommons.org/ 

 
Esse material é patrocinado pela Swedish EPA (Agência de Proteção Ambiental da Suécia), um 

agente de cooperação sueco que atua no Brasil sob a tutela do memorando de entendimento 
estabelecido entre Brasil e Suécia desde 2013, no qual a questão de Gestão Sustentável de Resíduos 
é apontada como um tema de trabalho em conjunto, e um dos temas foco é a prevenção de 
resíduos. 

2.1 A SUÉCIA  
O Reino da Suécia é um país nórdico que se localiza na península Escandinava no norte 

europeu. Ele faz fronteira com a Noruega, a Finlândia e a Dinamarca. Sua população é de 
aproximadamente 10 milhões de habitantes (2018), sendo dividida em 21 condados, unidades 
administrativas nacionais, contendo 290 municípios (também chamados comunas) responsáveis pela 
administração local. Sua capital é Estocolmo, centro econômico e político do país, que tem como 
característica econômica a área de serviços.
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O sistema de governo é a monarquia constitucional, composta por um sistema parlamentar e 
um monarca. A Suécia em termos econômicos tem como principal atividade os serviços, e é 
considerado um dos países mais socialmente justos tendo em vista seus baixos níveis de 
desigualdade de renda. O país é membro fundador da Organização das Nações Unidas, da União 
Europeia desde janeiro de 1995, e da OCDE.  

 

 
Fonte: Google Maps, 2020. 

 

2.2 A SWEDISH EPA 
A Agência de Proteção Ambiental da Suécia (SEPA – Swedish EPA), é a agência responsável 

pela proteção ao meio ambiente e é a autoridade nacional do governo para este fim. Sua 
responsabilidade é implementar e coordenar o trabalho ambiental na Suécia. Ela foi inaugurada em 
1967, sendo a EPA (Environmental Protection Agency – Agência de Proteção Ambiental) mais antiga 
do mundo. 

 

2.2.1 A SEPA e as questões de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) 

A SEPA, dentro do escopo dos Resíduos Sólidos Urbanos na Suécia é diretamente responsável 
por vários assuntos: 
 

 Elaboração de regulamentos e manuais; 
 Desenvolvimento do processo de licenciamento para as atividades ambientalmente 

perigosas; 
 Elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e Programa de prevenção de resíduos; 
 Oferta de apoio ao governo no desenvolvimento de instrumentos e políticas públicas, 

como estudos para políticas de resíduos têxteis, melhoria do sistema nacional para a 
facilitação na “mineração de aterros”, propostas de metas e objetivos entre outros; 

 Oferta de suporte ao governo para desenvolvimento de políticas internacionais dentro da 
UE e outras legislações; 
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 Emissão de permissões para exportação e importação de resíduos; 
 Execução de inspeções e registros de resíduos elétrico/ eletrônicos. 

 

2.2.2 Históricos da contribuição SEPA no Brasil 
A SEPA é um agente de extrema sinergia com atores brasileiros relacionados com o tema 

Gestão Sustentável de Resíduos e mantém uma agenda no Brasil desde 2013: 
 

 2013/14: Memorando de entendimento bilateral entre Suécia e Brasil; 
 2015: Primeira visita de uma delegação sobre o tema, realizada em Curitiba; 
 2016: Oficinas e Seminários no Brasil em Curitiba e Brasília; 
 2017: Missão na Suécia para alinhamento de agenda de trabalhos em cooperação e 1ª 

seminário de Prevenção ao Resíduo Alimentar em São Paulo; 
 2018: Reuniões de alinhamento e formação de grupos de trabalho – ações para centros de 

reciclagens e taxação de resíduos, início do projeto de limpeza de oceanos em Santos, São 
Paulo; 

 2019: Missão na Suécia sobre desperdício de alimentos – 1º levantamento de dados sobre 
o assunto em Brasília e em São Paulo; continuidade de ações de limpeza dos oceanos e de 
treinamento de cidades para planejamento estratégico em gestão de resíduos; 

 2020: Desenvolvimento de materiais de treinamento e comunicação sobre treinamento de 
cidades, tanto para planejamento estratégico em gestão de resíduos quanto para 
prevenção do desperdício de alimentos. Continuidade da segunda rodada de treinamento 
de cidades para planejamento estratégico em gestão de resíduos; 
 

2.3 O DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS E A COOPERAÇÃO BILATERAL 
Após um treinamento organizado pela Swedish EPA na Suécia entre 27 de maio e 03 de junho 

de 2017, para um grupo brasileiro com a intenção de alinhar as atividades de cooperação no Brasil, 
um arranjo de objetivos foi estabelecido em colaboração bilateral e a linha de trabalho de 
prevenção de resíduos alimentares, dentre outras, foi estipulada. 

 
Dentro das questões de desperdício de alimentos os objetivos propostos para um plano 

trianual incluem: 
 

 Plano de trabalho no Brasil; 
 Plataforma de compartilhamento: iniciativas, abordagens, ferramentas, resultados e 

barreiras; 
 Enquadramento legal; 
 Liderança por exemplo: assistência a um ente público e um privado que seja catalizador das 

premissas da prevenção de resíduos alimentares. 
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Foto: grupo de estudo federal brasileiro na SEPA, Estocolmo, 2017. 

 
Em dezembro do mesmo ano, em Ribeirão Preto, São Paulo, um seminário para alinhamento 

da governança sobre o assunto de desperdício de alimentos no Brasil foi organizado pelo CAIS – 
Centro de Ação Integrada em Sustentabilidade, com apoio do Ministério do Meio Ambiente, 
Ministério do Desenvolvimento Social, Ibama, Embrapa, Governo estadual de São Paulo, entidades 
de classe como agrônomos, engenheiros e arquitetos de Ribeirão Preto, o Programa Mesa Brasil 
SESC, WWF, movimento Slow Food, universidades, Swedish EPA e Universidade de Boras. 

 
Esse evento recebeu mais de 90 participantes em um dia de programação, com um público 

diverso: sociedade civil, graduandos e pós graduandos, empresas privadas da área de alimentos 
como Indústria Santa Helena e Multibeef, representantes da câmara municipal de Ribeirão Preto, 
servidores públicos de diversos municípios da região, representantes da rede supermercadista, entre 
outros. Esse foi um momento crucial para o desenvolvimento desta linha de trabalho, que evoluiu a 
sua agenda nos anos seguintes. 
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Fotos: I Seminário da cooperação entre Suécia e Brasil sobre Desperdício de Alimentos e ODS 12 

 
Em  setembro de 2018 a Swedish EPA, IVL e Universidade de Boras foram chamadas para uma 

rodada de reuniões técnicas em São Paulo e Brasília, sendo recebidas pelo Município de São Paulo, 
FGV e CEAGESP; assim como pela Embrapa e Ministério do Meio Ambiente na capital federal, 
colaborando efetivamente para o Seminário União Europeia – Brasil Perdas e Desperdício de 
Alimentos em Cadeias Agroalimentares: oportunidades para políticas públicas, incluindo a presença 
da Embaixada da Suécia no Brasil. Mais informações sobre este evento podem ser acessadas através 
do link: https://www.embrapa.br/busca-de-eventos/-/evento/252876/seminario-internacional-
uniao-europeia---brasil--desperdicio-de-alimentos 

 

 
Foto: Seminário Internacional UE e Brasil sobre Desperdício de Alimentos, 2018. 
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Fotos: à esquerda, reunião no Gabinete da Prefeitura de São Paulo, 2018; à direita, visita técnica na CEAGESP, 2018. 

 
Após esse primeiro alinhamento de governança foi identificado um ponto de cooperação 

emergencial nessa linha de trabalho, relacionado à quantificação e qualificação do desperdício de 
alimentos no Brasil conforme as diretrizes internacionais. 

 
Assim, o ano de 2019 iniciou com um seminário técnico na Suécia em março, com uma 

delegação Brasileira representada pela Embrapa, município de São Paulo e FGV (Fundação Getúlio 
Vargas), assim como especialistas do IVL e Universidade de Boras. O foco da discussão foi o 
alinhamento do conceito de prevenção de resíduos alimentares e próximos passos para uma 
possível ação piloto de quantificação e qualificação de resíduos alimentares no Brasil. 

 

 
Fotos: à esquerda, SAMMA em Jokoping, abril de 2019; à direita, visita técnica em Gotemburgo, 2019. 

 



 

13 
 

GUIA SUECO BRASILEIRO  
Gravimetria de RSU Domiciliar 

 
 

Ao longo de 2019 através de inúmeras reuniões mediadas pelo Ministério de 
Desenvolvimento Regional, que na época havia absorvido a pasta do ODS 12 no Brasil como fruto 
da migração de atividades do Ministério do Meio Ambiente e Ministério do Desenvolvimento Social, 
uma cidade se destacou no alinhamento desta proposta de quantificação e qualificação: o Distrito 
Federal, representado pelo seu SLU (Serviço de Limpeza Urbana). 

 

 
Foto: reunião de alinhamento com o Ministério de Desenvolvimento Regional – CAIS e Embaixada da Suécia, 2019. 
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Desta forma, durante 2019 foram realizadas duas ações piloto em municípios brasileiros: uma 
mais direcionada à quantificação e qualificação de resíduos de feiras livres, no município de São 
Paulo, executada pela Universidade de Boras; outra realizada no Distrito Federal, executada pelo IVL. 

 

 
Fotos: gravimetria realizada no Distrito Federal, 2019. 

 

 
Foto: gravimetria dos resíduos de feira livre de São Paulo, 2019. 
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As ações de 2019 configuraram um importante momento de cooperação bilateral nas 

questões de combate ao desperdício de alimentos: o trabalho em campo, em conjunto, para 
definição de estratégias tendo em vista a escalabilidade de soluções e de um sistema de ensino e 
aprendizagem entre os países.
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3 O DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS E A GESTÃO DE RESÍDUOS 

O fenômeno socio ambiental do desperdício de alimentos é um 
enorme, complexo e urgente desafio. Segundo a FAO desperdiçamos 
1/3 dos alimentos que produzimos a um custo de aproximadamente 
812 bilhões de euros por ano, e deixando 900 milhões de famintos 
pelo mundo. Esse hábito sobrecarrega a necessidade de recursos e 
contribui para emissão de GEE. Se o desperdício de alimentos fosse um 
país, ele seria o terceiro maior emissor de CO2 do mundo após, atrás 
apenas dos EUA e China.  

 
Além disso, existem muitas vantagens em se combater o desperdício de alimentos, o que 

pode ser observado através dos dados divulgados através de instituições como o Wrap (Waste and 
Resources Action Programme), e programas como o Refresh (Resource Efficient Food and dRink for 
the Entire Supply cHain). 

 

 
 

Esse desafio global está contemplado na Agenda 2030 da ONU de várias formas e de maneira 
específica na atividade 12.3 – com o ideal de redução em 50% per capta de desperdício de 
alimentos em toda a cadeia. Isso porque o papel da cadeia alimentar para uma sociedade 
sustentável é fundamental.
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Atualmente, a produção global de alimentos para promoção da vida ocupa 11% da área 
terrestre da Terra, requer mais de 70% do uso de água doce pela humanidade e dá origem a um 
terço da liberação de gases de efeito estufa.  

 
No cenário atual a produção alimentar é uma das áreas mais importantes para desacelerar a 

desertificação, a erosão, o desmatamento, a dizimação da vida nos mares, o esgotamento da 
biodiversidade no planeta, e a aceleração do aumento da resistência a antibióticos. 

 
Além disso, a produção e o consumo sustentável de alimentos são indispensáveis para a 

erradicação da fome e para melhores condições de saúde, considerando situações como diabetes, 
problemas cardiovasculares, entre outros. 

