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"Na natureza, nada se perde, nada se cria,

tudo se transforma"
Lavoisier
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RESUMO
Este trabalho analisa programas de coleta seletiva de materiais
recicláveis em condomínios residenciais verticais dos bairros de Moema, Vila
Mariana e Campo Belo, zona sul do município de São Paulo, no sentido de
identificar as principais dificuldades encontradas pelos moradores em participar de
tais programas.
A pesquisa constou de três etapas principais: 1) revisão bibliográfica,
centrada em temas relacionados à coleta seletiva de materiais recicláveis; 2)
elaboração e aplicação de questionário para as entrevistas realizadas diretamente
os condôminos dos edifícios escolhidos; 3) análise e discussão dos resultados, 4)
elaboração das conclusões, recomendações e do texto final.
Na revisão bibliográfica foram abordados temas como resíduos sólidos,
resíduos sólidos domiciliares, resíduos recicláveis e coleta seletiva. Os edifícios em
estudo foram escolhidos por possuírem programa de coleta seletiva de recicláveis
em condomínios verticais. São discutidos os problemas que dificultam a
participação dos moradores na coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos e
apresentadas algumas alternativas na tentativa de conscientizar a sociedade sobre
o grave problema da disposição final destes resíduos.
A partir dos resultados obtidos com a análise dos questionários,
chegou-se a conclusão de que os aspectos deficitários mais críticos são a falta de
informação dos condôminos, falta de incentivo dos dirigentes (síndicos e
conselheiros) e existência de impactos negativos significativos com relação aos
locais de armazenamento/acondicionamento. Tendo em vista os aspectos citados
anteriormente, recomenda-se o aumento da freqüência de distribuição e melhoria
da qualidade dos materiais de divulgação/informação; postura mais empenhada
por parte da coordenação; rever locais e condições de armazenamento/
acondicionamento do material reciclável.
Palavras-chave: resíduos sólidos, resíduos sólidos domiciliares,
materiais recicláveis, coleta seletiva.
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ABSTRACT
Factors that interfere in source separation of recyclable by residents in
recycling programs of vertical condominiums: the case of high-income
residential buildings in the southern sector of the city of Sao Paulo.
This dissertation aims at analyzing selective waste collection and
recycling programs carried out in several apartment buildings located in the
Moema, Saude and Campo Belo districts in the southern zone of the City of
Sao Paulo, Brazil, in order to identify the main challenges faced by residents
in participating of the said programs.
The literature includes works addressing topics such 1) as solid
waste, 2) solid domestic waste, 3) recycling and selective waste collection.
The apartment buildings were selected for the purpose of this study
according to their undertaking of selective waste collection and recycling
programs.
This work discusses the problems faced by people living in
apartment buildings in participating in selective waste collection programs
and provides alternatives to make society aware of the serious problem
presented by final waste disposal to the environment.
Based on the results obtained from the questionnaires, we reach
sound conclusions and present recommendations based on the importance
of the topic in view of the fact that a number of selective waste collection
programs fail, simply because of society’s lack of awareness.
Keywords: solid waste, solid domestic waste, recycling, selective waste
collection.
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Capítulo 1

1 INTRODUÇÃO
No dicionário Aurélio, a palavra lixo significa “sujeira, imundície,
coisas inúteis, velhas, sem valor" (FERREIRA, 1986). Na linguagem técnica,
o lixo é referido como resíduo sólido, representando as diversas matérias
descartadas pelas atividades humanas. A intensificação do problema do lixo
é relativamente recente, já que, há algumas décadas, ele era constituído
basicamente

por

materiais

orgânicos,

facilmente

decompostos

pela

natureza. Mas, com a mudança nos hábitos, o aumento de produtos
industrializados e o advento das embalagens descartáveis, a composição do
lixo mudou, tornando-se um problema grave, principalmente em grandes
cidades. O crescimento da população urbana dos últimos trinta anos, aliado
ao acelerado processo de industrialização, na segunda metade do último
século, vem causando crescimento vertiginoso na geração de resíduos
sólidos, que determinam um contínuo processo de deteriorização ambiental,
com sérias implicações negativas, principalmente na qualidade de vida, em
grandes cidades.
A cidade de São Paulo, embora possua legislação específica
sobre resíduos sólidos e meio ambiente, sofre com a falta de integração
entre o planejamento e a ação dos órgãos públicos, sobretudo quanto à
conscientização da população. Outra dificuldade é a escassez de áreas para
a instalação de aterros sanitários, em função do considerável incremento da
população e da conseqüente expansão da mancha urbana, nas últimas
décadas.
Aspectos importantes contribuíram para a mudança de hábitos da
sociedade urbana, como por exemplo: a maior disponibilidade de produtos
industrializados e o advento das embalagens descartáveis; a maior
exposição do homem urbano moderno aos novos meios de comunicação,
tais como jornal, rádio e televisão. Essa mudança transformou o homem
moderno em um consumista que facilmente descarta produtos que se
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tornam obsoletos. Segundo Rodrigues e Cavinatto, V. M. (2001, p.13), “nos
dias atuais, os objetos em geral têm menor durabilidade, quebram-se
facilmente e necessitam de reposição em curto prazo. Estamos vivendo,
então, a era dos descartáveis, isto é, dos produtos que são utilizados uma
única vez ou por pouco tempo e, em seguida, são jogados fora”. Atualmente,
tudo é descartável, desde fraldas, lenços, filtros de café, toalhas, canetas,
lâminas e aparelhos de barbear, telefones celulares etc. Até mesmo os
computadores e equipamentos, como copiadoras e fax, baterias de celulares
são rapidamente inutilizados.
As mudanças nos padrões de consumo da sociedade moderna
abalam a relação do homem urbano com seu meio ambiente, tornando-o a
maior vítima deste progresso. A deteriorização e a degradação dos recursos
ambientais vêm ocorrendo historicamente ao longo de décadas, diminuindo
a qualidade de vida das populações metropolitanas. Conseqüentemente, o
homem está sendo obrigado a repensar sua sobrevivência e buscar novas
ferramentas que preservem os recursos naturais, sendo fundamental, nesta
ótica, buscar alternativas que resultem na diminuição da produção dos
resíduos sólidos.
Devido ao enorme volume de resíduos coletados na cidade de
São Paulo e à complexidade do sistema de limpeza urbana, torna-se difícil
administrar, planejar, gerenciar e fiscalizar soluções ambientalmente sadias
e economicamente viáveis.
Conforme Luz (2000) destaca, “o problema do lixo urbano é uma
das questões ambientais que mais preocupa os governantes e os cidadãos
de todo o mundo, por seu volume - que cresce a cada dia - e pela redução
cada vez maior de sua degradabilidade na natureza”. Uma das melhores
soluções para diminuir esse problema está na separação dos resíduos, por
meio da coleta seletiva, e o retorno destes às indústrias, para reciclagem. No
entanto, para que programas de coleta seletiva tenham sucesso, é
imprescindível a participação da população.
A sociedade deve tomar conhecimento de para onde vai o lixo,
depois que este é recolhido e levado para longe de seus lares. Da mesma
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forma, a população deve estar conscientizada e obter informação adequada
a fim de melhor contribuir com a solução do problema. Assim, por exemplo,
a implantação de um programa de coleta seletiva em condomínios contribui
para a mudança de hábito da sociedade, uma vez que o sucesso da coleta
de materiais recicláveis depende fundamentalmente da interação positiva colaboração e participação - de todos os condôminos e funcionários.
A educação ambiental desempenha papel fundamental, sendo
reconhecida como peça-chave na conscientização e participação efetiva da
população da cidade; as experiências existentes comprovam esse fato
também no caso da coleta seletiva em condomínios. Muitos projetos só
apresentam resultados positivos quando os condôminos têm consciência da
importância da inter-relação do lixo com os setores sociais, econômicos e
ambientais.
Neste contexto, a presente pesquisa foi concebida com a
finalidade de identificar e avaliar as principais dificuldades, sob a ótica do
morador, em participar dos programas de coleta seletiva de materiais
recicláveis, em condomínios verticais, adotando-se como área de estudo
quatro condomínios localizados em bairros da zona sul da cidade de São
Paulo.
Na seqüência deste documento, são apresentados os objetivos
(Capítulo 2) e o método da pesquisa (Capítulo 3).
O Capítulo 4 contém a revisão da literatura, abrangendo tópicos
como resíduos sólidos, tratamento de resíduos sólidos domiciliares,
aspectos da gestão de resíduos sólidos no município de São Paulo e coleta
seletiva em condomínios.
O Capítulo 5 descreve o contexto do estudo de caso utilizado na
presente pesquisa, incluindo um resumo de aspectos históricos da
verticalização do município de São Paulo, características da área em estudo
e dos condomínios pesquisados e a descrição e a forma de aplicação do
questionário utilizado para a coleta de dados.
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No Capítulo 6 são apresentados e discutidos os resultados
obtidos. O capítulo 7 contém as conclusões e recomendações da pesquisa,
enquanto as referências bibliográficas são apresentadas no Capítulo 8.
O Anexo A contém o questionário utilizado para levantamento dos
dados.

22

Capítulo 2

2 OBJETIVOS
Os objetivos foram subdivididos em geral e específicos, conforme
a seguir apresentado.
2.1 Objetivo Geral
Discutir

as

dificuldades

encontradas

pelos

moradores

em

participar da coleta seletiva de materiais recicláveis de condomínios
verticais.
2.2 Objetivos Específicos
a) identificar as principais dificuldades para a participação dos
condôminos nos programas de coleta seletiva de seus
condomínios;
b) discutir as causas das dificuldades identificadas e as possíveis
soluções para a viabilização desse programa.
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Capítulo 3

3 METODOLOGIA
Esta pesquisa está centrada na revisão bibliográfica do tema
coleta seletiva de recicláveis em condomínios verticais e na aplicação de
questionário, por meio de entrevistas e visitas aos condomínios, para
identificar as principais dificuldades dos condôminos em participar dos
programas de coleta seletiva de seus edifícios e, a partir desse ponto,
discutir as causas dessas dificuldades e possíveis formas de saná-las.
Os entrevistados foram definidos de modo a se garantir,
estatisticamente, representatividade a aleatoriedade da amostragem nos
condomínios pesquisados.
A análise dos dados coletados nas entrevistas foi efetuada com
emprego de métodos convencionais de tabulação e representação gráfica de
dados numéricos.
A Figura 1 contém o fluxograma esquemático da pesquisa. As três
etapas principais da pesquisa foram:
a) revisão bibliográfica, para melhor compreensão dos problemas
atuais do gerenciamento do lixo no município de São Paulo,
para entendimento das variáveis que condicionam a coleta
seletiva

em

condomínios

verticais,

bem

como

das

características sócio-econômicas da área de estudo;
b) elaboração do questionário para entrevistas com os moradores
dos edifícios estudados, abrangendo perguntas e uma planilha
de caracterização sócio-econômica da família moradora;
c) tratamento e análise dos dados e elaboração do texto final.
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REVISÃO
BIBLOGRÁFICA

RESÍDUOS
SÓLIDOS

RESÍDUOS
SÓLIDOS
DOMICILIARES

RECICLÁVEIS

COLETA
SELETIVA

ESTUDOS DE
CASO

CONDOMÍNIOS

QUESTIONÁRIO

ENTREVISTAS

TRATAMENTO
DOS DADOS

CONCLUSÕES
E
RECOMENDAÇÕES

DEFESA E TEXTO
FINAL

Figura 1 - Principais etapas da pesquisa.

ANÁLISE DAS
DIFICULDADES
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A escolha dos condomínios para o estudo de caso foi efetuada
com base nos seguintes critérios e considerações:
a) edifícios da região sul do município de São Paulo, em local de
poder aquisitivo de médio a alto;
b) edifícios que já possuíssem programas de coleta seletiva de
materiais recicláveis, implantados no mínimo há um ano;
c) edifício de porte médio, com no mínimo 30 e no máximo 60
apartamentos;
d) máximo de quatro edifícios no conjunto total analisado, por
questões operacionais.
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Capítulo 4

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A presente revisão bibliográfica tem por finalidade apresentar e
enfatizar os aspectos técnicos necessários à implantação da coleta seletiva
em condomínios verticais, em particular os do município de São Paulo.
Também foi abordado o gerenciamento de resíduos no município,
ampliando os conhecimentos considerados fundamentais para o trabalho e
os materiais recicláveis encontrados nos resíduos sólidos domiciliares.
Em particular, deu-se destaque à lei municipal que instituiu a taxa
do lixo no município de São Paulo, por meio da qual muitas pessoas
tomaram conhecimento / foram confrontadas com o problema da destinação
final do lixo.
4.1 Resíduos Sólidos
Lixo ou resíduos sólidos, segundo D’Almeida, (2000, p.29), são “os
restos das atividades humanas, considerados, pelos geradores, como
inúteis, indesejáveis ou descartáveis. Normalmente, apresenta-se sob
estado sólido, semi-sólido ou semi-líquido (com conteúdo líquido insuficiente
para que este possa fluir livremente)”.
Já de acordo com Monteiro,. et al. (2001, p.25), define-se lixo
como “todo material sólido ou semi-sólido indesejável e que necessita ser
removido por ter sido considerado inútil por quem o descarta, em qualquer
recipiente destinado a este ato”.
A geração de resíduos sólidos urbanos ocorre diariamente, em
grandes quantidades e composições, dependendo da dimensão e do
desenvolvimento econômico de uma cidade. Os resíduos sólidos, ou
simplesmente lixo, como resultado das atividades humanas, refletem o nível
de desenvolvimento sócio-econômico de uma sociedade e seu grau de
civilização; normalmente, isso quer dizer que, quanto maior é o grau de
desenvolvimento de uma cidade, maior a quantidade de lixo produzida.
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Na cidade de São Paulo são gerados, segundo Novaes Júnior et al.
(2004), cerca de 8,5 mil toneladas/dia de resíduos sólidos, provenientes da
coleta domiciliar; limpeza de ruas e passeios públicos e varrição; feiras livres;
limpeza e manutenção de galerias e bocas-de-lobo; poda de árvores urbanas;
coleta de resíduos industriais e de saúde; remoção de animais mortos; e de
resíduos da construção civil provenientes de reformas e construção. O
Quadro 1 detalha a quantidade de resíduos sólidos urbanos coletados no
município de São Paulo nos anos de 1993 e 2003.
4.1.1 Definição e classificação
A classificação dos resíduos sólidos pode ser efetuada de diversas
formas, tais como:
a) quanto aos riscos de contaminação do meio ambiente: de
acordo com NBR 10004: 2004 da ABNT, os resíduos sólidos
podem ser classificados em: Classe I - perigosos e Classe II não-perigosos, subdivididos em Classe II A - não-inertes,
Classe II B - inertes (Quadro 2);
Quadro 1 - Quantidade de resíduos sólidos urbanos coletados no município
de São Paulo, em 1993 e 2001.
ANO

QUANTIDADE
(t/ano)

