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Pergunta nº: 993/Question nº: 993 

 
Título: /Title: Densidades de resíduos sólidos 

                   Por: / By: Wagner 

 

E-mail: wgerber@ecocell.com.br 
 

Questão: /Question: 

 

Pessoal, 
 

Vocês têm algum documento que fale sobre densidade ou volume 

aparente de resíduos sólidos? 

Pode ser bem genérico, só preciso de uma boa fonte para comparar com 

nossos resultados. 
 

Abraços 

 

Wagner  
 

 _________________________________________________ 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/


 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Wagner, a densidade vai depender do tipo, composição, umidade, 
granulometria e estrutura dos resíduos, base seca ou na umidade tal 

qual e nível de compactação do resíduo. Na base seca pode variar entre 

100 a 500 kg/m³; já na umidade do resíduo esse valor em geral dobra 

ou triplica. 
Um abraço 

Celso 

 

 _________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Wagner 
 

E-mail: wgerber@ecocell.com.br 
 

Hola Don Celso, 
 

Sim, a umidade sempre vai ser um item complexo de determinar em 

todas as amostras. 

 
Eu estou calculando um a um individualmente, por exemplo – resíduos 

de paletes de madeira, ou resíduos orgânicos da cozinha, etc... 

 

Queria ver se tem alguma publicação fazendo esta relação de volume 
aparente, com tipo de resíduos, umidade, etc. 

 

Abraços e obrigado pela pronta resposta. 

 
Wagner 

_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por:/ By: Wagner 

 

E-mail: wgerber@ecocell.com.br 

 
Celso qual a densidade do papelão enfardado, depois de prensado? 

 

Onde posso conseguir? 



_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por:/ By: Celso Foelkel  

 

Wagner, 

 
O papelão ondulado é um material volumoso e sua densidade como 

aparas prensadas vai depender do nível de prensagem. Em geral é um 

produto bem seco. 

Acredito que deva ficar entre 250 a 400 kg por metro cúbico de material 
enfardado. A densificação não é grande nesses casos, pois a prensagem 

é pouco qualificada nas estações de seleção e coleta de aparas. 

Um abraço 

Celso 
 

 