 

 
 

Diante deste cenário, a seguir serão exploradas as perspectivas suecas e brasileiras sobre o 
tema. 

3.1 NA SUÉCIA 
Na Suécia, as estatísticas mais recentes da Agência Sueca de Proteção Ambiental mostram 

que, em 2016, quase 1,3 milhão de toneladas de alimentos foi desperdiçada, o que corresponde a 
uma média a 129 quilos por pessoa. Nesse levantamento, o desperdício alimentar resultante inclui 
“desperdício inevitável de alimentos”, partes não comestíveis de alimentos como conchas, ossos e 
borra de café, e “desperdício desnecessário de alimentos”, ou seja, alimentos e bebidas que 
poderiam ter sido consumidos.  
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Quadro: Desperdício de alimentos na Suécia em 2016. Fonte: Naturvärdserket, 2018. 

 
Outra característica do mapeamento de resíduos alimentares na Suécia é a apreensão dos 

fluxos de geração. Assim, em seus estudos técnicos não apenas os valores por quilo por elo da 
cadeia são identificados, mas também as subcategorias de alimentos. Vale ressaltar que na Suécia o 
resíduo alimentar é uma fração específica do resíduo domiciliar, sendo avaliado dentro do sistema 
de gestão de resíduos das cidades.  
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Quadro: desperdício de alimentos a nivel global. Fonte: Boston Consulting Group, 2018. 

3.2 NO BRASIL  
O cenário de governança nacional sobre o tema até 2018 acontecia dentro de um grande 

conjunto ministerial e interinstitucional denominado Diálogos Setoriais, que envolvia: Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Ministério de Relações Exteriores, Ministério de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
Delegação da União Europeia no Brasil, Ministério de Desenvolvimento Social, Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), e WWF Brasil.  

 
Dentro deste contexto, uma intensa cooperação entre a União Europeia e Brasil para o 

enfrentamento do problema do desperdício de alimentos com foco no delineamento de políticas 
públicas para se alcançar o ODS 12.3 já acontecia no Brasil, através de intercâmbio de pesquisas e 
visitas técnicas, quando a Swedish EPA foi introduzida a este grupo no final de 2017, e em setembro 
de 2018 passou a fazer parte mais efetiva desta cooperação. 
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Em 2018 esse comitê publicou um Relatório do Intercâmbio entre União Europeia e o Brasil 
sobre liderança de um grupo mais específico composto por: Gustavo Porpino (Embrapa) como líder 
do projeto, Carlos Eduardo Lourenço (FGV-EAESP) consultor, Cecilia M. Lobo de Araújo (FGV-EAESP) 
pesquisadora assistente, e Aline Bastos (Embrapa Agroindústria de Alimentos) coordenadora do 
projeto. Os colaboradores foram Carolina Siqueira (WWF Brasil), Gilmar Henz (Embrapa), Kathleen 
Sousa Oliveira Machado (Ministério do Desenvolvimento Social) e Luciana Vieira (Fundação Getúlio 
Vargas). 

 
Nessa publicação eles reafirmam a complexidade da evolução do tema ao longo de toda a 

cadeia de suprimentos de alimentos e apontam para o engajamento de outros países, e de parcerias 
público-privadas para avançar nesta agenda.  

 
Segundo os autores do relatório de 2018, as projeções de desperdício de alimentos para 2030 

equivaliam a USD 1,5 trilhão, partindo de uma base de 1,6 bilhão de toneladas anuais, avaliadas em 
US$1,2 trilhão (BCG, 2018).  
 

 
 

O relatório trouxe ainda uma perspectiva do contexto latino-americano e sua complexidade 
diante do cenário europeu, mostrando que as etapas de varejo e consumo são as mais afetadas, em 
comparação a um desperdício representativo por toda a cadeia, como é o caso do Brasil. 
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Em paralelo ao desperdício de alimentos está a insegurança alimentar, então a medida que as 

perdas se avolumam, os dados deste relatório nos mostram o seguinte cenário: 
 
Na América Latina, o índice de insegurança alimentar grave (fome) saltou de 7,6% em 2016 

para 9,8% da população total em 2017 (FAO, 2018). Para Soares e Freire Júnior (2018, p. 22), “o 
desequilíbrio entre a população e a oferta de alimentos pode ser minimizado por meio da redução 
das perdas que ocorrem nas diferentes etapas da obtenção dos alimentos, desde a produção, 
passando pela comercialização até o consumo”.  

 
Desta forma, os autores do relatório concordam que para compreender a dimensão deste 

problema é preciso identificar questões de consumo por etapa, a fim de se ter um corpo de dados 
consistente para tomadas de decisões e iniciativas sobre o tema. 

 
Além dessas percepções sobre o tema desperdícios de alimentos pelo relatório, ele trouxe o 

resultado de pesquisa na área, que foi apresentado no Seminário Internacional União Europeia e 
Brasil sobre Desperdício de Alimentos 2018 em Brasília, em conjunto com as contribuições suecas e 
inglesas. 
 

 
Foto: extrato do encontro sobre desperdício de alimentos. Fonte: Relatório Final Embrapa. 

 
 
PESQUISA SOBRE HÁBITOS DE CONSUMO E DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS 

 
Uma das pesquisas apresentadas em 2018 foi uma atividade do projeto da União Europeia – 

Brasil: Diálogos Setoriais, que teve como líder nacional a Embrapa, com apoio da Fundação Getúlio 
Vargas, motivando um projeto de conscientização chamado “Sem Desperdício 
www.semdesperdicio.org.br, fruto da parceria Embrapa, WWF Brasil e FAO. 
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A pesquisa foi dividida em três etapas: 

1. Um grupo de estudantes europeus de pós-graduação das universidades de Bocconi (Itália), 
São Galo (Suíça), Viena (Suíça) e Groningen (Países Baixos) entrevistou 62 consumidores em 
supermercados, lojas de conveniência e feiras gratuitas na cidade de São Paulo, por cinco 
semanas, com o objetivo de avaliar hábitos de compra e consumo de alimentos do público 
brasileiro pela perspectiva europeia. As análises de campo, anotações, fotos e questionários 
forneceram uma indicação do consumo alimentar das famílias. 
 

2. Na segunda fase da pesquisa, 1.764 famílias responderam a um questionário sobre consumo 
de alimentos, hábitos e desperdício de alimentos. Dos 1764 entrevistados, 686 famílias 
também participaram de um diário alimentar com fotos para análise de alimentos 
desperdiçados. Os consumidores enviaram fotos de seus hábitos alimentares por até sete 
dias através do celular para uma plataforma de coleta de dados, relatando fatores 
relacionados à preparação e consumo de alimentos desnecessários, especialmente no 
almoço e jantar. Essa metodologia foi adaptada de uma pesquisa realizada no Países Baixos 
pela pesquisadora Erica van Herpen e colegas da Universidade de Wageningen, com quem 
os especialistas de Embrapa, Ministério do Desenvolvimento Social, WWF Brasil e Delegação 
da União Europeia no Brasil reuniram-se em uma missão internacional em dezembro de 
2017. 

 
Quadro: metodologia utilizada na pesquisa. Fonte: adaptado de Fonte: Relatório Final Embrapa. 

 
3. Na terceira etapa, foi realizada uma análise de big data conduzido para analisar como o tema 

desperdício de alimentos é alinhado com os outros, e quem está mais envolvido com o 
debate. O monitoramento de mídia digital identificou 7.718 conteúdos diretamente 
relacionados ao desperdício de alimentos. Desse total, 75% eram postagens de instituições 
públicas ou privadas, o que aponta para a necessidade de envolver mais os cidadãos 
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urbanos. Segurança alimentar foi o tema mais fortemente relacionado ao desperdício de 
alimentos. 

 

 
 
 

É importante contextualizar que em 2019 houve uma troca de governo na esfera federal, fato 
que alterou certas dinâmicas do comitê citado, como a desabilitação do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Ministério do Meio Ambiente e a transferência da pasta do ODS12 para o 
Ministério de Desenvolvimento Regional.  

Ao final de 2019 a cooperação bilateral, através da Swedish EPA, tinha em seu grupo de 
trabalho brasileiro: o Ministério do Desenvolvimento Regional, responsável pela pasta do ODS 12 no 
Brasil, a equipe redatora do relatório brasileiro (Embrapa e FGV) e as cidades de Brasília e São Paulo.
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4 GRAVIMETRIA DE RESÍDUOS 

 
Foto: equipe de realização da gravimetria de resíduos em BSB, 2019. 

 
A fim de contribuir e adicionar metodologias de quantificação e qualificação do desperdício 

de alimentos no Brasil, destacando a profundidade e extensão das questões deste fenômeno, a 
Swedish EPA propôs como atividades da Cooperação bilateral Brasil e Suécia a seguinte agenda 
para 2019:  

 
1. Rodada de visitas técnicas na Suécia (Estocolmo, Jonkoping e Gotemburgo) com os líderes 

do projeto de cooperação com a União Europeia, cidades interessadas, pesquisadores e 
influentes nesta área no Brasil; 

2. Treinamento e estabelecimento de estudo de caso no Brasil; 
3. Seminário de compartilhamento de resultados dentro deste ano. 

 
Complementando e validando o raciocínio do relatório brasileiro, a perspectiva sueca expõe a 

contribuição da análise do desperdício de alimentos através do resíduo domiciliar, responsabilidade 
dos municípios brasileiros, que expressa a fase final da cadeia, entendo o que realmente é jogado 
no lixo, em termos de categorias de alimentos pelos brasileiros em determinada cidade e região. 

 
A fim de colocar em prática essa visão, a proposta de incremento de dados para o Brasil, foi a 

execução de uma ação piloto de gravimetria em resíduos alimentares domiciliares em Brasília, e de 
gravimetria em resíduos de feira livre em São Paulo.  Em Brasília, o facilitador foi o SLU (Serviço de 
Limpeza Urbana) e em São Paulo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de 
Trabalho.  

 
Antes de abordar diretamente esses estudos, é importante a compreensão sobre o 

levantamento gravimétrico de informação sobre resíduos, através do seu conceito e da abordagem 
técnica e brasileira sobre essa ferramenta de pesquisa.  
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4.1 O QUE É 
A gravimetria é um método de análise de composição de resíduos, em que se separam 

fisicamente algumas frações previamente categorizadas, as quais são pesadas. Esse é um método 
validado e reconhecido internacionalmente para a métrica de desperdício de alimentos. A 
contextualização da análise, como mapeamento dos locais de origem dos resíduos, e tipos de 
resíduos categorizados, depende da razão da pesquisa, que deve ser previamente decidida por um 
grupo de trabalho. 

 
Algumas vantagens do método: o uso da pesagem supera alguns problemas de 

subnotificação de métodos de pesquisa de observação participativa, ou outras imprecisões de 
métodos como os baseados na avaliação de volume. Assim, um cenário ótimo é ter mais do que um 
método de análise para as questões de desperdícios de alimentos, que permitam elucidar também 
as causas de geração dos diversos tipos de resíduos.  

 
Uma das principais desvantagens deste método pode ser o custo, dependendo do agente de 

execução e do tamanho de amostra. As questões de resíduos líquidos não conseguem ser 
amparadas por essa metodologia. Além disso, condições climáticas como excesso de chuvas e calor 
são variantes a serem consideradas no momento de planejamento. 

 
Para que uma gravimetria? Abaixo seguem algumas perguntas respondidas pelo método: 
 Para caracterização do que está sendo jogado fora; 
 Percepção de resultado diante uma mudança de conduta requisitada pela municipalidade – 

por exemplo o estabelecimento de uma nova fração a ser separada na fonte ou uma 
campanha de sensibilização; 

 Tomadas de decisões sobre a gestão de resíduos; 
 Escolha de métodos de tratamento de resíduos; 
 Avaliação antes e depois para projetos relacionados a resíduos; 
 Comparação entre perfis regionais, municipais ou bairros. 