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

2.520.597
2.747.728
2.623.432
2.808.403
2.859.158
3.015.403
3.636.730
3.804.521
3.969.571
3.842.186
3.772.374
3.663.366

(1) Inclui resíduos sólidos domiciliares, de varrição, das feiras-livres, podas de árvores,
resíduos de jardins particulares e resíduos de construção e demolição
(≤ 50 kg/domicílio.dia).
(2) Fonte: Limpurb, 2003.
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Quadro 2 - Classificação de resíduos sólidos quanto aos riscos de contaminação.
DESCRIÇÃO

Classe I
(Perigosos)

São aqueles que apresentam periculosidade em função de suas
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade,
toxicidade e patogenicidade

Classe II
(Não-Perigosos)

CATEGORIA

São aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos
classe l - Perigosos ou de resíduos classe II B. Tais resíduos
podem ter propriedades, tais como biodegradabilidade,
combustibilidade, ou solubilidade em água

Classe II A
(Não-Inertes)

Classe II B
(Inertes)

São aqueles que, quando amostrados de forma representativa
(segundo a norma NBR 10007) e submetidos a um contato dinâmico
e estático com água destilada ou deionizada, à temperatura
ambiente, conforme ABNT NBR 10006, não tiverem nenhum de seus
constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões
de potabilidade da água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez,
dureza e sabor

Fonte: ABNT (2004).

b) por sua composição física, sendo normalmente empregadas
frações como matéria orgânica, papel, plásticos, vidros, metais
e outros.
Ainda, no caso da coleta diferenciada, de acordo com
Vilhena, A. T. (1996), podem ser utilizadas as seguintes
categorias:
-

lixo seco: incluindo papéis, plásticos, metais, couros
tratados, vidros, madeiras, cerâmicas, guardanapos e
toalhas de papel, pontas de cigarro, isopor, lâmpadas,
parafina, porcelana, espumas, cortiças;

-

lixo úmido: incluindo restos de comidas, cascas e bagaços
de frutas e verduras, ovos, legumes, alimentos estragados
etc.;

c) por sua composição química, nas seguintes categorias:
-

orgânico: incluindo materiais como pó-de-café e chá,
cabelos, restos de alimentos, cascas e bagaços de frutas e
verduras, ovos, legumes, alimentos estragados, ossos,
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aparas e podas de jardim, borrachas, tecidos, plásticos,
isopor, espumas cortiças etc.;
-

inorgânicos: composto por produtos manufaturados como
vidros, areia, metais, alumínio, lâmpadas, terra, cerâmicas,
porcelana etc.

d) pela sua origem, conforme Monteiro, et al. (2001):
-

lixo domiciliar ou residencial: são os resíduos gerados nas
atividades diárias, de casas, apartamentos, condomínios e
demais edificações residenciais;

-

lixo domiciliar especial: compreende pilhas e baterias,
lâmpadas fluorescentes, pneus e pequenas quantidades de
resíduo de construção civil de obras;

-

lixo

comercial:

estabelecimentos
características

são

os

comerciais
são

resíduos
e

de

fortemente

gerados

em

serviços,

cujas

influenciadas

pelas

atividades ali desenvolvidas;
-

lixo público: são os resíduos oriundos das vias e dos
logradouros públicos, em geral, resultantes da natureza,
tais como folhas, galhadas, poeira, terra e areia, e também
aqueles

descartados

irregular

e

indevidamente

pela

população, como entulho, bens inservíveis, papéis, restos
de embalagens e alimentos;
-

resíduos da construção civil: em termos de composição, os
resíduos da construção civil são uma mistura de materiais
inertes, tais como concreto, argamassa, madeira, plásticos,
papelão, vidros, metais, cerâmica e terra.
Todos estes materiais são, geralmente, inertes e passíveis
de reaproveitamento (Quadro 3). Porém, também há
materiais perigosos presentes, tais como amianto, tintas e
solventes, metais diversos etc.

Lixo especial: lixo industrial, lixo de portos e aeroportos,
terminais rodoviários e ferroviários; lixo agrícola e lixo
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radioativo. São resíduos

que, em função de suas

características peculiares, passam a merecer cuidados
especiais em seu manuseio, acondicionamento, estocagem,
transporte ou destinação final. Dentro da classe, merecem
destaque

os

compreendem

resíduos

de

todos

os

serviços
resíduos

de

saúde,

gerados

que
nos

estabelecimentos prestadores de serviços de saúde,
segundo a NBR 12808 (ABNT,1993).
Quadro 3 - Composição média dos resíduos da construção civil de obra no
Brasil.
COMPONENTES

VALORES (%)

Argamassa
Concreto e blocos
Outros
Orgânicos

63,0
29,0
7,0
1,0

Fonte: Monteiro, (2001 p. 28).

4.1.2 Fatores que influenciam as características dos resíduos sólidos
Muitos fatores influenciam as características dos resíduos sólidos,
tais como número de habitantes, poder aquisitivo da população, condições
climáticas, hábitos e costumes da população, nível educacional. De acordo
com D’Almeida, et al. (2000), a influência dos fatores citados melhora e
expressa pela sua composição física e parâmetros físico-químicos, todos
indispensáveis ao correto prognóstico de cenários futuros. O Quadro 4 mostra
as principais características de interesse ao planejamento do gerenciamento
do lixo municipal.
Deve ser muito bem definido o objetivo da caracterização dos
resíduos sólidos, de modo a se optar pelos tipos de características a
analisar. Como explica D’Almeida, et al. (2000, p.39), “os aspectos de
sazonalidade e climáticos, influências regionais e temporais (como
flutuações na economia), também devem ser considerados, pois interferem
na composição física dos resíduos e, portanto, na representatividade da
amostra.

É

aconselhável

sistematicamente”.

que

as

análises

sejam

executadas
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Conforme destaca Monteiro, et al. (2001, p.39), “é fácil imaginar
que em época de chuvas fortes o teor de umidade no lixo cresce e que há
um aumento do percentual de alumínio (latas de cerveja e de refrigerantes)
no carnaval e no verão”. Desta forma, é necessário tomar cuidado com os
valores que expressam as características dos resíduos, principalmente no
que diz respeito às características físicas, pois estas são muito influenciadas
por variações sazonais (Quadro 5), as quais podem levar à análises e
conclusões equivocadas.
Quadro 4 - Informações necessárias ao planejamento do gerenciamento do
lixo municipal.
Parâmetro
Geração por
habitante
(kg/hab.dia)
Composição
Física

Densidade
aparente
Umidade
%
Teor de matérias
combustíveis e
incombustíveis
Composição
química
Poder calorífico
(kcal/kg de lixo)
Teor de matéria
orgânica

Descrição
Quantidade de lixo gerada por habitante
num período de tempo especificado;
refere-se aos volumes efetivamente
coletados e à população atendida.
Refere-se às porcentagens das várias
frações do lixo, tais como papel,
papelão, madeira, trapo, couro, plástico
duro, plástico mole, metal ferroso, metal
não ferroso, vidro, borracha, matéria
orgânica e outros.

Importância
Fundamental para o planejamento de
todo o sistema de gerenciamento do
lixo.
Ponto de partida para estudos de
aproveitamento das diversas frações e
para a compostagem.

Relação entre a massa e o volume do Determina a capacidade dos meios de
transporte,
tratamento
e
lixo; é calculada para as diversas fases coleta,
disposição
final.
do gerenciamento do lixo.
Influência a escolha da tecnologia de
tratamento e equipamentos de coleta, e
Quantidade de água contida na massa sobre o poder calórico, densidade e
de lixo.
velocidade de decomposição biológica
da massa de lixo
Junto com a umidade, informa sobre as
Quantidade de materiais que se prestam
propriedades de combustibilidade dos
à incineração e de materiais inertes.
resíduos.
Normalmente são analisados o teor de
cinza, matéria orgânica, carbono,
nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo,
resíduos minerais, total, solúvel e
gorduras, relação de C/N, pH e sólidos
voláteis.
É a quantidade de calor gerada pela
combustão de 1 kg de lixo (não somente
dos materiais facilmente combustíveis).
Quantidade de matéria orgânica contida
no lixo, inclui a não-putrescível (papel,
papelão etc.) e putrescível (verduras,
alimentos etc.).

Fonte: D’Almeida. et al. (2000, p.39).

Definição da forma mais adequada de
tratamento (sobretudo compostagem) e
disposição
final.
Vários
outros
elementos que atuam como inibidores/
catalisadores nos diversos tipos de
tratamento podem ser analisados.
Avaliação
para
incineração.

instalações

de

Avaliação da utilização do processo de
compostagem e do estágio de
estabilização do lixo aterrado
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Quadro 5 - Fatores que influenciam nas características dos resíduos sólidos.

Demográficos

Datas
Especiais

Climáticos

FATORES
Primavera-Verão

-

aumento do teor de umidade
aumento do teor de embalagens de bebidas (latas, vidros
e plásticos rígidos)

Outono-Inverno

aumento da quantidade de folhas
aumento do teor de embalagens de bebidas (latas, vidros e
Carnaval
plásticos rígidos)
Natal / Ano Novo / aumento de embalagens (papel e papelão, plásticos maleáveis
Páscoa
e metais);aumento de matéria orgânica
Dias dos Pais / aumento de embalagens (papel e papelão, plásticos maleáveis
Mães
e metais)
esvaziamento das cidades não-turísticas e aumento
Férias Escolares
populacional nas cidades turísticas
População Urbana

Nível Educacional
Sócio-Econômicos

INFLUÊNCIA TÍPICA

Poder Aquisitivo
Desenvolvimento
Tecnológico
Campanhas
Ambientais

quanto maior a população urbana, maior a quantidade total
gerada
quanto maior o nível educacional, menor o índice de matéria
orgânica
- quanto maior o nível cultural, maior índice de materiais
recicláveis e menor o índice de matéria orgânica
- maior consumo de supérfluos perto do recebimento do
salário (final e inicio do mês).
- maior consumo de supérfluos no final de semana
introdução de materiais cada vez mais leves, reduzindo o valor
do peso específico aparente dos resíduos
redução de materiais não-biodegradáveis (plásticos) e
aumento de materiais recicláveis e/ou biodegradáveis, (papel,
metais e vidro)

Fonte: Modificado de Monteiro, et al. (2001, p. 39).

4.1.3 Resíduos sólidos domiciliares
Os resíduos sólidos domiciliares são resultantes das atividades
diárias do homem inserido na sociedade, em casas, apartamentos,
condomínios e demais edificações residenciais. Os resíduos sólidos
domiciliares possuem grande diversidade de materiais, inclusive resíduos
potencialmente tóxicos, e são compostos por sobras de alimentos, papéis
papelão, plásticos, trapos, couros, madeiras, vidros, isopor, papéis
metalizados, papel carbono, etiquetas, esponjas de aço, pilhas, fraldas
descartáveis, cristais quebrados, medicamentos, cerâmicas e louças
quebradas, latas de tinta, fotografias, papel higiênico, adesivos, papel, papel
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parafinado, papel plastificado, embalagens acartonadas, jornal, revistas,
caixas, cadernos, cartolinas, latas de alumínio, latas de folhas-de-flandres,
frascos de aerossol entre outros. Pode-se, ainda, encontrar no lixo
domiciliar, o descarte de materiais volumosos como bicicletas, fogões,
geladeiras, eletrodomésticos, brinquedos, fios elétricos, bateria de carro,
móveis e pneus etc.
No lixo domiciliar encontram-se diversos tipos de substâncias. O
lixo orgânico é aquele formado principalmente por material orgânico
putrescíveis (carbono, hidrogênio e oxigênio), que são mineralizadas com o
tempo, graças à ação microbiológica. Os microrganismos responsáveis pela
decomposição do lixo são formados por diversas espécies de bactérias e
fungos. Os resíduos assim decompostos são chamados de biodegradáveis.
Segundo Rodrigues, e Cavinatto, (2001, p.27), “a natureza
demorou milhões de anos para produzir uma infinidade de organismos,
portadores de grande variedade de enzimas, capazes de degradar todas as
substâncias orgânicas naturais provenientes dos seres vivos, sejam elas do
reino animal ou vegetal”. Entretanto, não há microrganismos capazes de
decompor certos produtos fabricados artificialmente pelo homem, tais como
plástico, isopor e alguns detergentes. Embora constituídos por substâncias
orgânicas, esses produtos sofrem tantas alterações na sua composição
química que as enzimas produzidas pelos micróbios são incapazes de
reconhecer e decompor esses materiais. Tais compostos, são chamados de
não-biodegradáveis e tendem a permanecer indefinidamente no meio
ambiente, a não ser que sejam destruídos por processos químicos ou pela
ação dos raios ultravioletas provenientes do sol.
No caso do lixo inorgânico, também há compostos de origem
mineral e sintética que não servem de alimento aos microorganismos e
permanecem na natureza por longo tempo, tais como os vidros, areia,
metais, alumínio, terra, cerâmica, porcelana etc.
Conforme explicam Rodrigues, e Cavinatto, (2001), é importante entender
como ocorre o fenômeno de decomposição ou degradação biológica na
natureza, para que se possa compreender o ciclo de vida dos materiais que
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seguem para os aterros sanitários. Segundo esses autores: quando os
resíduos estão expostos ao ar livre, a decomposição é feita por
microrganismos chamados aeróbios, isto é, que vivem na presença do
oxigênio que está na atmosfera. Mas se o lixo estiver enterrado e
compactado, a degradação passa a ser realizada por seres anaeróbios, ou
seja, aqueles que se desenvolvem sem oxigênio. No processo anaeróbio, a
fermentação dos compostos orgânicos gera diversos subprodutos ainda não
totalmente degradados. Entre estes, destacam-se os gases, como o metano
e o gás sulfídrico, que causam cheiro desagradável, fácil de ser reconhecido
quando o lixo está sofrendo decomposição. A decomposição anaeróbia
produz o chorume, líquido encontrado normalmente no fundo das latas de
lixo. O chorume é um líquido escuro e mal cheiroso, que causa problemas
sanitários e ambientais. O percolado, ou mistura do chorume e da água
pluvial que percola a massa de lixo, tem composição é bastante variável,
dependendo das características climáticas e da forma e operação do aterro
em que é gerado, devido em seu contato com a massa de resíduo sólido em
decomposição. O chorume deve receber tratamento e disposição final
adequados.
O Quadro 6 classifica os resíduos sólidos domiciliares quanto à
sua biodegradabilidade. O Quadro 7 ilustra o tempo médio necessário à
decomposição de certos materiais.
Quadro 6 - Biodegradabilidade dos resíduos sólidos domiciliares.
TIPO DE
MATERIAL

DEGRADAÇÃO
RÁPIDA

DEGRADAÇÃO
LENTA

NÃOBIODEGRADÁVEL

ORGÂNICOS

restos de alimentos /
papel / papelão

couro / madeira /
tecido

borracha / plástico
isopor

INORGÂNICOS

-

-

metal / vidro / areia /
terra / rochas

Fonte: Baseado - Rodrigues e Cavinatto, (2001, p.28).
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Quadro 7 - Tempo médio de decomposição de alguns materiais encontrados
em aterros sanitários.
TIPO DE MATERIAL
Papel
Tecidos de Algodão
Corda (Palha)
Meias de Lã
Cigarros
Chicletes
Madeira Pintada
Latas de Flandres
Latas de Alumínio
Plásticos
Garrafas de Vidro
Pneu

TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO
2 a 4 semanas
1 a 5 meses
3 a 4 meses
1 ano
1 a 2 anos
5 anos
13 anos
100 anos
200 a 500 anos
200 a 500 anos
Indeterminado
Indeterminado

Fonte: Vilhena (1996, p.32).

Dentre os materiais tóxicos encontrados no lixo domiciliar,
destacam-se as pilhas e baterias e as lâmpadas fluorescentes, de vapor de
mercúrio, de sódio e de luz mista.
As pilhas liberam componentes tóxicos (chumbo, cádmio,
mercúrio, níquel, prata, lítio, zinco, manganês e compostos dos elementos
citados) que contaminam o solo, os cursos d’água e os aqüíferos
subterrâneos, afetando a flora e a fauna das regiões circunvizinhas e o
homem. Também afetam a qualidade do produto da compostagem do lixo
orgânico. Da mesma forma, sua queima em incineradores também não
consiste boa prática, pois seus resíduos tóxicos permanecem nas cinzas e
parte deles se volatilizam e podem contaminar a atmosfera.
O problema do descarte de pilhas foi regulamentado pelas
resoluções 257/99 e 263/99 do CONAMA, as quais proíbem o lançamento
das pilhas e baterias a céu-aberto (tanto em áreas urbanas como rurais); sua
queima ao ar livre ou em recipientes, instalações ou equipamentos
inadequados; e seu lançamento em cursos d’água, praias, manguezais,
terrenos baldios, poços, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de
águas pluviais e esgotos.
As chamadas lâmpadas fluorescentes, segundo D’Almeida, et al.
(2000, p. 35), “contêm substâncias químicas nocivas ao meio ambiente,
como metais pesados, onde se sobressai o mercúrio metálico”. Cada

36

lâmpada fluorescente contém cerca de 15 mg de mercúrio, o que significa
baixo risco de contaminação ambiental, considerando uma unidade isolada.
Porém, os riscos aumentam no caso do descarte de grandes quantidades
em um único lugar.
O problema ambiental do descarte de lâmpadas fluorescentes foi
agravado por causa do aumento da quantidade descartada, em função do
racionamento de energia elétrica. Por outro lado, os materiais contidos nas
lâmpadas são totalmente aproveitáveis: o mercúrio é extraído por reator
térmico / elétrico (com índice de 100% de recuperação); o sódio serve como
reagente em processos industriais; o vidro é reutilizado na fabricação de
esmaltes e vitrificação de lajotas; e o alumínio é recuperado. Porém, no
Brasil, segundo o Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre,
2003), há somente quatro recicladoras de resíduos perigosos: a Apliquim
(SP), Brasil Recicle, Silex/Getecno e Mega Reciclagem, todas situadas na
região sul do País.
Outro problema no lixo domiciliar são as embalagens contendo
aerossóis. Segundo D’Almeida, et al.(2000, p.36), “o motivo de certos tipos
de frascos de aerossóis serem considerados perigosos são os restos de
substâncias químicas perigosas que alguns produtos contêm quando
descartados. Com seu rompimento, tais substâncias são liberadas e podem
contaminar o meio ambiente, atingindo as águas superficiais e/ou
subterrâneas”.
O lixo domiciliar pode, ainda, conter quantidades variadas de resíduos
da construção civil, cujas características foram discutidas no item 4.1.1.
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4.1.3.1 Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares
No planejamento do gerenciamento do lixo municipal são
avaliadas as opções de coleta, transporte, triagem, compostagem,
incineração e de aterro, as quais possuem seus impactos ambientais
negativos e benefícios intrínsecos. “A partir daí, analisam-se diferentes
cenários, para que, numa comparação entre eles, seja possível escolher o
conjunto de atividades que produza o menor impacto ambiental negativo e o
menor custo”, (White, et al. 1999, apud D’Almeida, et al., 2000, p.22).
Atualmente, houve incremento da conscientização ambiental da
população em relação à preservação do meio ambiente e uma evolução nos
conceitos ambientais por parte da indústria, as quais são responsáveis pela
produção, comercialização e utilização dos produtos. Estes fatos, somados
ao crescente aumento de custo da energia elétrica e à escassez de recursos
naturais, levaram a indústria a repensar o ciclo de vida de determinados
produtos. Essa nova filosofia favoreceu o crescimento das atividades de
reciclagem.
A utilização de determinados produtos descartáveis, como as
embalagens, hoje totalmente incorporadas ao consumo de toda a sociedade,
geram uma abundância de materiais nos resíduos sólidos do município,
sobrecarregando os aterros sanitários, uma vez que a decomposição destes
materiais, muitas vezes, pode levar muito tempo (conforme apresentado no
Quadro 7).
Como se pode observar no Quadro 8, muitos dos produtos
descartados nos aterros sanitários poderiam ser aproveitados, por várias
vezes, em processos de reciclagem.
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Quadro 8 - Principais materiais recicláveis presentes nos resíduos sólidos
municipais.
MATERIAL

DESCRIÇÃO

Matéria
Orgânica
Embalagens
Acartonadas
(Tetrapack)

Utilizada para a compostagem. O composto pode ser utilizado
como condicionador de solo (porém, não é adubo ou fertilizante)

Latas de Aço
Latas de
Alumínio

Possui várias camadas de papel duplex, polietileno de baixa
densidade e alumínio
Utilizadas para conservar o alimento. Também conhecidas por latas
de folhas-de-flandres, são compostas por ferro e estanho (0,20%)
ou cromo (0,007%)
Utilizadas basicamente como embalagem de bebida

Papel

Papéis de carta, blocos de anotações, cadernos, papéis para xerox,
impressoras. A qualidade depende das características das fibras

Papel
Ondulado

Usado em caixas, para transporte de produtos de fábricas,
depósitos, escritórios e residências. Normalmente chamado de
papelão ou corrugado

Politereftalato É um termoplástico leve, resistente e transparente, ideal para
armazenar produtos como: refrigerantes, artigos de limpeza e óleos
de Etileno
comestíveis e outros

(PET)
Plástico Filme

Uma película plástica usada na fabricação de sacolas, sacos de
lixo, saquinhos de leite, lonas e filme plástico

Material leve resistente e prático para confeccionar tubos,
Plástico Rígido conexões, calçados, eletrodomésticos, utensílios domésticos,
bombonas e fibras têxteis etc.
Vidro

Material sólido transparente e quebradiço, obtido da fusão e
posterior solidificação da mistura de sílica, carbonato de cálcio e
carbonato de sódio. Utilizado para embalagens diversas, tanto para
alimentos como de bebidas

Fonte: modificado de PMRS (2000, apud Milanez, B., 2001).

Conforme citado por Monteiro, et al. (2001), o tratamento de
resíduos sólidos domiciliares envolve uma série de procedimentos
destinados a reduzir a quantidade ou o potencial poluidor dos resíduos
sólidos, seja impedindo o descarte de lixo em ambiente ou local inadequado,
seja transformando-o em material inerte ou biologicamente estável. Existem
processos físicos, químicos e biológicos que objetivam estimular a atividade
dos microorganismos que decompõem a matéria orgânica do lixo, porém
gerando o chorume e gases. A solução mais eficaz é a prestada pela própria
população, quando ela se empenha em reduzir a quantidade de lixo,
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evitando o desperdício, reaproveitando os materiais, separando os
recicláveis em casa ou na própria fonte e se desfazendo de maneira correta
do lixo que produz.
Dentre as várias formas de tratamento e de disposição final dada
ao lixo, D’Almeida, et al. (2000) destaca:
a) compostagem: processo de tratamento biológico do lixo, por
meio da decomposição de matéria orgânica, dos restos de
origem animal ou vegetal, em presença de oxigênio do ar. O
processo de compostagem pode ocorrer de duas formas:
método

natural

ou

método

acelerado.

As

usinas

de

compostagem geram emprego e renda e permitem reduzir a
quantidade de resíduos que deverão ser dispostos em aterros
sanitários; porém, tem alto custo de instalação e operação. Por
meio da compostagem é possível transformar a matéria
orgânica do lixo em composto orgânico, usado como
condicionador de solo nas plantações. Uma instalação de
compostagem só deve ser implantada se estudos técnicos e
econômicos

assim

o

indicarem,

levando

em

conta

a

disponibilidade de área para aterros, mercado para o composto
orgânico e custo de instalação / operação. As vantagens
potenciais da compostagem são: redução de até cerca de 65%
do peso de lixo destinado ao aterro, com conseqüente
economia deste; aproveitamento agrícola da matéria orgânica;
reciclagem de nutrientes para o solo; processo ambientalmente
seguro; eliminação de organismos patogênicos; economia de
tratamento de efluentes;
b) incineração: forma de tratamento na qual os resíduos são
queimados em alta temperatura (acima de 850

o

C), com

objetivo de transformá-los em materiais inertes, diminuindo seu
peso, volume e impactos ambientais negativos. O problema da
incineração é a produção de compostos tóxicos, tais como
dioxinas e furanos. Também a instalação e o funcionamento de
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incineradores geralmente são dispendiosos, principalmente em
razão da necessidade de mão-de-obra especializada e de
filtros e implementos tecnológicos sofisticados para diminuir ou
eliminar a poluição do ar provocada pelos gases produzidos
durante a queima do lixo;
c) lixão ou vazadouro: é a forma mais inadequada de disposição
final do lixo municipal, sem proteção ao meio ambiente ou à
saúde pública. Os resíduos são lançados a céu-aberto atraindo
vetores de doenças (moscas, ratos e baratas), maus odores e
poluição do solo e águas superficiais e subterrâneas, por meio
do chorume. A situação de descontrole do local pode propiciar
a recepção de toda sorte de resíduos, como infectantes ou
industriais. Os lixões, além dos problemas citados, também se
constituem em sério problema social, porque acabam atraindo
os catadores, indivíduos que fazem da catação de materiais
recicláveis um meio de sobrevivência, os quais muitas vezes ali
permanecem, em abrigos e casebres, criando famílias e até
mesmo formando comunidades;
d) aterro controlado: esse método ou técnica utiliza alguns
princípios de engenharia, conforme o município. Geralmente,
os resíduos são confinados (a área de disposição é
minimizada) e cobertos com uma camada de material inerte
(terra), sem causar danos ou riscos imediatos à saúde pública.
Porém, geralmente, não dispõe de impermeabilização de base,
comprometendo a qualidade das águas subterrâneas. Também
não possuem coleta e tratamento para o percolado (mistura de
chorume com a água da chuva) e para o biogás. Em termos
ambientais é quase tão impactante quanto o lixão;
e) aterro sanitário: é um método que utiliza princípios de
engenharia, para o adequado aterramento do lixo. Inclui
medidas

de

proteção

ambiental,

como

camadas

de

impermeabilização do solo, sistema de drenagem para
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captação de percolado e biogás e estação de tratamento de
líquidos percolados. São seguidas normas operacionais
específicas e é normalmente utilizado somente para disposição
de lixo domiciliar (embora co-disposição possa ser autorizada
pelo órgão ambiental, sob condições especiais). É a forma
correta e recomendada para disposição do lixo municipal no
solo.
Como visto anteriormente, existem várias formas adequadas para
se destinar o lixo domiciliar e diminuir a disposição final nos aterros
sanitários, sendo que a mais eficaz é evitando-se o desperdício e,
conseqüentemente, reduzindo-se o volume e a quantidade de resíduos
gerados.
A recuperação consiste em reusar um material que seria
descartado. Felizmente, boa parte do material encontrado no lixo domiciliar é
reutilizável.
A reciclagem, segundo Monteiro, et al. (2001), envolve a
separação de materiais do lixo domiciliar, tais como papéis, plásticos, vidros
e metais, com a finalidade de trazê-los de volta à indústria, para serem
beneficiados. Por meio de processamento industrial posterior, esses
materiais são novamente transformados em produtos comercializáveis.
A reciclagem de materiais beneficiam a sociedade e o meio
ambiente, qualquer que seja a atividade. Há diversos motivos para se
reciclar, tais como: redução dos custos com matéria-prima; diminuição de
consumo

de

energia

elétrica

por

unidade

produzida;

redução

de

contaminação ambiental provocada pelos rejeitos; diminuição de poluição do
ar e da água; criação de empregos diretos e indiretos; substituição de
produtos,

muitas

vezes

importados;

criação

de

oportunidade

para

organizações comunitárias; prolongamento da vida útil de aterros sanitários;
aumento de vida útil de reservas minerais; preservação de recursos naturais;
economia com transporte, entre outros.
A instalação de uma usina de triagem de materiais recicláveis do
lixo misto só deve ser efetuada se não for possível implantar um sistema
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amplo de coleta seletiva, com os recicláveis separados já nas residências,
explica Monteiro, et al. (2001).
Segundo Teixeira e Zanin, (1999), o processo de reciclagem pode
ser classificado nas seguintes categorias:
a) reutilização ou reúso: uso direto do material, com emprego de
tecnologias simplificadas;
b) reciclagem primária ou reciclagem direta ou industrial: ocorre
na linha de produção de uma indústria, pelo reaproveitamento
de sobras, aparas, rebarbas, material fora de especificação ou
peças com defeitos etc.;
c) reciclagem secundária ou reciclagem indireta ou pós-consumo:
recupera materiais pós-consumidos, descartados e coletados
nos resíduos sólidos urbanos. Apresenta como aspectos
desfavoráveis, em relação à reciclagem primária: menor
qualidade e valor de mercado do produto gerado; possibilidade
de

contaminação

da

matéria-prima;

dificuldade

de

processamento de materiais mistos (plásticos, por exemplo); às
vezes, custo superior ao da matéria-prima virgem;
d) reciclagem terciária ou reciclagem química: recuperação dos
componentes químicos básicos do material reciclável, por meio
de pirólise, hidrólise ou outros processos;
e) reciclagem quaternária ou energética: reaproveitamento do
conteúdo energético do material reciclável, mediante sua
queima ou incineração.
Os materiais recicláveis obtidos em unidades de triagem de lixo
domiciliar são geralmente mistos, sujos e contaminados por gorduras, terra e
material orgânico, obtendo-se grau muito baixo de eficiência em termos de
recuperação, entre 3 a 6% do peso inicial processado. Quando o material é
separado na fonte e recolhido de modo seletivo, a eficiência de recuperação
de recicláveis sobe para até 94% e os materiais estarão mais limpos e,
portanto, com melhores condições de ser reciclado.
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Para se obter a minimização dos resíduos sólidos domiciliares, é
necessária a elaboração de um plano de ação que contemple alterações no
comportamento das pessoas, pois requer a participação intensa e constante
da população, para que seja alcançada. Conforme Teixeira, (1999, p.20), “a
indústria também deve participar e conscientizar-se da necessidade de se
gerar menos resíduos ou, pelo menos, de gerar resíduos que mais
facilmente possam ser reutilizados ou reciclados”.
Segundo Rodrigues, e Cavinatto,