4.2 O PROTOCOLO NA SUÉCIA 
Na Suécia há um manual – Manual de Análise de Coleta da Suécia, feito pelo Avfall Sverige 

2005 – o qual instrui cidades sobre como fazer a gravimetria, através de um guia passo a passo.  
Uma versão sumarizada deste material em português foi realizado através da cooperação bilateral, 
por parte da Swedish EPA e se encontra disponível em: www.suecia.org.br  
Abaixo seguem as premissas desta instituição sueca: 
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“O Avfall Sverige é a associação sueca de Gestão de Resíduos e Reciclagem. Os membros 
desta associação se asseguram que o resíduo seja coletado e reciclado em todas as 
municipalidades que compõem a Suécia, e que essa atividade seja feita de uma forma 
sustentável e ambientalmente amigável. A visão do Avfall Sverige é “Lixo Zero” e eles 
trabalham na direção da prevenção de resíduos, do aumento do reuso, e que o resíduo gerado 
seja reciclado e destinado da melhor forma. As municipalidades e suas companhias são 
embaixadores, promotores e garantidores desta mudança.” – Kelly Dalben, Manual de Bolso de 
Gravimetria Sueca, 2019. 
 

A respeito das informações sobre a gravimetria, a primeira é a compreensão das etapas de 
realização: 

 Planejamento: redação do objetivo, aquisição de equipamentos, maquinário, instalações, 
equipe, cronograma, orçamento etc.;  

 Estudo de viabilidade: inventário e documentação de dados de base para implementação 
da análise de coleta, incluindo a seleção das rotas de coleta de amostras;  

 Coleta de amostras: coleta dos resíduos nas rotas selecionadas;  
 Decomposição de amostra: mistura e amostragem das frações separadas da coleta de 

resíduos;  
 Triagem: organização da instalação, treinamento da equipe de classificação, definição das 

diferentes frações, pesagem e manutenção das anotações sobre as ações;  
 Avaliação: resumo dos resultados e documentação da análise da seleção, cálculo de 

índices chave, fontes de erro, conclusões que podem ser tiradas, assim como elaboração de 
relatórios.  

4.2.1 PLANEJAMENTO: 

 
1. Objetivo 

 
Quando a gravimetria está direcionada para as questões de desperdício de alimentos, verificar 

as prováveis frações mais decorrentes acaba sendo o principal objetivo da pesquisa. Não é incomum 
ao se analisar resíduos alimentares também incluir suas embalagens derivadas.  

 
Como citado anteriormente, a gravimetria de resíduos domiciliares pode ter outras funções, o 

que muda o escopo do objetivo. Ainda, é importante ressaltar que no Brasil os resíduos alimentares 
não são uma fração segmentada na fonte geradora (residências) como é na Suécia, o que torna o 
cenário de pesquisa ainda mais delicado em termos de planejamento. Como o resíduo alimentar no 
Brasil é destinado como resíduo comum, é interessante utilizar um rol de categorização que inclua 
diversas categorias de resíduos. 
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A divisão de frações segmentadas de resíduos na fonte na Suécia é composta por 24 
segmentos, e o resíduo alimentar é definido como parte da fração primária, conforme o esquema 
abaixo (Kelly Dalben, Manual de Bolso de Gravimetria Sueca, 2019): 

 
FRAÇÃO PRIMÁRIA – BIOLÓGICO  
Fração Secundária – Alimentar e Jardim  
Definição de resíduo alimentar: restos de comida, preparados e guardanapos.  
Definição de resíduo de jardim: podas de quintal e de jardinagem.  
Exemplos de resíduos alimentar: cascas, talos, sobras, filtro de café, saquinhos de chá, restos 
de líquidos.  
Exemplos de resíduos de jardim: folhas secas, galhos, plantas, terra, graveto, xaxim.  
 
FRAÇÃO PRIMÁRIA – PAPEL  
Fração Secundária – Reciclado, ondulado, pacotes e outros  
Definição de reciclado: jornais e papéis com impressão.  
Definição de ondulado: embalagens de papelão ondulado.  
Definição de pacotes: embalagem com no mínimo 50% de papel.  
Definição de outros: aqueles que não se encaixam nas categorias anteriores.  
Exemplo de reciclado: jornais, catálogos, propagandas, livros com capa mole, cadernos sem 
espiral e capa.  
Exemplo de ondulado: caixas, folhas e tampas.  
Exemplo de pacotes: embrulhos, envelopes, tetrapak.  
Exemplo de outros: post-it, tickets, papel de parede, livros capa dura, cartões, postais.  
 
FRAÇÃO PRIMÁRIA – PLÁSTICO  
Fração Secundária – Embalagem mole, poliestireno expandido, embalagem dura, outros. 
Definição de embalagem mole: embalagem com 50% de plástico mole ou mais – amassa 
fácil.  
Definição de poliestireno expandido: embalagem com 50% de poliestireno expandido ou 
mais – amassa fácil.  
Definição de embalagem dura: embalagem com 50% de plástico duro – pode amassar. 
Definição de outros: itens de plástico duro ou mole que não são embalagens.  
Exemplo de embalagem mole: pacotes de café, sacolas de super mercado, sacos de plástico. 
Exemplo de poliestireno expandido: embalagem para levar – isopor. 
Exemplo de embalagem dura: canudos, garrafas de água ou suco, desodorantes.  
Exemplo de outros: brinquedos, CDS, canetas, cartões de banco, entre outros. 
 
FRAÇÃO PRIMÁRIA – VIDRO  
Fração Secundária – Embalagem e Outros.  
Definição de embalagem: embalagens compostas por no mínimo 50% de vidro incolor ou 
colorido.  
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Definição de outros: itens de vidro que não são embalagens.  
Exemplo de embalagem: garrafas.  
Exemplo de outros: jarras, espelhos, janelas, fusíveis, entre outros.  
 
FRAÇÃO PRIMÁRIA – METAL  
Fração Secundária – Embalagem e Outros.  
Definição de embalagem: embalagens compostas por no mínimo 50% de metal, dobrável ou 
permanente.  
Definição de outros: itens de metal que são não são embalagens.  
Exemplo de embalagem: latas, garrafas, folhas de alumínio, moldura, tampas, frascos, 
capsulas.  
Exemplo de outros: parafusos, espetos, clipes, tesouras, ferramentas, talheres, panelas, 
suportes, guarda-chuva, entre outros.  
 
FRAÇÃO PRIMÁRIA – OUTROS INORGÂNICOS  
Definição: material inorgânico não possível de classificar em outra categoria.  
Exemplos: tijolo, lã de vidro, louças, cerâmicas, areia de gato, cinzas, pedras, entre outros. 
 
FRAÇÃO PRIMÁRIA – PERIGOSOS MENOS e-LIXO  
Definição: materiais venenosos, explosivos, corrosivos, perigosos, perfuro/ cortantes e 
sangue.  
Exemplos: medicamentos, esmaltes, cola, solventes, combustíveis, filtros de óleo, agentes de 
limpeza, venenos, impregnantes, entre outros.  
 
FRAÇÃO PRIMÁRIA – e-LIXO  
Fração secundária – Lâmpadas, baterias, baterias de carro e pequenos itens. 
Definição: tudo o que funciona com bateria ou cabo elétrico, eletro/ eletrônico, perigosos ou 
não, e baterias de carros.  
Exemplos: todas as lâmpadas e baterias, pilhas, carregadores de baterias, extintores, 
eletrodomésticos, alto falante, relógios, máquinas de café, barbeador, secador de cabelo, 
brinquedos, barbeadores, notebook, celular, tablet, lanterna, computador, tv, vídeo game. 
 
FRAÇÃO PRIMÁRIA – OUTROS  
Fração secundária – Madeira, tecidos, fraldas, outros.  
Definição de Madeira: manufaturas de madeira tratada com ou sem pintura. 
Exemplos de Madeira: caixas, cabides, rolhas, brinquedos, toras, palitos de sorvete.  
Definição de Tecidos: tecidos e vestimentas. 
Exemplo de Tecidos: roupas de cama, mesa e banho; vestimentas e tecidos. 
Definição de fraldas: resíduos de banheiro. 
Exemplo: fraldas, absorventes, tampões, algodões. 
Definição de outros: tudo o que não puder ser classificado nas outras categorias. 
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Exemplo de outros: couro, sapato, tapetes, bolsas, não têxteis, borrachas, brinquedos, fitas, 
bitucas, cabelo, animal morto, serragem de animais, saco de aspirador, sabão, gesso. 
 

2. Cronograma e Orçamento 
 

Essa etapa precisa ser detalhada cobrindo o cálculo de recursos e equipamentos para as 
seguintes atividades: 

 
 Treinamento de equipes; 
 Implementação – preparação, coleta, triagem e destinação de resíduos; 
 Obtenção de resultados. 

 
Considerar nesse contexto o período do ano, evitando alterações abruptas de fluxos de 

resíduos, como períodos de férias e feriados prolongados, assim como os ápices climáticos de frio 
ou calor. 

 
Itens comuns para orçamento:  
 
 Recursos humanos de planejamento, execução e gestão de projeto;   
 Vacinação da equipe de coleta e triagem; 
 Materiais para comunicação e treinamento: impressoras, recursos gráficos etc. 
 Locação de instalações, veículos, equipamentos pesados; 
 Listagem de materiais e equipamentos para cada fase. 

       
A tabela a seguir expõe os materiais e equipamentos por fase: 

 
 

COLETA DE 
AMOSTRAS 

DECOMPOSIÇÃO 
DAS AMOSTRAS 

TRIAGEM DE 
AMOSTRAS 

EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO 

Caminhão adequado 
para coleta de 
resíduos sem 
compactação 

Equipamentos de 
proteção individual para 
os envolvidos 

Mesas de triagem de 
metal de dimensões 1 x 2 
x 0,9 

Macacões que protejam 
de umidade e perfuração 

Equipamento de 
proteção individual 
para os envolvidos 

Pá carregadeira com 
concha de 1m Tambores para os resíduos Macacões descartáveis 

Lista de endereço 
com rota de coleta 

Balança de solo 
Sinalizações 
correspondentes com as 
amostras 

Sapatos com cobertura 
de aço e solas resistentes 
à penetração 
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Balança de solo Facas 
Balança digital com 
precisão de 0,1 kg e outra 
de 1 a 5 g 

Luvas contra corte e 
penetrações 

Vassoura e rodo Vassouras e pás 
Facas, abridor de latas, 
garrafa e saca-rolhas Luvas descartáveis 

Lonas Rótulos 
Pegador para retirada de 
detritos 

Máscaras de proteção: 
filtro P3 e P22 

Caderno e caneta Caderno e caneta Escovas de mesa e de 
chão 

Protetores oculares e 
auriculares 

Telefone com câmera 
e calculadora 

Tambores para resíduos 
de 600L 

Caderno, caneta e fitas 
adesivas  

Antibactericida 
Telefone com câmera e 
calculadora 

Telefone com câmera e 
calculadora 

Produto para lavar os 
olhos 

 Antibactericida Antibactericida e lenços 
umedecidos 

Aventais e mangas de 
borracha 

  
Bancos altos e macios para 
os triadores  

  
Registro de triagem para 
cada subamostra  

 
 

     Considerações de layout: 
 

 Equipe de 04 triadores por mesa; 
 Tambores de recepção de resíduos em uma posição confortável para a equipe, de pelo 

menos 02 tamanhos, sinalizados adequadamente e em maior número para as frações de 
resíduos mais frequentes. 