(2001, p.14) “nos fast-food

atuais, os sanduíches e alimentos são servidos em embalagens de papelão
ou de isopor, com guardanapos e talheres, copos, canudos; todos são
imediatamente jogados no lixo após seu uso”. A sociedade está tão
acostumada com estas novidades que seria estranho, ou muito difícil, voltar
a usar as embalagens antigas, como vidros e louças laváveis. O modo de
vida moderno, principalmente nas grandes cidades, reflete-se no tipo de
resíduos

sólidos

encontrados

nos

aterros

sanitários;

quanto

mais

desenvolvida a cidade, maior será o consumo dos descartáveis e mais
abundantes serão plásticos, papéis, papelão e latas de alumínio, no lixo.
Outra questão é a quantidade de embalagens e o aumento do
volume diário do lixo moderno. A indústria especializou-se de tal forma na
embalagem dos seus produtos que estes normalmente apresentam
embalagens múltiplas, as internas visando a proteger o produto e a externa
para ampliar a atratividade de venda do produto. Isto pode ser observado em
supermercados e lojas, em produtos como: gelatina em pó, chocolate em pó,
cereais matinais, bombons, chocolates em barra e até mesmo absorventes
higiênicos embalados um a um.
As embalagens encontradas no lixo domiciliar são reaproveitáveis.
Cioffi, et al. (2004, p.102) destacam que “cerca de 30% dos resíduos que
são encaminhados para os aterros sanitários da cidade poderiam ser
aproveitados para serem reciclados”. O Quadro 8 mostra os principais
materiais recicláveis encontrados nos resíduos sólidos encaminhados aos
aterros sanitários.
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Para que os materiais recuperados cheguem à reciclagem, de
modo economicamente viável, é necessário acompanhamento e análise de
mercado dos vários materiais. Em geral, os programas de coleta seletiva
priorizam a recuperação dos seguintes materiais:
a) papel, papelão;
b) plástico duro (PVC, PEAD, PET);
c) plástico filme (PEBD);
d) garrafas inteiras;
e) vidro claro, escuro e misto;
f) metal ferroso (latas, chaparia);
g) metais não-ferrosos (alumínio, cobre, chumbo etc.).
Como explica D’Almeida, et al. (2000, p. 81) “deve ficar claro que a
possibilidade de reciclar materiais só existe se houver demanda pelos
produtos gerados no processamento deles”. Assim, antes de um condomínio
decidir se vai ou não implantar a segregação de materiais recicláveis é
necessário verificar se há empresas interessadas em coletar e comercializar
esses materiais. É importante lembrar que existe sazonalidade nos preços
de venda, conforme os tipos de material. Por isso, necessita-se de
planejamento na hora de formar estoques e de local para armazená-lo, pois
a flutuação no mercado comprador pode prejudicar o fluxo de saída dos
materiais, caso não haja planejamento adequado.
No caso do município de São Paulo, os programas de coleta
seletiva têm dois caminhos a seguir: a opção de comercializar os materiais
potencialmente recicláveis com os sucateiros ou enviá-los para as Centrais
de Triagem da Prefeitura, nesse caso, sem arrecadação.
4.1.3.2 Coleta seletiva de materiais recicláveis
A coleta seletiva de resíduos sólidos consiste em coletar resíduos
sólidos previamente separados por tipo ou características, os quais podem
ou não ter passado por pré-tratamento. Este sistema facilita a classificação e
beneficiamento dos materiais (normalmente prensagem e enfardamento),
que posteriormente são doados ou vendidos para sucateiros ou recicladores.
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Segundo Gonçalves, Barbosa,. e Blauth, (2004), existem três itens
igualmente importantes nessa cadeia, que são a educação ambiental, a
logística e a destinação final, conforme mostra a Figura 3. Sem que cada elo
desta corrente seja previsto e planejado na ordem correta (ou seja, primeiro
decidir sobre a destinação, depois sobre a logística e finalmente a educação
ambiental) o sucesso da empreitada fica comprometido.
Educação
Ambiental
3o

Logística
2o

Destinação
1o

Fonte: Gonçalves, Barbosa, e Blauth, (2004).

Figura 2 - Os três elos da coleta seletiva.
A coleta seletiva não é uma atividade lucrativa do ponto de vista
de retorno imediato, pois a receita obtida com a venda dos recicláveis não
cobrirá as despesas do programa. No entanto, é fundamental considerar que
os custos ambientais e os custos sociais para a sociedade podem ser
bastante reduzidos, afirma Vilhena et al. (1999).
Segundo Hamada, (1998), a coleta seletiva, muitas vezes
confundida com o processo de reciclagem, é a maior aliada no
reaproveitamento dos resíduos e antecede o processo industrial de
reciclagem. Essa etapa facilita a reciclagem porque os materiais estarão
mais limpos e com maior potencial de reaproveitamento. A taxa de desvio de
recicláveis de sistemas de triagem que processam o lixo misto é pequena;
nas cidades com unidades desse tipo, a maioria apresenta uma taxa de
desvio por volta de 5%, um índice pouco significativo, mas que pode crescer
muito. O máximo que o índice pode teoricamente chegar é de até 50%,
considerando que metade do volume de lixo produzido é de material
orgânico.
Conforme explica Schio, e Wiziak, (2001), existem, basicamente,
duas formas de se proceder à separação dos materiais. Na coleta tradicional
seguida de triagem, a separação dos materiais ocorre depois da coleta, em
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centros de triagem ou até mesmo nos lixões. Neste caso, não há custos
adicionais na coleta, porém, os resíduos chegam ao local de separação
muito misturados, aumentando a contaminação por matéria orgânica (esta
situação é agravada quando se utilizam caminhões compactadores para a
coleta). Na coleta seletiva, busca-se evitar a mistura indesejável e
desnecessária dos materiais a serem recuperados. A principal vantagem é a
melhoria significativa na qualidade dos materiais, reduzindo-lhes a
contaminação. Nesse caso, também, a saúde do trabalhador é preservada.
Em função dos locais de coleta, pode-se ter:
a) coleta seletiva domiciliar ou porta-a-porta: quando um veículo
percorre um trajeto similar ao da coleta regular, recolhendo, em
cada ponto de geração, os materiais previamente separados;
b) Coleta seletiva em Locais ou Pontos de Entrega Voluntária
(LEVs ou PEVs): que apresentam condições de receber e
armazenar os materiais separados e levados pela população.
Pode haver ou não a distribuição de recipientes para o
acondicionamento de recicláveis, da mesma forma que pode
ou não haver pagamento ou permuta pelos materiais.
c) Coleta seletiva por (coletores) trabalhadores autônomos: forma
de coleta seletiva que pode ocorrer de forma concomitante à
coleta convencional. Esta atividade é conhecida como coleta
informal e deve ser sempre considerada na recuperação de
recicláveis.
4.1.3.3 Os materiais recicláveis
O Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, por meio de
sua Resolução 275 / 2001, padronizou as cores para os recipientes para
acondicionamento de resíduos sólidos. O Quadro 9 apresenta os códigos de
cores para identificação dos contêineres para os vários resíduos sólidos. A
Figura 3, por sua vez, traz os símbolos para identificação de cinco tipos de
resíduos sólidos recicláveis.
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Os recicláveis de maior interesse nas coletas seletivas são
basicamente quatro: papel, plástico, vidro e metal. Com a separação desses
materiais, resta, basicamente, a matéria orgânica, freqüentemente, pouco
utilizada, apesar de presente em maior quantidade e de seu reconhecido
potencial de reciclagem, na forma de composto.
A seguir, é apresentada descrição dos principais grupos de
materiais recicláveis.

Quadro 9 - Código de cores de identificação dos recipientes para os
diferentes tipos de resíduos sólidos recicláveis.
CORES
AZUL
VERMELHO

papel/papelão
Plástico

MATERIAIS

VERDE

Vidro

AMARELO
PRETO
LARANJA
BRANCO
ROXO
MARROM

Metal
Madeira
Resíduos perigosos
Resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde
Resíduos radioativos
Resíduos orgânicos
Resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não
CINZA
passível de separação
Fonte: Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA - Resolução 275/2001.

Alumínio

Aço

Vidro

Papel Reciclado

Papel Reciclável

Lixo Comum

Fonte: Compromisso Empresarial Para Reciclagem - CEMPRE (2004).

Figura 3 - Simbologia brasileira para identificação de resíduos sólidos.
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4.1.3.3.1 Papel e papelão
A atual composição do papel, no Brasil, inclui fibras celulósicas
provenientes, principalmente, do eucalipto e do pinus. Para fabricá-lo, são
necessários três componentes básicos: água, energia e fibra de celulose.
Há 22 categorias de papel, reagrupadas em 8 categorias
comerciais, em função do tipo de matéria-prima e da finalidade a que se
destinam; mas, no Brasil, os principais tipos de papéis fabricados estão
representados na Figura 4.

34%
46%

2%
8%

10%

EMBALAGENS

CARTOLINA

ESPECIAIS

ESCREVER

SANITÁRIOS

Fonte: Associação Brasileira de Celulose e Papel - BRACELPA (2004).

Figura 4 - Tipos de papéis fabricados no Brasil.
A reciclagem do papel é tão antiga quanto a sua origem.
Atualmente, o processo de reciclagem de do papel pode ser repetido de sete
a dez vezes. Papéis contaminados com gorduras, graxas, resinas sintéticas;
papéis metalizados, plastificados, siliconados, sanitários; guardanapos e
toalhas usadas; lenços de papel; papel vegetal e carbono, que antigamente
não tinham serventia, atualmente, já podem ser reciclados.
Segundo D’Almeida, et al. (2000), no lixo urbano de São Paulo, o
papel e papelão correspondiam, em 2000, a 18,8% do peso. No Brasil, a
reciclagem de papel representa cerca de 30 % da produção, na França 48%
e na Holanda 68%. O papel reciclado pode ser utilizado para fazer a polpa
moldada, a qual é usada para confeccionar bandejas de ovos, suporte de
legumes e frutas. Outros tipos de papéis são fabricados com fibras
provenientes de aparas, misturadas ou não à fibra virgem. São eles: papéis
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de impressão ou escrever; papéis de embalagens; papelão ondulado; cartão
duplex e triplex; papéis higiênicos; papel toalha; guardanapos etc.
4.1.3.3.2 Plástico
O plástico foi sintetizado pela primeira vez em 1862, pelo inglês
Alexander Parkes. Tornou-se rapidamente um dos maiores fenômenos da
era industrial, garantindo mais durabilidade e leveza. Mas, foi sempre alvo
de críticas por não ser biodegradável.
Segundo Compromisso Empresarial para Reciclagem - CEMPRE
(2004) “a reciclagem de plástico começou a ser realizada pelas próprias
indústrias, para o reaproveitamento de suas perdas de produção. Quando o
material passou a ser recuperado em maior quantidade, separado do lixo,
formou-se um novo mercado, absorvendo modernas tecnologias para
possibilitar a produção de artigos com percentual cada vez maior de plástico
reciclado".
Há dois tipos de plásticos, conforme descritos a seguir:
a) rígidos: compostos de artefatos moldados principalmente por
sopro e injeção, exemplo: baldes, bacias, tampas, embalagens
de limpeza, recipientes em geral;
b) flexíveis: moldados pela extrusão de filmes, que constituem as
sacolas, bolsas, sacos de lixo etc.
Da mesma forma, os plásticos são divididos em duas categorias
ou grupos, de acordo com as suas características de fusão ou derretimento:
termoplásticos e termorrígidos ou termofixos.
Os termoplásticos são utilizados em larga escala, podendo ser
moldados, pois amolecem e fundem ao serem aquecidos e, quando
resfriados, ficam sólidos e com nova forma. Esse processo pode ser repetido
várias vezes. Correspondem a 80% dos plásticos consumidos e incluem:
polietileno de baixa densidade (PEDB); polietileno de alta densidade
(PEAD); policloreto de vinila (PVC); poliestireno (PS); polipropileno (PP);
polietileno tereftalato (PET); poliamidas (nylon); e muitos outros, conforme
mostra o Quadro 10.
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Quadro 10 - Termoplásticos: tipos, aplicações e símbolos.
TIPOS DE TERMOPLÁSTICO

SÍMBOLO

PET (polietileno tereftalato): produtos farmacêuticos, produtos
de limpeza, mantas de impermeabilização e fibras têxteis,
garrafas de refrigerante, sucos e óleo de cozinha. Essas
embalagens são transparentes e fabricadas em diversas cores
PEAD (polietileno de alta densidade): embalagens para
cosméticos, produtos químicos e de limpeza, tubos para
líquidos e gás, tanques de combustível para veículos
automotivos; frascos de xampu e maquiagem, baldes, utensílios
domésticos.
PVC (policloreto de vinila): frascos de água mineral, calçados,
encapamentos de cabos elétricos, equipamentos médicocirúrgicos, esquadrias e revestimentos; tubos e conexões de
encanamento; alguns frascos de detergente, pastas para
material escolar. É mais rígido, porém resistente;
PEBD (polietileno de baixa densidade): embalagens de
alimentos, sacos industriais, sacos para lixo, lonas agrícolas,
filmes flexíveis para embalagens e rótulos de brinquedos;
plástico "filme" - sacos plásticos de lixo, brinquedos. São finos e
bastante flexíveis;
PP (polipropileno): Embalagens de massas e biscoitos, potes
de margarina, seringas descartáveis, equipamentos médicocirúrgicos, fibras e fios têxteis, utilidades domésticas, autopeças
(pára-choques de carro); plásticos "filme" de proteção de
alimentos, peças de automóveis;
PS (poliestireno): Copos plásticos descartáveis, placas
isolantes, aparelhos de som e TV, embalagens de alimentos,
revestimento de geladeiras, material escolar; sacos de batata;
OUTROS: Plásticos especiais e de engenharia, CDs, corpos de
computadores. Utilizados em eletrodomésticos, aparelhos
telefônicos, revestimentos diversos, pisos etc.
Fonte: Compromisso Empresarial para Reciclagem - Cempre (2003).