 
Considerações para o orçamento para uma equipe experiente e uma amostra principal de 
500 kg: 
 
 20 dias para o planejamento; 
 05 dias para o estudo de viabilidade; 
 Coleta – sempre proporcional com o objetivo, mas em média 01 dia de coleta; 
 Decomposição da amostra – média de 1h; 
 Triagem – média sueca é que 01 sueco tria 500kg em 24 frações em 9 dias de trabalho; 
 10 dias para avaliação e produção de relatório. 
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3. Equipe 
O perfil da equipe mínima necessária é composto por: 
 
 01 gerente de projetos; 
 01 equipe operacional de coleta; 
 01 equipe de triagem (04 pessoas); 
 01 supervisor da equipe de triagem 
 01 analista para as amostras; 
 01 assistente para planejamento de equipe, treinamento, estudo de viabilidade e avaliação. 
 
Todos devem conhecer o sistema de gestão municipal de resíduos e a metodologia que será 

aplicada. A equipe operacional de coleta e triagem precisa estar em boas condições de saúde, 
inclusive em relação às possíveis reações alérgicas devido ao pó e outras substâncias. Essa equipe 
também precisa ser vacinada contra tétano, poliomielite e hepatite A e B, e outras doenças 
relevantes para o local de trabalho. 

 
É aconselhado planejar a triagem de modo que o período de trabalho não seja excessivo em 

termos de dias consecutivos com a mesma equipe. O supervisor da triagem precisa estar atento a 
todas as obediências legais desta demanda. 

 
4. Instalações 

As instalações precisam estar disponíveis conforme o cronograma planejado. Por isso se 
entende: 

 
 Ambientes seguros; 
 Ventilados; 
 Iluminados; 
 Termicamente confortável; 
 Piso duro (asfalto ou concreto) com espaço para o equipamento de carregamento e 

descarregamento dos resíduos; 
 A instalação deve ser grande o suficiente para armazenar os resíduos triados e não triados; 
 Ter as balanças alocadas de forma próxima; 
 Banheiro, refeitório e local de descanso adjacentes; 
 Comunicação visual adequada para as questões de triagens e regras. 

4.2.2 Estudo de Viabilidade 

Itens referentes à esta etapa:  
 
 Documentar as características da área de estudo: número de domicílios, estrutura 

residencial, número de moradores, variações sazonais, estrutura etária, níveis de renda, e 
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descrever o sistema de gestão com tipos de resíduos sobre veículos, frequência de coleta e 
tipo de coleta; 

 Selecionar subáreas conforme o propósito da análise; 
 Documentar as características das subáreas; 
 Planejar rotas representativas para o estudo, excluindo áreas comerciais; 
 Planejar coletas fora dos finais de semana, festas e férias; 
 Nomear cada amostras principal de uma forma única. 
 

1. Coleta 
As principais recomendações desta fase são: 
 
 Evite a compressão dos resíduos; 
 Acompanhe a equipe de coleta; 
 Certifique-se da exclusão de áreas comerciais; 
 Retire amostras que correspondam a pelo menos 01 semana de acúmulo de resíduos; 
 Documente as características das rotas e percepções sobre edificações e sistemas de coleta; 
 Proteja a amostra das intempéries, da retirada e do intercâmbio de resíduos com a amostra 

principal; 
 Ideal o uso da balança de solo para a pesagem do veículo de transporte antes e depois de 

carregado com a amostra. Lembrando que a amostra principal nunca pode ser inferior a 
500 kg. 

 
2. Decomposição da amostra 

A decomposição da amostra ou o desmembramento da amostra é o processo inicial da 
categorização dos resíduos. Para esta etapa, é altamente recomendado que sejam tiradas diversas 
fotos, para fins de documentação do processo. 

 
 A partir dos 500 kg de resíduos finais, misture o resíduo com cuidado, evitando que os 

sacos se rasguem;  
 Reserve esse resíduo em uma área antes de retirar a subamostra;  
 Use uma pá carregadeira com concha estreita para retirar as subamostras – organize em 

formato de pão de forma; 
 O número ideal de subamostras: 5 amostras alocadas nos tambores de 660 L devidamente 

nominados. 
 Proteja as amostras das intempéries externas;  
 Faça a marcação nos recipientes de forma clara; 
 Para segurança estatística é ideal que toda a amostra seja triada.  
 

3. Triagem 
Principais recomendações desta fase:  
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 Certifique-se que a equipe de triagem está previamente treinada; 
 Use uma balança de pelo menos 0,1 kg, seja preciso na pesagem de subamostras e frações 

triadas. 
 Use uma balança especial de 1 – 2 g para resíduos perigosos;  
 Verifique previamente o conteúdo de cada sacola antes de triar na mesa;  
 Trie com cuidado e certifique-se que todos os resíduos das amostras, inclusive os micros 

resíduos, foram triados;  
 Trie em 24 frações;  
 Pese todas as frações quando toda a subamostra estiver triada;  
 Indique uma pessoa para a manutenção das minutas. 

 
Treine a equipe de triagem, o que pode ser feito no primeiro dia de atividades. Para este 

treinamento, os seguintes tópicos devem ser abordados: 
 
 Finalidade da análise de coleta de resíduos;  
 Metodologia da análise realizada;  
 Direcionamento para a triagem em frações de acordo com as informações do manual;  
 Funções e responsabilidade dos supervisores e da equipe de triagem; 
 Equipamentos de proteção;  
 Não ingestão de alimentos ou bebidas antes da triagem;  
 Higienização de mãos e rosto antes da ingestão de alimentos e bebidas; 
 Rotinas de segurança no local de trabalho: primeiros socorros, como são usados os 

equipamentos, o que fazer em caso de acidentes, riscos de infecções, armas de fogo nos 
resíduos, pessoa de contato para casos de emergência;  

 Conclusão de turno de trabalho: limpeza das áreas e equipamentos, higiene das roupas de 
trabalho (temperatura para remover micro-organismos), uniformes descartáveis (devem ser 
dispostos no recipiente de resíduos);  

 Remoção de resíduos perigosos e e-lixo após a triagem. 
 
Comece a triagem o mais cedo possível. O aconselhável é até o dia seguinte ao 

desmembramento da amostra para evitar que a mesma seja contaminada pelo clima, ou até mesmo 
extraviada.  

 
 Pese a subamostra que será triada em uma balança eletrônica calibrada com pelo menos 

0.1 kg de precisão – use sempre a mesma balança; 

 Anote o peso das amostras nas minutas com a data de classificação, nome do supervisor, 
do triador responsável pela minuta, origem da amostra e ocasiões especiais como chuvas 
excessivas, e outras peculiaridades. Faça um registro por subamostra; 
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 Coloque o saco de resíduos na mesa de triagem e abra com cuidado, e observe se há 
objetos perigosos como agulhas e resíduos perigosos. Se não houver, espalhe o resíduo 
sobre a mesa e inicie a triagem nas categorias pré estipuladas. 

 Quaisquer objetos cortantes ou venenosos devem ser identificados e triados em um 
estágio inicial, para minimizar o risco de acidentes. Se uma arma de fogo ou munições 
forem encontradas, a triagem deve ser interrompida e a polícia contatada.  

 Grandes quantidades do mesmo material, como cinzas, pó de café ou areia de gato não 
devem ser espalhadas na mesa, devem ser separadas antecipadamente e colocadas 
diretamente no respectivo recipiente para facilitar a triagem.  

 Para a otimização de tempo, o fluxo de resíduo na mesa deve ser constante.  

 Pacotes de material misturado devem ser desmontados e as diferentes partes devem ser 
triadas separadamente. Por exemplo: remover rolha da garrafa de vinho. No entanto, se os 
materiais são de difícil separação, deve-se atribuir a fração ao material dominante. 

 Os pacotes de alimentos que contenham restos de comida devem ser esvaziados. O 
conteúdo deve ser classificado como resíduo de alimento, e o pacote vazio como 
embalagem, com base no tipo de material.  

 Quando a finalidade da triagem inclui o desperdício de alimentos, é interessante anotar o 
peso dos pacotes de alimentos completos ou não abertos, cujo conteúdo constitui uma 
parte do resíduo alimentar desnecessário. 

 Todos os pequenos objetos devem ser empurrados para frente e triados, por exemplo: 
bitucas de cigarro, embalagens de balas, cotonetes, clips, capsulas e baterias de botão. 

 Micro resíduos como cinzas, pó de café e areia de gato, devem ser varridos e colocados no 
recipiente adequado, com auxilia de uma escova e pá. 

 As embalagens com restos de líquidos, que podem ser resíduos perigosos, não devem ser 
abertas e devem ser classificada como resíduo perigoso. 

 Os resíduos perigosos e o e-lixo devem, após a triagem, ser mantidos separados das 
frações remanescentes, e entregues para gerenciamento separadamente. Estes resíduos 
podem ser armazenados em recipientes adequados como base para a interpretação de 
resultados e avaliação, antes de os resíduos serem submetidos ao descarte final; 

 Foto documente o processo. 

 Destine o resíduo adequadamente ao final da triagem e deixe o local limpo. 
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4. Avaliação 
Principais recomendações desta fase:  
 
 Compile a documentação do projeto, incluindo finalidade, método, informações de base 

sobre a subárea, resultados do processo de triagem e documentação fotográfica das fases. 

 Calcule os diferentes índices com base no propósito da análise de coleta de resíduos. Os 
números-chave devem, acima de tudo, mostrar a taxa de geração de resíduos em kg/ lar e 
semana (e não apenas a composição do peso em %); 

 Realize a correção de umidade e sujeira, se necessário, com base na finalidade das análises 
de coleta. 

 Seja cauteloso ao assumir conclusões, sobretudo a respeito de pequenas diferenças entre 
diferentes resultados sobre resíduos que compõe uma pequena parcela do todo. De 
preferência, compare com os resultados de análises posteriores. 

 Escreva um relatório que inclua toda a documentação, conclusões importantes e discussão 
sobre fontes de erro. 

 
Após chegar aos resultados indique as fontes importantes de erro observadas: 
 

 Variações espaciais – diferenças na quantidade e composição de resíduos entre áreas, o 
que dificulta a seleção de amostras representativas; 

 Variações periódicas – diferenças na quantidade e composição de resíduos ao longo do 
ano, o que dificulta a seleção de amostras representativas;  

 Mistura insuficiente ou problema durante a decomposição da amostra;  

 Subtração de resíduos de amostras, por exemplo durante a decomposição de amostras, 
armazenamento de amostras ou triagem;  

 Fornecimento de resíduos ou outro material indesejável para amostras, por exemplo, 
durante a decomposição de amostra, armazenamento de amostras ou triagem; 

 Erros durante o tratamento de dados, por exemplo, erro de escrita nas minutas ou mistura 
dos resultados das amostras. 

4.3 O PROTOCOLO NO BRASIL 
No Brasil não há um documento análogo ao sueco, e essa metodologia de avaliação de 

resíduos não é amplamente utilizada. O único guia para essa prática é expresso, mas de uma forma 
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bem menos descritiva, pela NBR 10007/ 2004 emitida pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas).  

 
A ABNT NBR 10007 foi elaborada na CEET-00:01.34 - Comissão de Estudo Especial Temporária 

de Resíduos Sólidos. O Projeto circulou em Consulta Pública conforme Edital nº 11 de 2002 de 
29/11/2002, com o número Projeto NBR 10007 com o objetivo de fixar os requisitos exigíveis para 
amostragem de resíduos sólidos. 

 
No Brasil o método preconizado pela NBR 10007 para análise de resíduos sólidos é o 

quarteamento. Neste processo é feita uma divisão em quatro partes iguais de uma amostra pré-
homogeneizada de resíduos sólidos, e se tomam duas partes opostas entre si para constituir uma 
nova amostra e descartar as partes restantes. As partes não descartadas são misturadas totalmente 
e o processo de quarteamento é repetido até que se obtenha o volume desejado.  