Os termorrígidos ou termofixos são aqueles que não se fundem
após a primeira moldagem. Podem ser pulverizados e aproveitados como
carga ou ser incinerados, para recuperação de energia. Cerca de 20% do
total consumo de plástico no País são de termofixos: os poliuretanos (PU) e
poliacetato de etileno vinil (EVA) etc. São mais comumente usados em
calçados, piscinas, banheiras, telhas, fibra de vidro, e resinas fenólicas para
fabricação de móveis.
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Conforme, Compromisso Empresarial para Reciclagem - Cempre
(2003), “17,5% dos plásticos rígidos e filmes são reciclados, em média, no
Brasil, o que equivale à cerca de 200 mil toneladas por ano. Não há dados
específicos para o plástico filme. Em média, o material corresponde a 29%
do total de plásticos separados pelas cidades que fazem coleta seletiva”.
Para facilitar a separação dos materiais plásticos, foram
estabelecidos códigos para diferenciar cada tipo por meio da simbologia
brasileira de identificação de materiais (Quadro 10). Os principais
contaminantes do plástico são outros tipos de plástico, gordura, restos
orgânicos, alças metálicas, grampos e etiquetas. Impurezas deste tipo
reduzem o valor de venda e exigem maior cuidado na lavagem antes do
processamento. A qualidade do material depende da fonte de separação: o
plástico que provém da coleta seletiva é mais limpo do que o separado nas
usinas ou em lixões. Devido a essas barreiras, o plástico reciclado
normalmente não compõe embalagens que ficam em contato direto com
alimentos ou remédios, nem brinquedos e peças de segurança que exigem
determinadas especificações técnicas. A seleção e pré-processamento
desses materiais é muito importante para a garantia de qualidade do
reciclado. Esta, pode ser feita pelo símbolo que identifica o material ou pela
cor (cristal, âmbar ou verde), e a separação pode seguir processos manuais
ou mecânicos, como sensores ópticos. No pré-processamento, após a
prensagem, é preciso retirar os outros tipos de plásticos, separando-os por
diferença de densidade em fluxo de água ou ar. Além do rótulo (polietileno
ou papel), tampa (polipropileno ou alumínio) e base (polietileno de alta
densidade), devem ser retirados da sucata os resíduos de conteúdo original
e demais detritos, por meio de processos de lavagem. No caso de
embalagem PET de 2 litros, a relação entre o peso da garrafa (cerca de
54 g) e o conteúdo é uma das mais favoráveis entre os descartáveis.
4.1.3.3.3 Vidro
O vidro foi descoberto (segundo a lenda) ocasionalmente, há
quatro mil anos, por navegadores fenícios, ao fazerem uma fogueira na
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praia: com o calor, a areia, o salitre e o calcário das conchas reagiram,
formando o vidro.
Do ponto de vista físico, de acordo com D’Almeida, et al. (2000), o
vidro é um líquido sub-resfriado, rígido, sem ponto de fusão definido e com
uma viscosidade elevada que impede a sua cristalização. Do ponto de vista
químico, é resultado da união de óxidos inorgânicos não-voláteis,
proveniente da decomposição e da fusão de compostos alcalinos (Na2O) e
alcalinos terrosos (CaO) e outras substâncias, formando-se um produto final
sem uma estrutura atômica definida (ou seja, não-cristalino).
O vidro moderno é obtido de uma mistura de areia, calcário,
barrilha, feldspato e aditivos, que, submetidos a uma temperatura de
1.550 ºC, formam uma massa semilíquida, que após seu resfriamento, dá
origem aos vidros. (Figura 5)

14%

2%

11%

73%
AREIA

CALCÁRIO

BARRILHA

FELDSPATO

Fonte: Associação Técnica Brasileira das Industrias Automáticas de Vidro - ABIVIDRO
(2004).

Figura 5 - Composição do vidro.
Apesar de os vidros partirem da mesma base, possuem
composições diferentes, de acordo com a finalidade a que se destinam, as
quais podem ser desde embalagens usadas para bebidas, produtos
comestíveis, medicamentos, perfumes, cosméticos, garrafas, potes, frascos
e outros artigos. No Brasil, a metade da produção de vidro é para os fins
citados; a outra se destina a vidros planos, fibras de vidro, vidros técnicos
etc. A maioria dos tipos de vidro é totalmente reciclável (100%), não
ocorrendo perda do material durante o processo de fusão. Mas, para que

53

isso ocorra, é imprescindível que o material esteja limpo na hora do
reprocessamento. Os Quadros 11 e 12 ilustram as diversas aplicações do
vidro.
Quadro 11 - Aplicações dos diferentes tipos de vidro.
TIPOS

APLICAÇÕES

Vidro
para garrafas, potes, frascos e outros vasilhames fabricados em vidro comum
embalagens
nas cores branca, âmbar e verde
Vidro plano

vidros planos lisos, vidros cristais, vidros impressos, temperados,
laminados, aramados e coloridos fabricados em vidro comum

Vidros
domésticos

tigelas, travessas, copos, pratos, panelas e produtos domésticos fabricados
em diversos tipos de vidro

Fibras de vidro

mantas, tecidos, fios e outros produtos para aplicações de reforço ou de
isolamento

lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, tubos de TV, vidros para
Vidros técnicos laboratório, para ampolas, para garrafas térmicas, vidros oftálmicos e
isoladores elétricos
Fonte: Associação Técnica Brasileira das Industrias Automáticas de Vidro - ABIVIDRO
(2004).

Segundo dados do (2003), “44% das embalagens de vidro são
recicladas no Brasil, somando 390 mil t/ano. Desse total, 40% é oriunda da
indústria de envase, 40% do mercado difuso, 10% do canal frio (bares,
restaurantes, hotéis etc.) e 10 % do refugo da indústria".
Quadro 12 - Tipos de vidro encontrados no lixo domiciliar.
EMBALAGENS
Retornáveis e
recicláveis

Recicláveis

Não-Recicláveis

TIPOS
Garrafas em vidro âmbar de 600 ml e 300 ml para cervejas
Garrafas de vidro branco e garrafas de vinho em vidro verde de 1000 ml e
300 ml para refrigerantes
Garrafas de vidro verde de 1000 ml e 300 ml para refrigerantes
Garrafas descartáveis “one way” em vidro branco e verde para cervejas e
refrigerantes
Garrafas de sucos e águas minerais
Frascos e potes para produtos alimentícios
Garrafas de vidro verde e branco para bebidas alcoólicas, como vinhos,
whisky, conhaque, vodca etc. Frascos para cosméticos e medicamentos;
Espelhos, vidros planos, vidro de janelas, box de banheiro, vidros de
automóveis, vidro “cristal”, vidros especiais como: lâmpadas, tubos de TV,
e válvulas, ampolas de medicamentos, fôrmas e travessas de vidro
temperado, e qualquer utensílio doméstico de vidro temperado

Fonte: D’Almeida, (2000).
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O vidro deve ser separado por cor para evitar alterações de
padrão visual do produto final e reações que formam espumas indesejáveis
no forno. Frascos de remédios só podem ser reciclados se coletados
separadamente do lixo hospitalar. As embalagens quebradas também
servem para reciclagem.
O principal mercado para recipientes de vidros usados é formado
pelas vidrarias, que as compram de sucateiros, na forma de cacos, ou os
recebem-nos diretamente de suas campanhas de coleta de recicláveis. Além
de voltar à produção de embalagens, a sucata pode ser aplicada na
composição de asfalto e pavimentação de estradas, construção de sistemas
de drenagem contra enchentes, produção de espuma e fibra de vidro,
bijuterias e tintas reflexivas. Podem ainda ser aplicados em outros tipos de
fabricação, ou serem utilizados como material de enchimento; material
abrasivo; matéria-prima para cerâmicas, tijolos e microesferas de vidro; e
aplicações artísticas.
Segundo

a

Associação

Técnica

Brasileira

das

Indústrias

Automáticas de Vidro (2004), “a reciclagem de vidro proporciona: redução
no consumo de energia de produção, redução no consumo de matériaprima, redução de custos de limpeza urbana, diminuição do volume de lixo
em aterros sanitários, geração de novos recursos para obras sociais e
educacionais, implementação de empregos, preservação do meio ambiente”.
4.1.3.3.4 Metal
Existem sessenta e oito tipos de metais, dentre eles o mercúrio
(que é líquido) e o sódio (que é leve). Os mais conhecidos são o ferro, cobre,
estanho, chumbo, ouro e a prata. Para efeito da coleta seletiva, os metais
podem ser classificados em dois tipos:
a) ferrosos: ferro e aço;
b) não-ferrosos: alumínio, latão, cobre, estanho, chumbo, ouro,
prata, platina, níquel, zinco, bronze, cromo, estanho e ligas
(com outros metais ou revestimentos).
Normalmente, no lixo domiciliar, são encontrados diversos tipos de
embalagens metálicas (Quadro 13), principalmente as provenientes de
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embalagens de alimentos tais como: latas de bebidas, latas de conserva de
alimentos, tampas de vidro. Pode-se encontrar também panelas, esquadrias,
talheres, peças de eletrodomésticos, peças de automóveis etc.
Quadro 13 - Tipos de metais encontrados no lixo domiciliar.

NÃO-FERROSOS

FERROSOS

METAIS
Ferro e Aço
Alumínio
Cobre
Chumbo

APLICAÇÕES
Utensílios domésticos, ferramentas, peças de
estruturas de edifícios, latas de alimentos e bebidas

automóveis,

Latas de bebidas, esquadrias
Cabos telefônicos e enrolamentos elétricos, encanamentos
Baterias de carros, lacres, canos

Níquel

Baterias de celular

Zinco

Telhados, baterias

Fonte: D’Almeida, et al. (2000).

Segundo Compromisso Empresarial para Reciclagem - CEMPRE
(2004), “a reciclagem dos metais é muito antiga, sendo que no Brasil ela
chegou com os imigrantes europeus. Uma das mais importantes vantagens
da reciclagem dos metais é a economia de energia, quando se compara sua
produção desde a extração do minério e o beneficiamento”. Tal reciclagem
ocorre em diferentes unidades industriais, dependendo do tipo de metal. Os
materiais ferrosos podem ser facilmente separados dos demais com o
emprego de um imã que atrai os objetos de ferro e aço. Embora o interesse
maior seja na reciclagem de metais não-ferrosos, devido ao maior valor de
sua sucata, há forte procura pela sucata de ferro e de aço, inclusive pelas
usinas siderúrgicas e fundições. A sucata ferrosa representa cerca de 40%
do metal consumido no País, servindo de matéria-prima para as empresas
produtoras de aço que não contam com o processo de redução e que são
responsáveis por cerca de 20% da produção nacional.
Conforme a Associação Brasileira do Alumínio (2004), no Brasil, a
reciclagem de latas de alumínio envolve mais de 2.000 empresas de sucata,
de fundição secundária de metais, transportes e crescentes parcelas da
população, representando todas as camadas sociais, dos catadores até a
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sociedade de classes mais altas. As latas coletadas são recicladas e
transformadas em novas latas, com grande economia de matéria-prima e
energia elétrica. A cada quilo de alumínio reciclado, cinco quilos de bauxita
(minério do qual se produz o alumínio) são poupados. Para se reciclar uma
tonelada de alumínio, gasta-se somente 5% da energia que seria necessária
para se produzir a mesma quantidade de alumínio primário, ou seja, a
reciclagem do alumínio proporciona uma economia de 95% de energia
elétrica.

4.2 Aspectos Históricos da Verticalização de São Paulo
O processo de verticalização de edifícios na cidade de São Paulo
teve início por volta de 1910, assumindo maior intensidade na década seguinte,
com a construção de edifícios de escritórios. O surgimento de torres esteve
sempre vinculado à influência de outras metrópoles, seguindo tendências
mundiais e, também, a necessidade de otimização do uso dos terrenos urbanos
das áreas centrais, já muito valorizados à época (Prefeitura Municipal de São
Paulo – Prodam 2000).
A legislação para condomínios foi criada em 1928, tornando
possível a divisão e a venda dos edifícios e terrenos em frações ideais com
co-propriedade, contribuindo assim para acelerar a construção de edifícios.
Em 1948, a legislação do inquilinato, que congelava os aluguéis, em
um período de inflação alta para a época, desestimulou e desacelerou o
crescimento da construção civil, provocando a primeira grande crise da história
da habitação no Brasil. Enquanto isso, na Europa, os efeitos do pós-guerra
levavam à construção de edifícios para abrigar todos que perderam seus
imóveis nas batalhas, de modo que, o apartamento firmou-se como habitação
coletiva e melhor opção para a reconstrução rápida (Prefeitura Municipal de
São Paulo – Prodam 2000).
Em São Paulo, conforme Somekh, (1997), o apartamento também
foi uma opção de moradia coletiva adotada para a classe média, durante a
crise do pós-guerra. Com o tempo, porém, alguns fatores propiciaram a
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bipolarização do mercado de edifícios residenciais: a diminuição do poder
aquisitivo da sociedade paulistana, o aumento significativo da população da
cidade e a saturação de construções na área central do município fizeram
com que a classe média optasse por caminhos opostos, como a construção de
casas em lugares mais afastados do centro ou morar em apartamentos
menores, nas áreas centrais e mais urbanizadas da cidade.
Por volta de 1950, configurou-se a febre dos condomínios. Nesta
mesma década, iniciou-se o fenômeno de “desconcentração” do parque
industrial de São Paulo, com a transferência de empresas para outros
municípios da Região Metropolitana. Como conseqüência, houve a
descentralização da construção dos edifícios residenciais, passando este
espaço (ou seja, o Centro) passou ser alvo dos edifícios comerciais.
Conforme Leme, (2003), com o declínio gradual da indústria
paulistana, a população inseriu-se num processo de “terceirização” do
município, acentuado a partir da década de 70, com a mudança da
população para outros municípios vizinhos ou do interior.
Em 1972, foi aprovada a Lei de Zoneamento (Prefeitura Municipal
de São Paulo – Secretaria Municipal de Planejamento, 2000) que dispõe
sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo do município de São Paulo,
impondo limitações aos coeficientes de aproveitamento estabelecidos pelo
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado: em 4% da área do município
(Zona Z1, destinada às zonas estritamente residenciais), a construção foi
limitada a, no máximo, uma vez a área do terreno; em 86% do município
(Zona Z2), poder-se-ia construir duas vezes a área do terreno; e em apenas
10% do território foi permitido atingir até quatro vezes a área do terreno.
Como observa Barbosa, (2001, p. 67), nos anos 70, várias regiões
“tiveram sua verticalização intensificada e novos bairros, localizados
principalmente na região sul e sudeste, começaram a se verticalizar, como Itaim,
Moema, Indianópolis, Pinheiros e Vila Madalena”. Este fato criou artificialmente
uma escassez de terrenos, provocando elevações de preços dos terrenos
periféricos. Influenciada pelo modismo de outros países, principalmente dos
Estados Unidos, apareceram novos tipos de edifícios, com fachadas mais
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arrojadas e terraços, apresentando à sociedade um novo estilo na maneira de
viver. O prédio de apartamento não era mais destinado simplesmente à classe
média e baixa. A distribuição interna do apartamento foi modificada para melhor
atender a uma classe com poder aquisitivo melhor.
Desde o início da década de 80, destaca Carlos (2001), o
apartamento ganhou uma nova conotação, atraindo novos compradores que
vinham de outras cidades do interior paulista e de outros Estados. Os
terrenos na cidade de São Paulo se valorizaram cada vez mais,
principalmente em áreas nobres como Jardins e zona Sul (Moema). Neste
contexto, as construtoras gradativamente agregaram opções de luxo, tais
como apartamento duplex, flat, residence e apart-hotel, para atender novos
clientes como empresários, pessoas solteiras e habitantes temporários.
As áreas internas também foram modificadas. A diminuição de
custos, com as novas tecnologias, fez com que todos pudessem tê-las na
vida cotidiana do domicílio, não importando a classe social. Estas
modificações também contribuíram para modificar o conceito de morar; o
espaço necessário para uma família agora é menor.
O processo de transformações do espaço urbano pelo qual a
cidade de São Paulo passou foi parte de um acontecimento mundial e as
mudanças ocorridas na cidade refletiram esse padrão, tanto no seu
desenvolvimento urbano como no comportamento da sociedade.
4.3 Alguns Aspectos Relevantes da Gestão dos Resíduos Sólidos
Domiciliares no Município de São Paulo
Pode-se definir o gerenciamento dos resíduos sólidos, conforme
D’Almeida, et al.(2000, p. 3), como “um conjunto de ações normativas,
operacionais e de planejamento que uma administração municipal
desenvolve com base em critérios sanitários, ambientais e econômicos, para
coletar, segregar, tratar e dispor o lixo de uma cidade”.
No caso do município de São Paulo, o fluxograma do processo de
gerenciamento dos resíduos sólidos no Município de São Paulo pode ser visto na
Figura 6. Nota-se que da quantidade total coletada pelo poder público, somente
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7,28 % é desviado do aterro sanitário, sendo 4,08 % na forma de composto, 1,6 %
na forma de recicláveis e 1,6 % na forma de produtos da incineração.