 
A NBR se expressa por uma lista de definição de termos, bem com outros procedimentos, 

tópicos que serão sumarizados na sequência. 

4.3.1 Requisitos gerais 

 Preparação para amostragem: estabelece linhas básicas a serem observadas com o objetivo 
de nortear o plano de amostragem. 

 Objetivo da amostragem: indica a quantidade representativa de resíduo para determinar 
suas características de classificação e métodos de tratamento. 

 Pré-caracterização de um resíduo: feita pelo levantamento dos processos que lhe deram 
origem, dos parâmetros que serão analisados, do número de amostras, do volume, do tipo 
de frascos de coletas e dos métodos de preservação a serem utilizados. 

 Plano de amostragem: estabelecido antes da coleta, coerente com o objetivo e com a pré-
caracterização do resíduo. Inclui: avaliação do local, forma de armazenamento, pontos de 
amostragem, tipos de amostradores, número de amostras a serem coletadas, seus volumes, 
seus tipos (simples ou compostos), número e tipo dos frascos de coleta, métodos de 
preservação e tempo de armazenagem, assim como os tipos de equipamentos de proteção 
a serem utilizados durante a coleta. Também estabelece a data e a hora de chegada das 
amostras ao laboratório. 

 Seleção do amostrador: devido à variedade das formas físicas dos resíduos e seu potencial 
de viscosidade, reatividade, corrosividade, volatilidade, inflamabilidade, entre outros, a NBR 
indica uma tabela de amostradores recomendados por tipo de resíduos. 

 Seleção do recipiente da amostra: a escolha dos frascos deve ser compatível com os 
resíduos, resistência, volume e facilidade de manuseio. 
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 Precauções na utilização de recipientes e amostradores: proceder com a descontaminação 
conforme pré-requisitos da tecnologia a ser aplicada.  

 Ponto de amostragem:  local onde será coletada a amostra. 

 Número de amostras: definição para obtenção da concentração média do resíduo, deve ser 
coletada uma ou mais amostras compostas. Para obtenção da faixa de variação da 
concentração do resíduo, devem ser coletadas no mínimo três amostras simples. Para 
resíduos heterogêneos de difícil amostragem e cuja representatividade não puder ser 
definida com uma única amostra, a escolha do método e número de amostras caberá aos 
Órgãos Estaduais ou Federais de controle da poluição e preservação ambiental.  

 Volume de amostra: estabelecido no planejamento, tendo em vista volume suficiente para 
contraprovas. Quando se pretende analisar diversas propriedades ou parâmetros, é comum 
a divisão da amostra inicial em diversas alíquotas; 

 Identificação e ficha de coleta: toda amostra deve ser identificada imediatamente após a 
coleta, e em alguns casos, ela deve ser selada para evitar fraude durante o tempo entre a 
coleta da amostra e a abertura dos frascos no laboratório. A ficha de coleta deve conter no 
mínimo os seguintes dados: a) nome do técnico de amostragem; b) data e hora da coleta; 
c) identificação da origem do resíduo; d) identificação de quem receberá os resultados; e) 
número da amostra; f) descrição do local da coleta; g) determinações efetuadas em campo; 
h) determinações a serem efetuadas no laboratório; i) observações. 

4.3.2 Requisitos específicos 

 Segurança: o técnico deve se atentar à corrosividade, inflamabilidade, explosividade, 
toxicidade, carcinogenicidade, radioatividade, patogenicidade, capacidade do resíduo de 
liberar gases extremamente venenosos ou causar alergias. 

 Resíduos de alto risco precisam de mais atenção no planejamento e execução. As seguintes 
regras básicas devem ser seguidas:  

a) Cada amostra deve ser tratada e manuseada como se fosse extremamente perigosa e 
os procedimentos devem minimizar o risco de exposição do pessoal envolvido;  

b) Se for necessário o manuseio específico da amostra, o laboratório deve ser alertado; 
c) Equipamento de proteção deve ser utilizado durante o manuseio de substâncias para 

preservação de amostras.  

4.3.3 Procedimentos de amostragem 

Envolve os procedimentos que devem ser adotados pelo técnico para que a coleta de 
amostras seja representativa em relação ao tipo de acondicionamento dos resíduos. 

 



 

38 
 

GUIA SUECO BRASILEIRO  
Gravimetria de RSU Domiciliar 

 Amostragem em tambores e recipientes similares:  
Os recipientes devem ser posicionados com a tampa ou batoque para cima. A 

homogeneização ou não da amostra deve estar condicionada ao objetivo do plano de amostragem. 
Caso seja necessária a amostragem em diferentes fases, deve haver descanso do conteúdo para a 
estratificação encontrar equilíbrio. Caso seja necessária uma amostra homogênea, o conteúdo do 
recipiente deve ser homogeneizado. A tampa ou batoque deve ser afrouxado, vagarosamente, com 
uma chave própria para abertura dos recipientes, a fim de que as pressões interna e externa se 
equilibrem. Logo após, remover a tampa ou batoque e amostrar o conteúdo, conforme amostrador 
recomendado pela ABNT. Quando existirem recipientes com diferentes resíduos, eles devem ser 
identificados e separados de acordo com os resíduos. Os resíduos desses recipientes podem estar 
sob pressão ou vácuo. Os recipientes estufados devem ser amostrados com extrema cautela, pois o 
seu conteúdo pode estar sob elevada pressão. Um recipiente severamente corroído ou enferrujado 
pode romper-se quando manuseado. A abertura da tampa ou batoque pode produzir faísca, a qual 
detonará qualquer mistura explosiva de gás que exista no recipiente. 
 

 Amostragem em caminhão-tanque:  
A tampa do tanque deve ser aberta somente pelo motorista ou pessoa responsável pela carga. 

O técnico de amostragem deve estar seguro no acesso ao tanque. O conteúdo do tanque deve ser 
amostrado com o amostrador de resíduo líquido, conforme o estabelecido nas instruções da ABNT. 
Se o tanque não estiver em posição horizontal, devem ser coletadas amostras adicionais da sua 
parte frontal e posterior, e todas as amostras devem ser homogeneizadas em um recipiente 
apropriado. Quando necessária a amostra de sedimento, ela deve ser coletada através da válvula de 
purga. O acesso à tampa do tanque dificulta a coleta de amostras em caminhões tanques. 
Recomenda-se que a coleta seja feita por duas pessoas, pois enquanto uma recolhe a amostra, a 
outra a auxilia com os equipamentos ou em qualquer problema que surja. Como o tanque está 
geralmente sob pressão ou vácuo, isto é um fator adicional de risco para os técnicos de 
amostragem.  
 

 Amostragem em recipiente contendo pó ou resíduos granulados:  
Posicionar na vertical os recipientes contendo os resíduos, abrindo-os cuidadosamente. O 

conteúdo do recipiente deve ser amostrado com o amostrador recomendado pela ABNT. Identificar 
quando há resíduos diferentes e cuidar para que a amostra de cada um seja representativa. Quando 
houver risco de rompimento dos recipientes eles não devem ser manuseados ou transportados, e 
suas amostras devem ser coletadas na posição em que se encontrem.   
 

 Amostragem em lagoas de resíduo:  
Utilizar o amostrador recomendado pela ABNT. Para amostrar em profundidade há a garrafa 

amostradora ou similar. Em leitos de secagem, lagoas secas e solos contaminados, utilizar a área 
onde o resíduo estiver acumulado, dividindo-a em quadrículas imaginárias. Para a retirada de 
amostras de até 20 cm, pode-se utilizar uma pá ou trado. Já para amostras de profundidades 
superiores a 20 cm, pode-se utilizar trado ou amostrador similar, conforme as instruções da ABNT. 
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Quando não for conhecida a espessura da camada de resíduos e os resíduos estiverem muito 
pastosos, pode ser necessária a construção de pranchas ou tablados para possibilitarem a retirada 
de amostras mais centrais da área de secagem.   
 

 Amostragem em montes ou pilhas de resíduos:  
Os pontos de amostragem devem ser determinados conforme recomendado pela tabela da 

ABNT. 
 

 Amostragem em tanques ou contêineres de armazenagem:  
As amostras devem ser coletadas de três partes: uma da parte superior do tanque, uma da 

parte central e uma da parte inferior, utilizando-se de uma garrafa amostradora pesada, conforme 
as instruções da ABNT. As amostras obtidas devem ser misturadas em um recipiente e a amostra 
resultante deve ser considerada como composta.  
 

 Amostragem de resíduos sólidos heterogêneos de fácil amostragem: 
Deve-se preparar uma amostra respeitando as proporcionalidades dos diferentes resíduos, de 

forma a se obter uma única amostra composta representativa. Para resíduos heterogêneos cuja 
representatividade não possa ser definida com uma única amostra, para a escolha do método e 
número de amostras, recorra aos Órgãos Estaduais ou Federais de controle da poluição e 
preservação ambiental. 

  Preservação e tempo de armazenagem de amostras; 

  As amostras de resíduos sólidos, líquidos ou pastosos devem ser preservadas e 
armazenadas de acordo com a tabela específica da ABNT. Caso seja necessário analisar 
vários componentes que possuam métodos de preservação diferentes, a amostra 
inicial deve ser dividida em um número suficiente de alíquotas, sendo cada uma delas 
preservada separadamente.  

 
No documento original estão as tabelas específicas para consulta. 
 
Analisando holisticamente os dois conteúdos, o sueco e o brasileiro, percebe-se claramente 

que eles têm abordagens totalmente diferentes, com objetivos diferentes, e isso talvez explique a 
não expansão da gravimetria no Brasil como um método de análise de resíduos sólidos.  

 
Em uma análise crítica entre as metodologias pode-se entender que por ser mais específica, a 

metodologia sueca reduz o tempo de execução, uma vez que um momento de planejamento, 
cronograma e compras já está estabelecido na conduta a ser tomada pelo município. 

 
Com padrões bem estabelecidos de ação, pensando em escalabilidade do método em 

território nacional, há um ganho de confiabilidade dos dados a partir do uso da metodologia sueca 
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e também há um potencial de comparabilidade entre ações gravimétricas dentro do município, 
entre municípios e até entre regiões. 

 

4.4 LIÇÕES APRENDIDAS NA COOPERAÇÃO BILATERAL 
As ações executadas no Brasil de gravimetria, facilitadas pela Swedish EPA, trouxeram um rol 

de lições aprendidas muito significativo, tanto no case de Brasília, quanto no case de São Paulo. 
Essas experiências incentivaram a criação de uma metodologia mais apropriada para a gravimetria 
local, trazendo as qualidades de uma gravimetria sueca adaptadas para o território brasileiro. 
 

4.4.1 A Gravimetria de Brasília – Resíduos Sólidos Urbanos Domiciliares  

 

 
Foto: Palácio do Planalto, Brasília. 

 
Esse estudo técnico fez parte das atividades de cooperação bilateral, e contou com o apoio do 

SLU, que agregou como parceiro a UnB – Universidade de Brasília.  
 
Assim, em setembro de 2019, o IVL (Instituto de Pesquisa Ambiental Sueco) esteve junto com 

a equipe de campo da Swedish EPA em Brasília para fazer o primeiro estudo gravimétrico dos 
resíduos alimentares da capital federal.  
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Os resíduos foram coletados em Taguatinga, uma área de renda média com famílias residindo 
em pequenas vilas e casas, com vários comércios de rua. 

 

 
Fotos: região de Taguatinga, Brasília. Fonte: Relatório IVL, 2019. 

 
 

 
Foto: detalhamento da área de coleta de resíduos para gravimetria. Fonte: Relatório IVL, 2019. 
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O foco deste estudo estava na investigação do desperdício de alimentos, mas sobretudo na 
aplicabilidade do método sueco no Brasil. Durante o estudo, foram investigadas 23 frações de 
resíduos, sendo elas: 

 Resíduos alimentares inevitáveis como ossos e peles; 
 Resíduos alimentares evitáveis: carnes e peixes; 
 Resíduos alimentares evitáveis: frutas, verduras e folhas; 
 Resíduos alimentares evitáveis: arroz, feijão e massas; 
 Resíduos alimentares evitáveis: pães; 
 Resíduos alimentares evitáveis: laticínios; 
 Resíduos alimentares evitáveis: outros; 
 Resíduos de jardim; 
 Embalagens (menos vidro); 
 Papéis para reciclagem; 
 Outros papéis; 
 Vidros; 
 Outros vidros; 
 Outros metais; 
 Outros plásticos; 
 Outros inorgânicos; 
 Resíduo perigoso; 
 E-lixo; 
 Madeira; 
 Têxtil; 
 Fraldas, papel higiênico e similares; 
 Outros; 
 Não identificados. 

 
A área analisada possui coleta seletiva de recicláveis, a qual ocorreu logo antes da coleta do 

resíduo comum, utilizada para amostra analisada. Devido a algumas dificuldades logísticas, alguns 
pré-requisitos do sistema sueco não puderam ser seguidos no Brasil, dentre eles o 
acompanhamento do caminhão de coleta para contextualização das condições desta atividade. 
Pontos como evitar resíduos comerciais e não confundir o resíduo reciclável como o comum não 
foram atendidos, mas trouxeram luz a um sintoma interessante relacionado à efetividade do sistema 
de coleta seletiva. 

 
Essa mudança na metodologia trouxe um elenco de subatividades não planejadas, como a 

segunda categorização de embalagens, que foi uma subcategoria extremamente volumosa e 
mereceu essa atenção redobrada. 

 
Assim, depois da triagem principal foi realizada uma triagem das embalagens, o que 

evidenciou as seguintes subcategorias: 
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 Outras embalagens; 
 Papelão; 
 Embalagens de papel; 
 PET; 
 Sacolas plásticas; 
 Latas de metal. 

 
Outra mudança significativa na metodologia foi o tipo de mão de obra. Pela primeira vez foi 

utilizada mão de obra voluntária, dos estudantes da UnB e alguns funcionários do SLU. Todos 
receberam treinamento de 03 horas sobre a metodologia no dia anterior à triagem. Contudo, o 
caráter investigativo dos alunos acabou alongando o processo de triagem, que em outras 
experiências deve ser mais prático. A parte positiva foi a possiblidade desse tema se tornar parte de 
uma disciplina aplicada nas universidades. 

 

 
Fotos: treinamento e gravimetria realizados em Brasília, 2019. 

 
A amostra principal foi extremamente significativa com 11.840 kg, contudo a recomendação 

de não compressão dos resíduos pareceu também não ter sido seguida pela equipe de coleta, que 
infelizmente não conseguiu ser treinada e nem teve contato direto com os gestores do projeto, 
devido às questões logísticas proporcionais à gama de atendimento do SLU. A compressão do 
resíduo deixa a segregação dos materiais mais difícil, o que originou uma fração de resíduos não 
identificáveis. 

 
A não disposição de equipamentos estipulados, como a pá carregadeira de concha pequena 

para a separação das subamostras, trouxe um método mais econômico e igualmente eficaz: o 
stepping, que não consta no manual sueco, mas foi uma técnica ensinada pela especialista em 
gravimetria do IVL. 
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Fotos: separação das subamostras, 2019. 

 
Assim, a amostra principal foi misturada e espalhada em formato de pão de forma com auxílio 

de uma pá carregadeira grande, e as subamostras foram divididas através de 03 passadas de 
aproximadamente um metro cada. Não foi possível a retirada das subamostras para pesagem, então 
elas permaneceram nesta formação, até uma retirada estimada de 100 kg de cada uma. Os erros de 
triagem apareceram durante os momentos de pesagem, e foram ponderados durante a avalição dos 
resultados. 
 
 

 
Fotos: triagem dos resíduos, 2019. 

 
Os principais pontos de atenção percebidos nesta ação: 

 
 A força de trabalho mais indicada para execução seriam as cooperativas de catadores ou 

profissionais da coleta de resíduos, os quais já estão ambientados nas questões de triagem 
resíduos; 

 Voluntários deveriam apenas acompanhar de maneira mais distante a ação para contribuir 
com percepções, o que afeta a velocidade da triagem, alterando a estimativa de tempo 
gasto nesta atividade; 

 Número restrito de equipe em operação deixaria o trabalho mais efetivo, com uma curva 
de aprendizagem em conjunto mais otimizada, e a ação menos onerosa em termos de 
equipamentos individuais de segurança; 



 

45 
 

GUIA SUECO BRASILEIRO  
Gravimetria de RSU Domiciliar 

 Escolher o veículo de coleta sem compressão e acompanhar a coleta com um técnico para 
evitar áreas comerciais que impactam a amostra; 

 Os equipamentos de base com a correta litragem não podem faltar porque eles facilitam a 
pesagem posterior; 

 Testar todos os equipamentos, incluindo as balanças, é de extrema importância; 

 A remoção de 100 kg de resíduos exige uma força física grande dos triadores, assim uma 
equipe feminina pode ter que recorrer ao método de “passadas”, como o realizado nesta 
ação; 

 Investir em sinais de comunicação bem elaborados para facilitar as decisões de triagem. 

Sugestão de arranjo para mesa de triagem da especialista da IVL, Tova Andersson: 
 

 
 

Sendo que os itens relacionados na legenda da imagem acima podem ser conferidos 
traduzidos logo a seguir: 
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ITEM ORIGINAL (INGLÊS) TRADUZIDO (PORTUGUÊS) 

1 Garden waste Resíduos de jardinagem 
2 Food waste Restos de alimentos 
3 Plastic bags Sacolas plásticas 
4 Diapers, toilet paper etc Fraldas, papel higiênico etc. 
5 Plastic packages Embalagens plásticas 
6 Cardboard Papelão 
7 Textile Tecidos 
8 Paper packages Embalagens de papel 
9 All other waste Outros resíduos 
10 Recyclable Recicláveis 
11 Hazardous and E-waste Perigosos e e-lixo 
12 Other inorganic Outros resíduos inorgânicos 
13 Glass packages Embalagens de vidro 
14 Metal packages Embalagens de metal 
15 PET Garrafas PET 
16 Wood Madeira 

 
Os relatórios completos da pesquisa realizada, em inglês e português, podem ser acessados 

em: www.suecia.org.br  
 
A recomendação para a cidade de Brasília foi a continuidade desta prática em outras regiões, 

e o retorno da cidade foi positivo através da inserção dessa atividade no rol de pedidos aos seus 
subcontratados para limpeza e conservação. 

4.4.2 A Gravimetria de São Paulo – Resíduos Sólidos Urbanos – Feiras livres  

 
Foto: São Paulo, SP. 



 

47 
 

GUIA SUECO BRASILEIRO  
Gravimetria de RSU Domiciliar 

Esse estudo técnico fez parte das atividades de cooperação bilateral, e contou com o apoio do 
SMDET – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, que agregou como 
parceiros o Banco de Alimentos de SP e a equipe de especialistas da Amlurb – Autoridade Municipal 
de Limpeza Pública. Esse projeto prevê coleta de dados em 07 feiras livres de São Paulo, e será 
executado pela Universidade de Boras através do professor Pedro Brancoli e seu agente local o 
CAIS. 

 
Em dezembro de 2019 foi executado um teste operacional, a fim de alinhar os arranjos para as 

análises de 2020, que  foram suspensas até 2021 em virtude da pandemia da Covid-19. O teste 
operacional ocorreu na sede do Banco de Alimentos de São Paulo – Cresan (Centro de Referência 
em Segurança Alimentar e Nutricional), localizado no bairro Vila Mariana, e a feira analisada foi uma 
feira próxima à este local, identificada com o nome de Cosmorama. 

 
A Amlurb forneceu a destinação final e ponte com a equipe gestora dos resíduos da feira 

Cosmorama. O Cresan forneceu o espaço e os equipamentos como mesa, balança, tambores, e 
equipamentos de limpeza; o CAIS mobilizou uma equipe de trabalho, equipamentos de proteção 
individual, assim como outros materiais para a Universidade de Boras, dona da ação que foi 
coordenada pelo Professor Pedro Brancoli, líder do projeto junto à Swedish EPA. Essa etapa de 
aclimatação de metodologias trouxe um rol interessante lições aprendidas, as quais hoje se 
transformaram em novos padrões de aplicação da metodologia sueca no Brasil. 

 
O planejamento inicial foi elaborado pela Universidade de Boras, contudo algumas situações 

tiveram que ser rearranjadas no momento da execução, o que valida a prototipagem da análise em 
um momento prévio à pesquisa principal, foca da atividade realizada em dezembro de 2019. 

 
Um dos itens que não aconteceu conforme o previsto foi a retira dos resíduos no final da feira, 

devido à restrição de horário de uso do espaço de triagem. Assim, os montantes foram recolhidos 
diretamente das barracas, de maneira aleatória, e foram trazidos em lotes menores para o local de 
triagem. 
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Fotos: feira Cosmorama, em São Paulo, e parte dos resíduos coletados, 2019. 

 
Os contêineres para conter as amostras foram subdimensionados no planejamento, e novos 

contêineres foram providenciados para permitir a atividade. O uso de sacos plásticos revestindo os 
tambores também não se configurou como uma prática possível, apesar do histórico positivo na 
Suécia, durante outras gravimetrias executadas pela equipe da Universidade de Boras. 

 
Apesar do planejamento da ação ter previsto funções bem específicas para o time de triagem 

e de apanhado de dados, na prática essas funções ficaram confusas, influenciadas pela liderança da 
ação. No entanto, essas mudanças ajudaram a delinear as próximas ações de uma maneira mais 
prática, como por exemplo, a mudança da superfície da mesa de triagem. 

 
A triagem ocorreu de uma maneira rápida e assertiva, apesar de todas as mudanças, tendo em 

vista a habilidade dos técnicos selecionados, com prévio histórico no setor de manipulação de 
resíduos. 

 
A fim de direcionar essas questões de forma a otimizar as próximas ações, a elaboração de um 

caderno técnico para a gravimetria em feiras livres no Brasil está sendo estudada para se tornar uma 
publicação da Universidade de Boras. 
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Fotos: identificação e containers utilizados para a gravimetria teste em São Paulo, 2019. 

4.5 A PROPOSTA PARA CNM 
A partir dessas experiências positivas em 2019, que trouxeram práticas de intercâmbio para a 

cooperação bilateral, em dezembro do mesmo ano a Swedish EPA se reuniu com a CNM – 
Confederação Nacional dos Municípios, a fim de operacionalizar uma capacitação de treinadores 
para os municípios congregados desta confederação. 

 
Em 2020 se iniciou um plano em conjunto para a expansão dos conhecimentos sobre 

gravimetria e avaliação e resíduos alimentares para municípios. Contudo, a pandemia de Covid-19 
suspendeu os eventos presenciais programados. Em contrapartida, novas maneiras de comunicação 
foram estabelecidas para assegurar a continuidade do projeto. 
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Foto: grupo da Swedish EPA e da CNM em Brasília, 2019. 
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5  UMA PROPOSTA PARA AS CIDADES BRASILEIRAS 

 
Fonte: pexels.com/ 

 
Partindo da carência de dados sobre o desperdício de alimentos, para estímulo de políticas 

públicas e de estratégias locais de enfrentamento, é clara a necessidade da sistematização da coleta 
de dados sobre resíduos em todas as regiões do Brasil de maneira consistente, com maior 
frequência e de forma abrangente.  