Fonte: Cioffi, et al. (2004).

Figura 6 - Fluxograma do processamento do lixo no Município de São Paulo.
A destinação dos resíduos sólidos municipais compete à Prefeitura
Municipal de São Paulo que também é responsável pela administração dos
serviços de coleta. A coleta é feita por empresas terceirizadas.
A abrangência da coleta seletiva vem sendo gradativamente
ampliada na cidade. A coleta seletiva porta-a-porta ainda não existe em todos
os bairros, porém, a população pode colaborar voluntariamente, separando e
depositando seus materiais recicláveis nos Postos de Entrega Voluntária PEVs, ou seja, nos contêineres instalados em locais públicos de fácil acesso.
O material recolhido nos PEVs é enviado para os Centros de Triagem
(a previsão é de instalação de 31 unidades no município), onde as cooperativas de
catadores fazem a triagem e o beneficiamento dos materiais recicláveis.
O Departamento de Limpeza Urbana (Limpurb) também implantou
o Programa de Coleta Seletiva nas feiras-livres da capital, com o objetivo de
reduzir a quantidade de resíduos sólidos encaminhados aos aterros
sanitários e diminuir o tempo de limpeza das ruas em que se realiza a feiralivre. Caçambas com capacidade para 1.000 litros e cores diferentes para
cada tipo de lixo foram providenciadas e os feirantes são instruídos a utilizálas; estas funcionam também como pontos de entrega voluntária de
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materiais recicláveis pela população. Mais recentemente (Gazeta Mercantil,
2005), a Prefeitura deu início aos pontos de entrega voluntária de entulho da
construção civil, que a prefeitura iniciou, sendo que três unidades já estão
em operação na cidade, atendendo pequenos geradores (domiciliares
exclusivamente).
4.3.1 A taxa do lixo no Município de São Paulo
A Lei No 13.478, de 30.12.02, dispôs sobre a organização do
Sistema de Limpeza Urbana do Município de São Paulo; bem como criou e
estruturou seu órgão regulador; autorizou o Poder Público a delegar a
execução dos serviços públicos mediante concessão ou permissão; instituiu a
Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD, a Taxa de Resíduos Sólidos de
Serviços de Saúde - TRSS e a Taxa de Fiscalização dos Serviços de Limpeza
Urbana - FISLURB; e criou o Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU.
A Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD é destinada a
custear os serviços divisíveis de coleta, transporte, tratamento e destinação
final de resíduos sólidos domiciliares, de fruição obrigatória, prestados em
regime público, nos limites territoriais do Município de São Paulo.
Cada Unidade Geradora de Resíduos Sólidos Domiciliares - UGR
estará sujeita a uma taxa especifica, em função da classificação
apresentada no Quadro 14.
Quadro 14 - Taxa de resíduos sólidos domiciliares -TRSD, no município de
São Paulo.
FAIXA

DESCRIÇÃO

Imóveis com volume de geração potencial de até 10
litros de resíduos por dia
Imóveis com volume de geração potencial de mais de
UGR 1
10 e até 20 litros de resíduos por dia
Imóveis com volume de geração potencial de mais de
UGR 2
20 e até 30 litros de resíduos por dia
Imóveis com volume de geração potencial de mais de
UGR 3
30 e até 60 litros de resíduos por dia
Imóveis com volume de geração potencial de mais de
UGR 4
60 litros de resíduos por dia
Fonte: (Prefeitura Municipal de São Paulo (2002).
UGR especial

VALOR BASE
(R$ / mês)
6,14
12,27
18,41
36,82
61,36
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Para efeito da TRSD, são considerados resíduos domiciliares: a)
os resíduos sólidos comuns originários de residências; os resíduos sólidos
comuns de estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de
serviços, comerciais e industriais, caracterizados como resíduos da Classe II
B, pela NBR 10.004/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, com volume de até 200 (duzentos) litros diários; b) os resíduos
sólidos inertes originários de residências, de estabelecimentos públicos,
institucionais,

de

prestação

de

serviços,

comerciais

e

industriais,

caracterizados como resíduos da Classe II B não-perigosos - inertes, pela
NBR 10004/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
com massa de até 50 (cinqüenta) quilogramas diários.
A lei 13.478/02 chamou a atenção sobre o problema grave que o
município vem sofrendo com o lixo. Os moradores se conscientizaram de que é
necessário fazer alguma coisa para minimizar a quantidade de lixo gerado na
cidade. É importante ressaltar que esta iniciativa da Prefeitura fez com que muitos
passassem a colaborar com os programas de coleta seletiva de recicláveis.
4.3.2 Resíduos Sólidos Domiciliares do Município de São Paulo
Em estudo de 2004, a Prefeitura Municipal de São Paulo efetuou a
caracterização

gravimétrica

e

físico-química

dos

resíduos

sólidos

domiciliares provenientes da coleta tradicional, bem como fez uma pesquisa
de campo para conhecer como a população estava lidando com a separação
dos materiais recicláveis Prefeitura Municipal de São Paulo, (2004).
Conforme Cioffi, et al. (2004), a coleta das amostras e as
entrevistas foram realizadas em março de 2004, época em que a coleta de
resíduos sólidos domiciliares, após ter apresentado uma queda bastante
significativa em 2003, dava sinais de estabilização ou de pequeno
acréscimo. O Quadro 15 e a Figura 7 mostram os resultados obtidos.
Conforme Cioffi, et al. (2004.), a análise dos resultados dá indícios
da separação dos materiais recicláveis no lixo do Município de São Paulo;
este fato pode ser verificado pela alta porcentagem de matéria orgânica (ver
Quadro 16). Ou seja, os materiais recicláveis estão sendo desviados para
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os diversos tipos de receptores de recicláveis. Além da matéria orgânica,
observa-se que o plástico mole e o papel (papelão e jornal) têm
porcentagens significativas.
Quando se comparam os resultados de 2004 com os de anos
anteriores, pode-se notar as tendências gerais e a influência do início da
cobrança da taxa do lixo, conforme comparativo mostrado no Quadro 16.
Quadro 15 - Composição física dos resíduos domiciliares, varrição e feiras
do município de São Paulo - 2004.

Fonte: Cioffi,. et al. (2004).
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Fonte: Cioffi, et al. (2004).

Figura 7 - Composição percentual dos RSD do Município de São Paulo 2004.
Quadro 16 - Comparativos de análises gravimétricas do lixo no município de
São Paulo.

Fonte: Cioffi, et al. (2004).

As análises também chamam atenção para a possibilidade de a
população em geral organizar a separação de materiais recicláveis.
Anteriormente, tal parâmetro estava diretamente relacionado à classe social;
“quanto maior a porcentagem de matéria orgânica mais baixa era a classe
social”.
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O aumento da quantidade de lixo destinada aos PEVs existentes
no município e o crescente do número de carrinheiros e catadores mostram
que é cada vez maior a separação de resíduos sólidos por parte da
sociedade. Citando relatório da Prefeitura do Município de São Paulo, Cioffi,
V. M et al. (2004) verificou que em regiões onde o nível de verticalização é
alto, a organização na separação de recicláveis é maior do que em regiões
de baixa verticalização, em função da maior organização dos funcionários
dos condomínios e prédios comerciais.
A Figura 8 mostra quem são os principais atores da coleta de
material reciclável no município de São Paulo. Como se pode observar, os
catadores fazem a maior parte deste trabalho.

Fonte: Cioffi,. et al. (2004).

Figura 8 - Destino dos materiais recicláveis no município de São Paulo.
4.4 Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis em Condomínios Verticais
A coleta seletiva é parte integrante do processo de recuperação de
recicláveis e, quando bem gerenciada, contribuirá decisivamente para aumentar
a eficiência desta. Quando se concebe um projeto de recuperação de
recicláveis, é preciso estar atento a todas as fases que sustentam e
determinam o seu sucesso. A dinâmica da reciclagem pode ser entendida
como uma corrente em que todos os elos devem se interligar e funcionar em
perfeito equilíbrio (Figura 9), conforme Vilhena, et al. (1999).
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Condomínio

Coleta
seletiva
3o

Reciclagem

Marketing

2o

1o

Fonte: modificado de Vilhena, et al. (1999).

Figura 9 - Esquema simplificado de um projeto integrado de reciclagem.
Conforme se depreende da Figura 9, sem uma estrutura eficiente
da coleta seletiva, as outras etapas ficam comprometidas. Aqui, a etapa de
marketing se refere ao produto reciclado a ser colocado no mercado
(prospecção + divulgação). O sentido das setas indica que primeiro deve-se
definir as questões de marketing (mercado), depois planejar a reciclagem (o
que será necessário para satisfazer as necessidades/exigências do mercado
escolhido) e, então, implementar a coleta seletiva em sinergia com os dois
elos anteriores.
O sucesso da coleta seletiva está diretamente associado aos
investimentos

na

sensibilização

e

conscientização

da

população.

Normalmente, quanto maior a participação voluntária em programas de
coleta seletiva, menor é seu custo de administração.
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Os aspectos positivos da coleta seletiva são:
a) proporciona boa qualidade dos materiais recuperados, uma vez
que estes estão menos contaminados pelos outros materiais
presentes no lixo;
b) estimula a cidadania, pois a participação reforça o espírito
comunitário;
c) permite maior flexibilidade, uma vez que pode ser feita em
pequena escala e ampliada gradativamente;
d) permitem articulações com catadores, empresas, associações
ecológicas, escolas, sucateiros etc.
e) reduz o volume do lixo a ser disposto.
Por outro lado, como aspectos negativos da coleta seletiva, podem
ser citados:
a) necessidade de esquemas especiais, ocasionando aumento de
gastos, por exemplo no caso da coleta porta-a-porta;
b) necessidade, mesmo com segregação na fonte, de um local de
triagem, onde os recicláveis são separados por tipo e
beneficiados.
No caso de um condomínio, para se implantar corretamente a
coleta seletiva, são necessários alguns procedimentos que facilitem o
planejamento e o sucesso da empreitada. Em primeiro lugar, deve-se pensar
na destinação dos materiais recicláveis, pois de nada adianta acumular
materiais, sem antes saber o destino que terão.
Conforme D’Almeida, et al. (2000), a correta separação na fonte
geradora dos diferentes tipos de materiais recicláveis presentes no lixo pode
promover inúmeros ganhos, que se traduzem em redução de custos nas
etapas posteriores do processo de coleta seletiva e de reciclagem.
A separação do lixo é feita pelo próprio morador, que acondiciona
os recicláveis separadamente; portanto, deve-se prever um local disponível
para armazenamento no apartamento.
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O modelo de segregação mais comum é a separação em dois
contêineres, um para o lixo úmido ou resíduos orgânicos (restos de comida,
frutas, verduras etc.) e outro em lixo seco (plásticos, papéis, vidro, metais,
embalagens cartonadas etc.), conforme explica Vilhena, et al. (1999).

4.4.1 Experiências de coleta seletiva em condomínios verticais
Muitos condomínios estão implantando coletas seletivas e
vendendo o material reciclável para a indústria, quando conseguem
arrecadar grandes volumes, ou para sucateiros, no caso de os volumes
obtidos serem pequenos. Tais iniciativas ou são fomentadas pelo setor
privado ou surgem dos próprios condôminos, preocupados com a causa
ecológica. A instituição da Taxa de Lixo no município de São Paulo,
incentivou a implantação de coleta seletiva de materiais recicláveis nos
condomínios, uma vez que a coleta seletiva permite a diminuição do volume
de lixo apresentado à coleta tradicional, a qual, por sua vez, é a base para a
cobrança da taxa.
Pires, (1999) descreve um desses casos: no Condomínio Ilha do
Sul, em São Paulo, situado no bairro de Alto de Pinheiros. Ali, a coleta
seletiva começou literalmente por acidente, há vinte anos. Muitas vezes, o
funcionário que recolhia lixo se feria em vidros quebrados que estavam nos
sacos plásticos. Por isso, começou-se a separar este material do lixo comum
e a vendê-lo para empresas que o reciclavam. Há dois anos, a síndica de
um dos seis blocos iniciou um programa mais organizado de coleta, que hoje
reverte cerca de R$ 200,00 por mês para um fundo de assistência aos
funcionários. Orgulhosa de sua iniciativa, conta que o novo sistema “não dá
mais trabalho para o síndico ou para os funcionários, quando comparado à
coleta convencional: como são os próprios moradores que depositam os
recicláveis nos contêineres específicos, o volume depositado na lixeira geral
diminui muito; então, não são necessárias duas retiradas por dia, mas
apenas uma”. Outro benefício da coleta seletiva, portanto, é acabar com as
montanhas de sacos de lixo em frente ao prédio, já que os maiores
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responsáveis pelo volume são os materiais recicláveis como embalagens de
papel e plástico. Assim, para a coleta municipal segue apenas o lixo
orgânico, de menor volume.
O Conjunto Nacional, em São Paulo, também é um exemplo para
todos os condomínios que queiram começar a recuperação de seus
recicláveis, como a síndica relata para Carneiro, (2001), “o programa
Permanente de Coleta Seletiva do Condomínio foi lançado em maio de
1993. Seus princípios são: separar os resíduos na origem, coleta ponto-aponto e ausência de triagem, em qualquer etapa do processo”. Os objetivos
são: melhoria da qualidade de vida de todos os profissionais de limpeza,
manutenção e portarias; melhoria na qualidade de vida dos usuários e
freqüentadores do Conjunto Nacional; prática ecológica concreta e efeito
multiplicador. Aproximadamente 1.200 toneladas de materiais recicláveis são
coletadas mensalmente, cerca de cinco toneladas de lixo por dia. A
comercialização dos recicláveis se faz após os materiais terem passado pelo
primeiro tratamento. Os recicláveis são separados e estocados na Central de
Coleta, que fica no 2o subsolo do condomínio. Os cascos de garrafas e potes
de vidro são separados por cor e, no momento da comercialização,
transferidos para os latões apropriados para o seu transporte. As
embalagens

de

plástico

são

prensadas

em

fardos

de

até

24 kg e as latas de alumínio prensadas em fardos de até 34 kg. Os papéis
(mistos, branco, listagem) são fragmentados e prensados, separadamente,
em fardos de até 150 kg. O papelão também é prensado, em fardos de até
150 kg. Os jornais são amarrados, formando pacotes de até 15 kg e as
revistas acondicionadas em caixas de papelão. Todos os fardos e pacotes
são pesados e o peso é marcado, facilitando acompanhamento da
quantidade de recicláveis em estoque. A coleta seletiva não recebe outros
materiais que não sejam o papel, plástico, vidro e alumínio. Materiais como
móveis, material de construção, equipamentos, metais ferrosos, carpetes,
entulho, são de responsabilidade dos condôminos. Também não são
comercializadas lâmpadas fluorescentes, caixotes de madeira e latões de
folhas-de-flandres. A distância entre o comprador, que fica em Barueri, e o