 
As experiências da cooperação bilateral em 2019 trouxeram prática e lições aprendidas na 

aplicação da gravimetria sueca em solo brasileiro. Assim, além de compartilhar a história dessas 
atividades, por intermédio deste ebook pretende-se estimular mais experiências em práticas 
gravimétricas, com compartilhamento dos dados e das boas práticas. 

 
A fim de cumprir essa tarefa, a divulgação deste material, um webinar será produzido em 

novembro de 2020, em conjunto com a semana da inovação da Embaixada da Suécia no Brasil, 
como ferramenta de continuidade e aprimoramento deste assunto em território nacional. 

 
A proposta de ação para as cidades brasileiras sugere o uso de uma metodologia híbrida 

sueco brasileira, com base em práticas e técnicas já aplicadas em solo nacional, com a intenção de 
popularizar essa técnica, considerando a estruturação de um corpo de dados sobre resíduos 
alimentares no Brasil.  
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A ideia é que as prefeituras se utilizem da sua mão de obra técnica para as gravimetrias, que 
usem o recurso de suas compras públicas de serviços para estimular esse tipo de operação, e que 
agregue esse conhecimento para prestação de serviços para a mão de obra dos catadores de 
recicláveis, como uma alternativa facilitar a prática gravimétrica em resíduos domiciliar em âmbito 
municipal. Outra colaboração bem-vinda seriam as universidades como investigadores dos 
problemas relacionados e curadores dos dados fornecidos pela metodologia. 

 
Todo esse esforço de diagnóstico está ligado com necessidade da compreensão do cenário do 

desperdício de alimentos nacional, regional e local. A partir de um diagnóstico, fica mais fácil 
compreender os fluxos de resíduos e as características do público consumidor, abrindo inúmeras 
oportunidades de diálogo com o agente privado a partir de índices numéricos. Além de também ser 
bem proveitoso como suporte ao gestor público para tomadas de decisões nas escolhas de meios 
de tratamento e destinação, por exemplo. 

 
Ao se compreender o tamanho e formato da questão de desperdício de alimentos no 

munícipio as campanhas de conscientização também ganham potência através de um planejamento 
mais assertivo sobre discurso, mensagem e audiência.  

 
Além dessas características, a análise gravimétrica acaba sendo um importante passo do 

município rumo à pirâmide sustentável do resíduo, cuja primeira missão é a de não gerar. Para não 
gerar é preciso saber o que se gera, quanto se gera, como se gera e onde se gera resíduo dentro do 
município. 
 

 
 



 

53 
 

GUIA SUECO BRASILEIRO  
Gravimetria de RSU Domiciliar 

5.1 GRAVIMETRIA PASSO A PASSO 
A seguir será compartilhado o passo a passo de um gravimetria básica como primeiro 

exercício para levantamento de dados de resíduos alimentares em um município de qualquer porte. 
A maneira mais fácil de começar é alinhando colaboradores e parceiros, a fim de otimizar os gastos, 
e garantir as necessárias permissões para o estudo. 
 

5.1.1 Planejamento e Estudo de Viabilidade 
Na primeira fase do planejamento a equipe técnica que está iniciando a articulação pra a 

gravimetria de resíduos alimentares em seu município vai preencher uma tabela 5W2H com o 
seguinte modelo: 

 

 
* a seguir será apresentada uma sugestão de fluxo de atividades 
** após a sugestão de fluxo, será apresentado um exemplo de orçamento 

5.1.2 Sugestão de fluxo de atividades 

SEMANA 1 

Reunião de Alinhamento das partes (município, prestador e cooperado) para: 

 Escolha do bairro com maior potencial de informação: caracterizar o bairro em termos de 
tipo e equipamentos de coleta, número de habitantes, perfil econômico e social; 

 Definir rota: desviando das regiões de comércio, ou as que apresentem resultados não 
representativos; 

 Definir data da ação: considerar o desvio de feriados, férias, finais de semana e momentos 
críticos de clima já conhecidos (chuvas ou calor excessivos); 

 Definir equipamentos: lista sugerida de compartilhamento e aquisição abaixo; 
 Definir equipes: são sugeridos 02 coordenadores municipais, 08 triadores das cooperativas 

(04 triadores por mesa) e uma equipe de coleta (motorista e auxiliar) do prestador de 
serviços. 
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SEMANA 2 

Reunião de Refinamento do Planejamento 

 Discussão dos pontos pendentes e conflitantes da reunião anterior; 
 Programação de aquisição, empréstimo ou contratação de equipamentos; 
 Consolidação de todas as informações e etapas necessárias sobre a coleta dos resíduos; 
 Definição do cronograma; 
 Preparação das minutas informacionais para preenchimento e registro de dados que serão 

usadas; 
 Preparação do enxoval de comunicação para área com informações sobre as frações de 

resíduos e regulamentos. Observar tabela de frações propostas; 
 Preparação do treinamento dos triadores: explicando a metodologia, as frações, os itens de 

segurança e as principais regras. 
 
 

 
Exemplo de equipamentos * imagens ilustrativas 
 
 

Informações sobre os domicílios: número total de domicílios e propriedades comerciais 
Número de domicílios Número do item e percentual relativo ao total (%) 
Número de propriedades comerciais  
Número de casas independentes  
Número de apartamentos  
Número de casas de veraneio  

 
 

Informações básicas sobre a gestão de resíduos 
Frações de resíduos coletados Ex.: recicláveis (secos), orgânicos, comum 
Sistema de coleta Ex.: residencial com sacos diferenciados, ponto de entrega voluntário 
Intervalo da coleta Ex.: 2ª, 4ª, e 6ª  
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Outras informações 
Número de residentes Ex.: estimativa conforme cadastros municipais 
Pirâmide etária Ex.: estimativa conforme cadastros municipais 
Renda Ex.: estimativa conforme cadastros municipais 
Sistema de coleta comercial Ex.: privado 
Sistema de coleta de resíduos perigosos Ex.: via PEV 
Acesso aos PEV (ponto de entrega voluntária) Ex.: quantidades na região 
Tarifa sobre o resíduo Ex.: estimativa conforme cadastros municipais 
Campanhas recentes Ex.: nome e data da campanha 
Variações sazonais Ex.: estimativa conforme cadastros municipais 
Observações pontuais conforme razão da pesquisa Ex.: número de equipamentos públicos inseridos na 

coleta padrão 
 

Exemplo de minutas de informação sobre região de coleta 
 

SEMANA 3 
 

1. Simulação de operação para identificação de lacunas (até 100 kg) 
 Treinamento dos Triadores 
 Produção e aquisição dos materiais necessários 
 Teste em uma pequena carga de resíduos; 
 Verificação de equipamentos; 
 Verificação de logística; 
 Verificação de prática de triagem; 
 Verificação de prática de captura e preenchimento de dados; 
 Anotação das lições aprendidas. 
 
 
 

SEMANA 4 
 

1. Gravimetria 
 
Dia 1 - Coleta e Arranjos preliminares à triagem – Pela equipe da prefeitura e cooperação 
com agentes de transporte e coleta 
 

 Realizar da coleta completa na região, com a rota estipulada pela equipe de coleta e um 
representante municipal, o qual anotará as condições principais da ação. O representante 
municipal também procederá com os arranjos locais para a recepção da amostra, junto 
com um representante da cooperativa;  

 A coleta deve conter pelo menos 500 kg de resíduos verificável pela comparação do peso 
do caminhão vazio e o peso do caminhão com a carga coletada; 
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 Descarregar a coleta na área da cooperativa, conforme agendamento previamente 
programado com os responsáveis pela cooperativa; 

 Após o descarregamento deve ocorrer a distribuição do montante de resíduos 
descarregados, na formação “loaf” – “pão de forma”. Que consiste em esticar o montante 
de resíduos em um formato retangular com no máximo 1 metro de altura e 15 metros de 
comprimento; 

 Proceder o teste das balanças; 

 Preparar a cooperativa para receber a equipe de triagem (área de trabalho e área de 
descanso); 

 Verificação da presença de todos os equipamentos, itens de comunicação e utensílios 
necessários; 

 

 

 

Alinhamento da área de trabalho e triagem – Cooperativas de materiais recicláveis 
 

 A fim de performar a gravimetria, a cooperativa precisa ser contratada ou pela prefeitura 
ou pelos privados que prestam serviços para a prefeitura, a fim de que o aluguel do seu 
espaço e mão de obra sejam remunerados. Para isso chamadas públicas podem ser 
organizadas ou a contratação direta pelos privados podem ocorrer. Cursos de 
aprimoramento desse público podem ser incentivados, sendo parte dos critérios de 
escolha. Proximidade da coleta, detenção de equipamentos necessários, e pontualidade 
dos profissionais também são critérios positivos para um processo de seleção de 
fornecedores; 

O que deve acontecer previamente ao dia de triagem 

 Reserva de espaço; 
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 Treinamento de equipe; 

  Verificação de equipamentos; 

 Verificação de segurança para a amostra; 

 Impressão de materiais visuais para apoio da comunicação; 

 Vacinação dos triadores; 

Dia 2 - Triagem – Pela equipe da prefeitura e cooperativa de triagem 

 Com a chegada dos triadores, há um repasse das atividades e regras das operações, 
juntamente com a distribuição dos materiais de uso único e identificação dos participantes; 

 O líder do grupo inicia a jornada delimitando por passada (três passadas de 
aproximadamente 1m cada), as subamostras da amostra principal, identificando cada 
subamostra com um número; 

 Os cartazes numéricos previamente expedidos devem ser colocados em cada uma das 
subamostras delimitadas pelas passadas. Serão cinco subamostras, numeradas de 1 a 5; 

 Enquanto o líder define as subamostras, os outros entes da equipe devem iniciar as 
arrumações finais, como vestir o equipamento de segurança, alinhar as bombonas 
conforme o esquema abaixo e a preparar dos utensílios da mesa (abridores de garrafa, lata, 
tesoura e pinças) para iniciar a jornada. 
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 A balança de solo digital deve estar alocada entre a pilha de resíduos principal e a mesa de 
triagem.  

 A primeira parte do fluxo de resíduos acontecerá entre a pilha das amostras e a balança de 
solo: retira-se a tara do contêiner de locomoção de resíduos e se inicia o baldeamento dos 
resíduos da subamostra 01 para o contêiner pré triagem (1000L com rodízio) através deste 
contêiner de locomoção (CL). O líder enche esse CL com resíduos da subamostra 01, 
registra o peso, e transfere para o contêiner de 1000L. Essa pesagem ocorre na balança 
digital de solo, alocada entre a pilha de resíduos e a mesa de triagem. Essa operação pode 
ser realizada com uma pá comum. A carga introduzida no contêiner/ bombona de 1000L 
não deve ultrapassar 100kg. 

  Atingido os 100kg dentro do contêiner/ bombona de 1000L começa o segundo fluxo da 
operação: carregamento dos resíduos nas mesas de triagem. As mesas precisam estar 
sempre abastecidas de resíduos pelo líder do grupo, que deve assistir a equipe quanto às 
dúvidas sobre a triagem ou qualquer outra ação necessária de suporte. Ao finalizar a 
distribuição nas mesas de triagem do conteúdo do contêiner/ bombona de 1000L, se inicia 
novamente a primeira parte do fluxo até se extinguir a amostra. 

 Durante o segundo fluxo, as mesas precisam estar sempre abastecidas de resíduos pelo 
líder, para que a equipe sempre tenha material para triar. O líder também estará disponível 
para esclarecer dúvidas sobre as frações de classificação. O coordenador municipal deve ser 
o apoio do líder caso algo fora das instalações ou do alcance do líder seja necessário. 

 Concomitante ao fluxo 2 se inicia o fluxo 3 que é a passagem do resíduo triado da mesa 
para a bombona correspondente a sua fração. Ex.: arroz e feijão, carnes, laticínios, etc. Essa 
função é realizada pela equipe de triagem, que já foi treinada sobre como proceder. 
Quando uma fração tem sua bombona completa, um triador e o líder devem leva-la até a 
balança e registrar seu peso e sua fração correspondente. Importante que todos os 
contêineres sejam previamente pesados, e suas taras anotadas, assim como sua 
identificação, a fim de que o peso registrado corresponda à amostra da fração que está 
dentro do contêiner, sem o peso do contêiner. 

 Esse processo de pesagem e anotação deve acontecer a cada bombona que se completar. 
Ao término da pesagem e registro essa bombona deve ser esvaziada por completo na área 
de descarte - na pilha de resíduos correspondentes para a destinação. 

 Se há uma fração frequente identificada durante a triagem se deve deixar uma bombona 
pronta para fácil substituição ao lado da bombona original da fração, a fim de não parar o 
fluxo de triagem da mesa em virtude do processo de pesagem. 
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 O tempo de descanso para a equipe de triagem é de 15 minutos a cada duas horas de 
trabalho, contudo as condições climáticas podem alterar esse ritmo. Estima-se que uma 
equipe de 04 triadores realizem a triagem de 500 kg em um dia de trabalho. 

 Após o esgotamento de todas as subamostras, deverá ocorrer o descarte correto das 
frações triadas e acumuladas na área de descarte. 

 A finalização dos trabalhos acontece pela destinação correta dos resíduos da área de 
descarte e limpeza do local de trabalho e dos equipamentos; 

 Itens de proteção para triagem: uniforme conforme demandas dos órgãos 
regulamentadores locais, e uniforme complementar composto por: luvas especiais, 
máscaras adequadas, óculos de proteção e macacão descartável. 

5.1.3 Exemplo de orçamento  

Abaixo seguem alguns valores de referência, partindo do princípio de um projeto sem 
parcerias, e com um custo integral para um interessado, referente a produtos novos e preços de 
locação. Os valores referência apresentados servem para a região de Guarulhos e fora do período 
de pandemia – referência Março de 2020. 

 
Locação de barracão/ diária: R$ 1039,00 
Locação de caminhão/ diária: R$ 950,00 
Locação de pá carregadeira: R$ 800,00 
Pá: R$ 23,00 
Papelaria e impressão: R$ 150,00 
Produtos de limpeza e assepsia: R$ 200,00 
Mesa de triagem: R$ 1.000,00 
Bombonas de 200 a 240 L (44 unidades): R$ 4.400,00 
Bombonas de 600 a 1000 L (1 unidade): R$ 799,00 
Balança de solo digital: R$ 799,00 
Balança de cozinha: R$ 35,00 
08 triadores para 02 dias: R$ 1.664,00 
Equipamentos de proteção individual: 08 unidades de macacão descartável, 04 pares de 
luvas anticorte e 08 pares de luvas simples, 04 máscaras de filtro P3, 04 óculos de proteção: 
R$ 1.512,00 
Lanches: 200,00 

 
Total de investimento: R$ 13.571,00 

 

É importante ressaltar que esse investimento com aquisições permite que outras gravimetrias 
sejam realizadas, diluindo o custo inicial. Contudo, o sistema de parceria entre entes privados, 
prefeitura e catadores pode ser um modelo mais atrativo.  
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Uma sugestão de parceria é a contratação da cooperativa por seu tempo, espaço e 

equipamentos de base (balanças, mesa, bombonas), e o privado poderia ceder o tempo de seus 
veículos como caminhão e pá carregadeira e equipe de coleta/ transporte, ficando por conta da 
prefeitura a aquisição dos itens de papelaria, proteção individual, higiene e lanches. 

5.1.4 Informações Complementares 

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, INSTALAÇÕES E RECURSOS HUMANOS: 

Partindo de uma execução da gravimetria em tríade institucional – prefeitura, catadores e 
iniciativa privada. A equipe poderia ser formada por 02 coordenadores municipais, 04 triadores da 
cooperativa por mesa de triagem e uma equipe de coleta do setor privado relacionada ao 
transporte e carregamento. 

 
Os equipamentos podem ser os possíveis de serem compartilhados pela cooperativa, desde 

que correspondam a uma boa calibragem e qualidade. Assim, a primeira instrução, partindo da 
premissa do consumo consciente, é a averiguação entre as partes envolvidas sobre materiais 
aproveitáveis e compartilháveis sem aquisição de novos. 

 
 Verificar com a cooperativa a seção do espaço e equipamentos de base, como bombonas 

plásticas de 250 L (44 unidades) e 100 L com rodízio (1 unidade), mesa de triagem (2 
unidades), balança de solo digital (1unidade), balança de cozinha digital (1unidade), mesa 
de apoio e equipamentos de proteção individual para a equipe de triagem (04 conjuntos), 
bancos para as áreas de descanso (para 10 pessoas); 

 Verificar com a iniciativa privada a utilização de um caminhão não compressivo e pequeno 
para a coleta do resíduo, assim como uma pá carregadeira com concha de 1 m para arranjo 
da decomposição da amostra principal; 

 A prefeitura pode adquirir: equipamentos de proteção individual extras (conforme 
descrição abaixo), materiais de papelaria (como cadernos e canetas), abridores de latas e 
garrafas, saca-rolhas, lenços umedecidos, antibactericida, materiais de higiene e lanches. 

Esse arranjo tripartido poderia adequar o custo para as partes e viabilizar de maneira mais fácil 
a execução da gravimetria. Sugere-se ainda o pagamento de uma taxa de utilização do espaço da 
cooperativa e também pelo seu trabalho, considerando que o tempo dedicado a gravimetria em 
caráter de compensação e conforme os valores de mercado.  

 
Estima-se que 04 triadores consigam zerar a amostra em 02 dias de trabalho. Essa equipe 

precisa estar vacinada contra gripe H1N1, Hepatite A e B, tétano e outra doença identificada como 
importante no contexto local. A área precisa ser equipada com um local apropriado de descanso, 
em que pequenos lanches e água fiquem disponíveis para os triadores. 
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As demandas para a cooperativa são: ser um lugar seguro, arejado, com estruturas para 
limpeza, higienização e descanso, e com piso de concreto. A seguir tem-se uma sugestão de layout 
para a gravimetria: 

 

 
Fonte: Tova Andersson, IVL Swedish Environmental Research Institute 

 

Os equipamentos extras de proteção individual são: óculos de proteção, luvas contra corte 
sobrepostas por luvas comum, máscaras com filtro P3 e P22 e macacão descartável. 

 

As frações sugeridas são: 
 

 Resíduos alimentares inevitáveis como ossos e peles; 
 Resíduos alimentares evitáveis: carnes e peixes; 
 Resíduos alimentares evitáveis: frutas, verduras e folhas; 
 Resíduos alimentares evitáveis: arroz, feijão e massas; 
 Resíduos alimentares evitáveis: pães; 
 Resíduos alimentares evitáveis: laticínios; 
 Resíduos alimentares evitáveis: outros; 
 Resíduos de jardim; 
 Embalagens menos vidro; 
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 Papéis para reciclagem; 
 Outros papéis; 
 Vidros; 
 Outros vidros; 
 Outros metais; 
 Outros plásticos; 
 Outros inorgânicos; 
 Resíduo perigoso; 
 E-lixo; 
 Madeira; 
 Têxtil; 
 Fraldas, papel higiênico e similares; 
 Outros. 

 
DIVISÃO DE PAPÉIS E RESPONSABILIDADES: 

Uma parte bem importante que precisa ficar clara durante a prática são os papéis de cada 
parte integrante do conjunto. Assim, a seguinte divisão de responsabilidades é recomendada: 

 
 02 Coordenadores municipais: eles irão articular todos os atores envolvidos, serão os 

responsáveis pela compilação dos dados, pela supervisão da triagem e apanhado de dados 
no dia da gravimetria, pelo treinamento dos triadores, assim como pelo acompanhamento 
da coleta e foto documentação dos processos; 

 04 triadores por mesa: serão responsáveis pelo processo de triagem e transporte de 
resíduos dentro da cooperativa, desde o recebimento até a destinação final; 

 Equipe de coleta: eles serão responsáveis pela obediência às rotas e medidas delimitadas 
pelos coordenadores municipais na atividade da coleta dos resíduos residenciais. 

 
COMPILAÇÃO DE DADOS ASSESSORADA PARA RELATÓRIO FINAL: 

Após o levantamento de todos os dados, eles devem ser analisados por uma equipe técnica 
do município, assim como devem ser armazenados para futuras comparações. 

5.1.5 Análises de dados – Colaboração IVL (Instituto Sueco de Pesquisa 
Ambiental) 

 
As recomendações de Tova Andersson especialista do IVL, que participou do levantamento de 

dados em Brasília: 
 A acurácia na análise de dados começa na sua coleta, com a apreensão correta do 

peso das frações, feita por uma só pessoa da equipe e com muita atenção.  
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 É necessário um controle do peso dos equipamentos que participarão da pesagem, a 
fim de se descontar do peso puro da fração; 

 O indicador kg/ domicílio/ semana é um ótimo indicador de comparação entre anos, 
bairros e cidades; 

 O item número de dias acumulados se refere ao entendimento de quantos dias o 
resíduo que está no saco de lixo se refere. Ex.: as coletas de resíduos comuns ocorrem 
2ª. 4ª e 6ª. Se a amostra foi coletada e numa 4ª feira estima-se que são 02 dias de 
resíduos acumulados; 

 O número de residências correspondentes à coleta também é uma informação 
necessária na planilha. 

 Consideração especial: o fator de cálculo para parametrização de umidade nos 
resíduos configurado na planilha é com base nos valores dos resíduos e clima suecos e 
podem não ser os mesmos do Brasil; 

 O peso das embalagens pode sofrer uma certa distorção com relação aos restos de 
alimentos e sujeiras que elas possuem  

 
O Avfall Sverige cedeu sua planilha de cálculo de percentuais de resíduos por categoria 
Passo a passo: 

 Os dados anotados nas minutas de pesagem em campo devem ser transferidos para 
uma planilha de Excel – que pode ser acessada em: www.suecia.org.br 

 Insira os dados nas células amarelas conforme as informações da minuta de pesagem 
de amostras; 

 Exclua linhas de frações que não foram utilizadas; 
 Transforme as informações em um gráfico “pizza “utilizando os recursos do Excel. 
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5.2 CANAIS DE COMUNICAÇÃO 
 

ENTRE EM CONTATO: 

Se tiver dúvidas sobre o conteúdo desta publicação, entre em contato: 
contato@caissustentabilidade.com.br 
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6 CONCLUSÕES 

Ao final desta publicação se espera que a cooperação bilateral Brasil e Suécia passe a fazer 
parte da vida do leitor como referência de boas práticas e também como um canal de comunicação 
para quem se interessa pelo assunto. 

 
A ideia de produzir todo esse conteúdo era compartilhar não só essa jornada a caminho da 

sustentabilidade em conjunto com outro país, mas também em conjunto com outros atores 
nacionais interessados sobre o tema. 

 
A partir de uma mensuração adequada de resíduos sólidos urbanos, de modo a nortear 

decisões e ações, muitas oportunidades podem ser melhor aproveitadas pelas cidades, tendo em 
vista a melhora do sistema público de resíduos, e os parâmetros econômicos, sociais e ambientais 
da sustentabilidade. 
 
 Agradecimentos especiais ao time Suécia: Swedish EPA, Avfall Sverige e Embaixada da Suécia 
pelas contribuições. 
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