69

Condomínio Conjunto Nacional é de 20 km. O transporte de todos os
recicláveis é feito por caminhão, totalmente custeado pelo comprador. A
verba obtida é destinada à educação dos próprios funcionários.
Outro exemplo de coleta seletiva em condomínios é a do
Condomínio Chácara Alto da Boa Vista, que fica na região de Santo Amaro
em São Paulo, no qual, de acordo com o gerente do edifício, por mês são
coletadas cerca de 1,2 toneladas de materiais recicláveis, como latas de
alumínio, garrafas, de vidro e de plástico, papelão, jornais, entre outros
materiais. Para conscientizar os moradores, foram distribuídas cartilhas e
imãs de geladeira, contendo explicações sobre os procedimentos. Também
foi realizada uma palestra com os moradores e, principalmente, com as
empregadas domésticas, já que elas são parte importante no sucesso do
projeto. Para facilitar a coleta, as cores dos sacos de lixo, são diferenciados:
nos azuis, é depositado o material reciclável e, no preto, o orgânico. Além
disso, todos os andares possuem contêineres da coleta seletiva, o mesmo
ocorrendo para vários locais da área aberta do condomínio. O dinheiro
arrecadado com a venda do material é distribuído entre os funcionários da
limpeza. Em média, cada funcionário recebe por volta de R$ 70,00 por mês,
descrevem Thomeu, e Sampaio, (2002).
Lemos, (2003) apresenta mais um exemplo de coleta seletiva que
foi implantada pela síndica do Condomínio Cotê du Rhone, no Tatuapé, zona
leste de São Paulo, um edifício de 146 apartamentos, que obtém média de
R$ 240,00 por mês da venda de recicláveis. A equipe de limpeza recolhe
cerca de 12 sacos de 100 litros por semana e a adesão dos condôminos
chega aos 70%, afirma a síndica. A obrigação de cada condômino é separar
o material reciclável e depositá-lo nos contêineres específicos, localizados
no térreo do prédio. Atualmente o material é doado para uma associação
assistencial, porém, a síndica defende e apóia a iniciativa de repassar o
arrecadado para os porteiros e faxineiros.
Em todos os exemplos citados anteriormente, com exceção do
Conjunto Nacional, não é possível precisar claramente de que forma foram
implantados os programas de coleta seletiva; mas, tais projetos mostram
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que a criatividade de cada síndico é fundamental, no sentido de apresentar
novas idéias capazes de conscientizar os moradores sobre o problema do
lixo. Como se nota, é importante chamar atenção das pessoas que querem
ajudar e colaborar na coleta seletiva de materiais recicláveis de
condomínios. Se não houver conscientização geral e colaboração de boa
parte dos condôminos, o programa perde força e, como muitos, pode
fracassar.
4.4.2 As etapas da implantação da coleta seletiva
Um programa de coleta seletiva é composto basicamente por três
etapas: planejamento e construção do projeto; implantação; e manutenção.
O sucesso do programa está intimamente ligado à participação e ao
envolvimento de um grupo de moradores comprometidos, os quais deverão
elaborar e implantar o programa, centralizar e divulgar informações sobre o
tema, treinar os funcionários e conscientizar os condôminos, entre outras
ações.
4.4.2.1 Estruturação do programa de coleta seletiva
Um fator indispensável para a implantação da coleta seletiva é a
vontade de fazer. Deve existir um grupo de condôminos para coordenar e
levar o trabalho adiante. Da mesma forma, deve ser dada grande atenção à
conscientização dos moradores, ou o programa perderá na seqüência.
Segundo Giardi, (2004), na fase de planejamento é necessário
“saber qual é a quantidade gerada, quais materiais compõem o lixo e qual é
a proporção de cada material - papel, plástico, vidro, alumínio ou orgânico.
Além de conhecer o lixo, também é necessário se inteirar sobre as
características do prédio - como é o espaço físico e as rotinas de limpeza”.
Da mesma forma, também é necessário definir qual será o destino
do material reciclável, depois de selecionado. Em geral, eles podem ser
doados ou comercializados. Seja qual for a decisão, o mais sensato é
procurar conhecer bem o mercado e o destino do material reciclável.
A Figura 10 apresenta um fluxograma ilustrativo das etapas de
implantação da coleta seletiva.
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Quando

da

elaboração

do

projeto

algumas

perguntas

fundamentais devem ser respondidas para iniciar o projeto de coleta
seletiva, tais como:
a) há coleta seletiva da Prefeitura ou de outra entidade que
atende ao condomínio?
b) existe local disponível para armazenar os recicláveis até que
estes sejam coletados?
c) há disponibilidade de recursos financeiros do condomínio para
sustentar o programa, principalmente no início?
d) existem empresas compradoras para o material reciclável a ser
obtido pelo condomínio (caso a intenção seja vendê-lo)?
e) há quem transporte o material do condomínio para os
compradores?
A partir das respostas, o grupo responsável estará apto a detalhar
o projeto, e fazer o levantamento das compras necessárias, definir data de
início da coleta seletiva e forma de divulgação interna.
Conforme relata Schio e Wiziak, (2001), a educação ambiental
(sensibilização) é uma aliada importantíssima na implantação de coletas
seletivas de recicláveis, ajudando na identificação de problemas que afetam
a qualidade de vida do cidadão, favorecendo a quebra de paradigmas e na
ampliação de horizontes, com conseqüente aumento da preocupação da
comunidade em buscar alternativas individuais e coletivas frente aos
problemas técnicos e sócio-ambientais representados pelos resíduos.
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Figura 10 - Fluxograma de implantação da coleta seletiva.
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O Instituto GEA (2004) destaca que, “normalmente, a população
tem uma enorme vontade de participar, porque está preocupada com a
questão do lixo, mas não sabe que não é tão fácil assim. Tem gente que
acha que implantar coleta seletiva é comprar contêineres coloridos”. Depois
de armazenar os recicláveis, desordenadamente, é que descobrem que têm
de organizar um lugar e reunir uma quantidade muito grande e que alguém
tem que recolhê-la. Há dois tipos de coleta seletiva no prédio: a espontânea
e a programada. Na espontânea, cada morador leva seu material e o
deposita nos contêineres indicados. Na programada, todos os dias, os
funcionários recolhem os recicláveis deixados pelos condôminos nos locais
específicos, no andar.
Para que a coleta seletiva atinja os resultados esperados, é
necessário que o sistema seja estrategicamente implantado e que haja
engajamento efetivo dos moradores do condomínio. A sensibilização,
entretanto, não deve acontecer apenas no conselho administrativo, o
sucesso do programa depende da colaboração de todos: síndico,
moradores, zelador e a equipe de limpeza.
Durante o processo de implantação, é necessário o conhecimento
de todo o material educativo. É importante orientar os condôminos para que
os

recicláveis

sejam

limpos,

pois,

muito

provavelmente,

serão

acondicionados por vários dias em um depósito, de modo que se estiverem
sujos poderão atrair insetos ou animais indesejáveis, como os ratos.
Antes da divulgação do programa, contudo, é necessário o
treinamento dos funcionários que participarão do recolhimento e do
enfardamento dos materiais, de acordo com as orientações dos compradores
ou entidades que os receberão, conforme explica Giardi, (2004).
Uma vez definidas as estratégias e cumpridas as etapas de
planejamento e de elaboração do projeto da coleta seletiva, é ora de dar início
aos trabalhos, à elaboração de cartazes informativos a serem afixados nos
elevadores e à distribuição de panfletos e cartilhas explicativas. Outras
providências também devem ser tomadas: valorizar a oportunidade da
inauguração do programa, marcando-a com uma pequena cerimônia ou
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confraternização, tornando mais fácil o encontro com os condôminos e a
transmissão das principais informações. A programação pode ainda incluir
uma palestra sobre o meio ambiente e atividades como oficinas de
reciclagem, além da projeção de vídeos sobre o assunto (Vilhena, et al.,1999).
Segundo o Instituo GEA (2004), “para se organizar um programa
de coleta seletiva em condomínios, deve-se escolher um método e seguir os
seguintes passos”:
a) mobilizar

o

maior

número

possível

de

moradores,

demonstrando a importância da iniciativa e informando-lhes
como participar; definir os tipos de materiais recicláveis que
serão coletados (jornais, papéis, papelão, vidro, plástico,
alumínio etc.), tendo sempre em vista a demanda de mercado
existente nas proximidades, pois essa preocupação viabilizará
um fluxo constante de saída (venda), evitando o acúmulo
excessivo dos materiais coletados por falta de escoamento;
segundo o Instituto GEA (2004):
b) definir

a

estrutura

operacional

do

sistema,

sempre

considerando as etapas de coleta, estocagem e venda (ou
doação);
c) orientar para que todo reciclável, antes de ser colocado nos
contêineres da coleta seletiva, seja lavado, para não atrair
insetos,

nem

ficar

com

cheiro forte, enquanto estiver

armazenado no prédio. Uma dica para lavar as embalagens
que serão destinadas à coleta seletiva, é aproveitar a água
servida da pia da cozinha. Isso também é um comportamento
ecológico, uma vez que a água é um recurso cada vez mais
escasso;
d) comprar contêineres especiais é dispensável, pelo menos no
momento inicial do projeto, ajudando a evitar gasto;
e) identificar os locais para armazenamento. Qualquer local
disponível, na garagem ou espaços livres debaixo das
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escadas, é suficiente para armazenar o material reciclável do
prédio;
f) decidir sobre o destino dos orgânicos. Os restos de alimento
também podem ser reciclados. Com poucos recursos é
possível transformá-los em composto, se houver espaço
disponível;
g) não jogar as baterias de celular no lixo comum. As empresas
produtoras já estão se responsabilizando pelo recolhimento e
destinação destes materiais. Já as pilhas usadas, embora
tenham substâncias tóxicas, infelizmente ainda não têm um
destino adequado. Por enquanto, devem ser jogadas no lixo
comum.

Deve-se

evitar

acumulá-las,

para

não

haver

contaminação;
h) não separar recicláveis sem ter planejado primeiro para onde
mandá-los.
É importante ressaltar que, no armazenamento dos materiais
recicláveis, a adequada utilização do espaço é fator chave, pois condiciona a
freqüência e a quantidade de material que será carregado ou vendido.
Conforme explica Vilhena, (1996, p. 110), “a compactação do material
permite uma redução de volume e, conseqüentemente, torna-se possível
transportar uma quantidade maior em peso”. Cada tipo de material responde
de forma diferente à compactação realizada nos condomínios (Quadro 17).

Quadro 17 - Efeito da compactação sobre os materiais recicláveis.
MATERIAL
Latas
Garrafas de vidro

Plásticos PET

GRAU DE
COMPACTAÇÃO
Inteiras
Amassadas
Inteiras
Quebradas
Trituradas
Inteiras
Amassadas

Fonte: Vilhena (1996, p.111).

DENSIDADE
kg/m³
116
445
332
593
1.424
24
71

AUMENTO NA CAPACIDADE
DE CARGA (%)

285
79
329
200
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De modo geral, a comercialização dos recicláveis tem quatro
condicionantes fundamentais: quantidade, qualidade, freqüência e forma de
pagamento.
As indústrias só compram em grande quantidade e um edifício
dificilmente atenderá esta exigência. Outro aspecto é que os custos de
transporte são os maiores limitadores da venda. Por isso, é necessário
selecionar um sucateiro / cooperativa de catadores ou contratar uma
empresa que, de preferência, colete e transporte os materiais recicláveis.
Conforme esclarece Vilhena, et al. (1999, p.112), “o segredo para promover
um fluxo contínuo da venda de recicláveis está na regularidade do
fornecimento, tanto sob o ponto de vista de qualidade como de quantidade”.
Uma vez que o programa de coleta seletiva esteja funcionando
regularmente, controlar a execução do programa e os resultados obtidos é
uma atividade de grande importância para o sucesso do projeto. Por meio de
fichas ou boletins de acompanhamento simplificados, o coordenador pode
controlar as pesagens, as vendas, as porcentagens dos diferentes materiais
e, assim, aprimorar o processo, melhorando o desempenho do sistema
implantado e sistemizando as informações para posterior comunicação dos
resultados obtidos.
Da mesma forma, as informações do controle serão úteis para a
manutenção e expansão do programa, ou seja, para a continuidade do
planejamento das diversas atividades, sobretudo no fornecimento de
informações e na sensibilização de moradores e funcionários. Fazer com
que as informações sobre os resultados e o andamento do programa sejam
de conhecimento geral é fundamental para a manutenção deste, conforme
destaca o Instituto GEA (2004). Um boletim mensal sobre a coleta seletiva
no edifício, mesmo que simplificado, e reuniões periódicas com a comissão
coordenadora são boas formas de manter o assunto em dia.
Em intervalos periódicos pré-determinados é importante proceder à
avaliação do programa. Esta tarefa será facilitada quando se dispõe de dados
sistematizados que facilitem a avaliação e sirvam para orientar eventuais
correções de rumo ou ampliação do projeto. Conforme Vilhena, et al. (1999),
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para se avaliar o andamento de um programa de coleta seletiva, pode-se
adotar o seguinte questionário:
a) há envolvimento satisfatório dos moradores do condomínio?
b) o material coletado é compatível com as dimensões do
condomínio?
c) o número de funcionários envolvidos é suficiente para separar
e armazenar o material?
d) o número de coletores é suficiente? E quanto à satisfação dos
moradores?
e) o local de armazenagem atende às especificações em termos
de tamanho, higiene e segurança?
f) a periodicidade da coleta está sendo respeitada?
g) as pessoas envolvidas participam das avaliações da coleta?
4.4.2.2 Destinação dos materiais recicláveis
Segundo comenta Vilhena, e Bonelli, (2000), a venda ou doação é
uma parte fundamental de todo o processo de coleta seletiva, pois garante o
escoamento do material coletado e armazenado. Recomenda-se acertar os
termos de comercialização com as cooperativas de catadores, sucateiros
e/ou indústrias recicladoras, antes de se iniciar o programa.
O comércio de sucatas no Brasil está estruturado da seguinte
forma de acordo com dados de Vilhena, et al.(1999):
a) Nível 1 - Catadores autônomos;
b) Nível 1a - Cooperativas e centrais de triagem;
c) Nível 2 - Pequenos e médios sucateiros;
d) Nível 3 - Grandes sucateiros (aparistas, depósitos, grandes
ferros-velhos);
e) Nível 4 - Recicladores (indústrias).
“Dependendo da quantidade e regularidade de coleta, o material
poderá ser comercializado com pequenos, médios ou grandes sucateiros ou,
ainda, diretamente com os catadores autônomos ou organizados em
cooperativas. Caso a quantidade de material separado seja grande, existe a
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possibilidade de venda direta para a indústria recicladora”, Vilhena, et al.
(1999). É certo que quanto mais eficiente for a separação e enfardamento dos
diferentes tipos de materiais, tanto melhor será a qualidade dos vários materiais
e, como conseqüência, maior será o valor de mercado.
É importante lembrar que é imprescindível para a sobrevivência
neste mercado, como em qualquer outra área, a manutenção de um bom
relacionamento

entre

empresa

compradora

de

recicláveis

e

seus

fornecedores (no caso, o condomínio). Fatores como honestidade e
credibilidade são de grande relevância para ambos nesse relacionamento
comercial.
4.4.2.3 Custos e receitas com a coleta seletiva
A maioria dos programas de coleta seletiva ligados aos órgãos
públicos (municipal ou estadual) ainda não é auto-sustentável e, muitas
vezes, fracassam devido aos altos custos de coleta, como explica Vilhena
(1996). Por outro lado, muitos especialistas concordam que é viável manter
um programa de coleta seletiva em um condomínio residencial ou comercial.
O custo para implantação da coleta seletiva em edifícios
residenciais é relativamente baixo. A compra do material necessário para o
programa de coleta inclui contêineres, folhetos explicativos, fita de vídeo
sobre

recuperação

de

recicláveis

e

outros,

conforme

destacado

anteriormente.
A título de exemplo, em um projeto piloto acompanhado por esta
autora, inicialmente foram investidos cerca de US$ 360.00 (trezentos e
sessenta dólares), abrangendo:
a) a compra de cestos de lixo de 100 litros, para todos os vinte
andares e mais alguns cestos coloridos (amarelo, vermelho,
azul e verde) para separação do material;
b) elaboração de folhetos, plastificação de avisos orientativos
juntos aos contêineres dos andares;
c) aquisição de fita vídeo sobre o tema “Reciclagem Lixo e
Cidadania” Senac. (2002), para instrução dos moradores.
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Para a manutenção do projeto citado, foi necessária a compra de
sacos plásticos para o material reciclável, na cor azul, para diferenciá-los
dos tradicionais sacos pretos usados para o lixo orgânico. A manutenção
também não teve alto custo, portanto.
Outro fato que deve ser mencionado em relação a programas de
coleta seletiva em condomínios é que muitas empresas privadas estão se
especializando na área de coleta seletiva em condomínios, e compram os
materiais recicláveis diretamente dos edifícios e os revendem para as
indústrias ou grandes sucateiros.
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Capítulo 5
5 ESTUDO DE CASO
Neste Capítulo serão apresentadas as características da área
onde se localizam os condomínios estudados, apresentado o questionário
elaborado, bem como descrita a abordagem para sua aplicação.
5.1 Área de Abrangência
A área em estudo abrange os bairros de Moema, Indianópolis e
Saúde (Figura 11).

Ed. Ibijaú
Ed. Quartier Latin II

Ed. Manson Cotê D’Azur

Ed. Marina

Fonte: Multimapas (2003).

Figura 11 - Localização dos bairros e condomínios estudados.
Estas são regiões bastante novas, em relação à concentração de
condomínios verticais. Para entender como estas regiões tornaram-se
supervalorizadas,

serão

destacados,

em

seguida,

alguns

aspectos

históricos.
No caso do bairro de Moema, conforme explica Horta, (2003), tem-se:
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a) em 1882, surgiram os primeiros agrupamentos de imigrantes
ingleses e alemães, dando inicio ao bairro;
b) próximo do atual Parque Ibirapuera, mas no extremo oposto
em relação ao centro, foi construído o Instituto Biológico, por
volta de 1928. Neste mesmo período, mais imigrantes foram
atraídos para o bairro, para trabalhar em novas fábricas recéminstaladas na região. O bairro de Moema já contava com
aproximadamente 4 mil habitantes;
c) na década de 30, havia apenas algumas residências próximas
ao futuro Parque. Segundo Mendes (1958, p. 288), “em 1936,
foi inaugurado o aeroporto de Congonhas, nas proximidades
do bairro; nos anos 40, o bairro alcançou sua maior ocupação”.
Nos anos 50, os bairros próximos ao Parque já eram ocupação
residencial da elite paulistana, principalmente depois que a
Prefeitura inaugurou o Parque Ibirapuera. Bairros como de Vila
Nova Conceição e Moema (Indianópolis) e Campo Belo, eram
considerados de classe média;
d) no final da década de 60, o prefeito Faria Lima retirou os
bondes do bairro, urbanizou e asfaltou a atual Avenida
Ibirapuera. Na década seguinte, o bairro de Moema foi foco de
verticalização, recebendo novos moradores, inclusive a elite da
sociedade. Com a inauguração do Shopping Ibirapuera, em
1976, a região ganhou grande impulso;
e) em 1987, a pedido dos moradores, ocorre a mudança do nome
do bairro, de Indianópolis para Moema; em 1991, um decreto
municipal dá os limites atuais do bairro.
Algumas áreas de condomínios horizontais se preservaram ao
redor do Parque Ibirapuera, contracenando com enormes condomínios
verticais de luxo e uma nova territorialização de comércio e serviços que se
justapõe entre grandes shoppings centers e pequenos estabelecimentos de
comércio e serviços.
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Outros

bairros

próximos

ao

Parque

Ibirapuera

também

acompanharam o desenvolvimento da região; é o caso da vizinhança e
entorno do aeroporto de Congonhas.
No caso da Saúde, entre 1890 e 1951, esse bairro permaneceu
com residências populares e de classe média; a partir de 1952, o bairro,
apesar de permanecer com uso residencial, principalmente da classe média,
desenvolveu sua área de comércio e serviços. No fim dos anos 70, a
chegada do metrô alterou definitivamente o perfil do bairro, deixando de ser
somente residencial. Muitos moradores antigos tiveram suas casas
desapropriadas para a construção do metrô e dos luxuosos prédios de
apartamento que substituíram as antigas residências. A partir desta década,
novos loteamentos para condomínios verticais de uso residencial, comercial
e serviços foram abertos. Com certeza, seu desenvolvimento e as
modificações atuais contribuíram para a implantação da linha Norte-Sul do
metrô, conforme explica Martins (2002).
De acordo com Barbosa (2001), “com o crescimento populacional
se mantendo em níveis altos e, principalmente, com o aumento da classe
média, a demanda por comércio e serviços se manteve em constante
elevação, condicionando o surgimento e desenvolvimento de áreas
comerciais. Esse crescimento populacional também criou maior demanda
por habitação”.
O Quadro 18 mostra a estimativa populacional nos bairros em
estudo entre os anos 2000 e 2010.
Quadro 18 - Estimativa populacional dos bairros de Campo Belo, Moema e
Saúde.

BAIRRO

POPULAÇÃO (em milhares de habitantes)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2010

Campo Belo

66,6

65,3

64,0

62,6

61,2

59,8

52,8

Moema

71,3

70,4

69,5

68,6

67,7

67,0

61,3

Saúde

118,1

116,8

115,5

114,1

112,7

111,2

103,0

Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo (2004).
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5.2 Os Programas de Coleta Seletiva Pesquisados
De acordo com os objetivos e critérios descritos no item 3 deste
documento, foram escolhidos programas de coleta seletiva de quatro
edifícios, para avaliação das dificuldades para os condôminos participarem
da coleta seletiva em seus respectivos condomínios. Tais condomínios e
seus programas de coleta seletiva são descritos a seguir.
5.2.1 Condomínio Edifício Quartier Latin II
A construção deste prédio é de 1989, portanto, há 16 anos. Está
localizado na Avenida Divino Salvador, 301, no bairro de Moema. A área
total por apartamento é em torno de 125 m². Seu padrão é médio, com 40
apartamentos,

dois

por

andar,

com

área

útil

aproximada

de

75 m²; 3 dormitórios, 1 suíte, com uma ou duas vagas de garagem,
dependendo do andar. O prédio possui área de lazer com piscina, sauna,
churrasqueira, quadra poliesportiva, salão de festas, e sala de brinquedo. No
último andar, o vigésimo, estão localizados os apartamentos de cobertura
com área de 150 m², duplex, com piscina, churrasqueira, um bar com terraço
coberto, na parte superior do andar.
Os moradores são jovens recém-casados, alguns idosos que
moram sozinhos e famílias com um ou dois filhos.
A população deste prédio conta com uma média de 2 pessoas por
apartamento, de modo que, em termos de geração potencial de resíduos, tem-se:
-

geração per capta de 1,0 kg / hab.dia, segundo Cioffi, et al.
(2004);

-

composição física é de 61,0 % de lixo orgânico e 35,94 % de
inorgânicos, sendo 28,3% de recicláveis (conforme o Quadro 16);

-

quantidade total de lixo gerado igual a 2.400,0 kg/mês
(40 x 2 x 1 x 30);

-

quantidade de lixo orgânico gerado igual a 1.464,0 kg/mês
(2.400 x 0,61);

-

quantidade de reciclável gerado igual a 679,20 kg/mês
(2.400 x 0,283).
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O Condomínio Edifício Quartier Latin II serviu como “plano piloto”
para implantação da coleta seletiva idealizada pela autora juntamente com
uma Organização Não Governamental - ONG, atualmente desativada. Num
primeiro momento foi efetuado um trabalho de esclarecimento aos
moradores, sobre quais eram os materiais recicláveis e como seria feita a
coleta. Munida de fitas de vídeo, a autora se encarregou de algumas
palestras aos condôminos interessados. A todos foram distribuídos folhetos
explicativos, com ilustrações, mostrando o que deveria ou não ser separado
para reciclagem.
No dia 02 de abril de 2003, foi iniciada a coleta seletiva. O material
era coletado todos os dias, no mesmo horário da coleta convencional, porém
com um diferencial: o material reciclável deveria ficar ao lado do cesto de
lixo orgânico, acondicionado em sacos plásticos.
Os

funcionários

participaram

ativamente

do

programa,

principalmente o zelador, exceto o faxineiro, que anteriormente coletava os
materiais e os vendia na porta do edifício. Apesar da conscientização de
muitos condôminos, nem todos se dispuseram a colaborar com a coleta
seletiva.
O material coletado era retirado por camionetas, que buscavam-no
a cada quinze dias, e os conduziam para um terreno na Avenida Paranaguá,
1045, na zona leste, cedido por um amigo da autora, onde ficavam
armazenados até comercialização. Alguns meses depois, conseguiu-se um
contêiner de 8 (oito) toneladas para armazenar o papel, papelão, jornais e
revistas, durante um período. Porém, como os papéis que eram
armazenados na caçamba não eram cobertos e ficavam expostos ao sol e
chuva, houve rápida degradação dos materiais. Outros materiais, como
metais, ferro e plásticos, foram roubados, pois não havia segurança no local.
Como a experiência não obteve bons resultados, depois de alguns meses, o
condomínio teve que viabilizar outra solução para a retirada do material
reciclável. Por meio de pesquisas na Internet, na homepage do CEMPRE, foi
escolhida uma empresa que aceitasse pequenas quantidades, retirasse o
material com condução própria e, ainda, pagasse pelo material retirado. A
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partir de junho de 2003, a empresa sucateira Área Limpa iniciou a retirada
dos recicláveis.
Vale ressaltar que a coleta seletiva só começou a dar resultados
satisfatórios quando uma segunda campanha educativa sobre recicláveis foi
implementada, pedindo a colaboração de todos os moradores. Foram
distribuídos novos folhetos explicativos, com informações semelhantes às
primeiras, mas com uma diferença - a partir de junho de 2003, foram
adquiridos novos contêineres, para o depósito dos materiais recicláveis,
facilitando, assim, o trabalho dos condôminos e do faxineiro, na hora de
coletar os materiais. Alguns textos explicativos foram afixados acima dos
contêineres, com a finalidade de eliminar dúvidas sobre como dispor os
materiais recicláveis. Com essas medidas, aumentou-se a adesão dos
moradores, que passou de 40% para 60%. Outras providências foram
tomadas, tais como a colocação de cartazes nas lixeiras comuns, alertando
o morador para que não esquecesse de contribuir e também tirar dúvidas na
hora de depositar o material nos andares e nos contêineres localizados nos
1o e 2o subsolos.
Alguns procedimentos operacionais passaram a ser necessários,
com a nova empresa recicladora, tais como:
a) enfardar e amarrar todos os jornais e revistas, para o transporte;
b) separar os papéis, como cadernos e folhas brancas tipo sulfite,
de modo que obtenham melhor preço de venda em relação aos
papéis misturados;
c) desmontar, separar e amarrar caixas de papelão. Embalagens
cartonadas também eram amarradas;
d) amassar as latinhas de alumínio e acondicioná-las em saco
plástico;
e) amassar as garrafas PET e amarrá-las separadamente dos
outros plásticos, que também eram amassados e amarrados;
f) armazenar o vidro em um latão e, posteriormente, acondicionálo em saco plástico, para o transporte;

86

g) separar todos os eletrodomésticos - desde batedeiras,
liquidificadores,

telefones

etc.

-

e

encaminhá-los

para

reciclagem. Materiais de reforma de apartamentos - tais como
canos de ferro, canos de PVC, conexões, torneiras, tambores
de aquecimento a gás, grades de ferro, lareiras etc., também
eram encaminhados para a reciclagem;
h) amarrar e enviar lâmpadas fluorescentes para reciclagem,
custeado pelo condomínio.
A empresa recicladora somente não aceitava pilhas e baterias de
celulares. A retirada dos recicláveis da coleta seletiva era feita, mais ou
menos, a cada 35 ou 40 dias. Atualmente, o montante médio arrecadado
situa-se em torno de US$ 20.00, dependendo do mês. O dinheiro
arrecadado é dividido entre os funcionários que recolhem os materiais
recicláveis. O Quadro 19 e a Figura 12 mostram os dados médios de um
ano de monitoramento da coleta seletiva.
Quadro 19 - Materiais recicláveis da coleta seletiva no Edifício Quartier
Latin II no período de Jun-03 a Jun-04.
MATERIAL
Jornal
Plástico misto
Vidro
Ferro
Papelão
Papel branco
PET
Embalagens cartonadas
Alumínio
TOTAL

QUANTIDADE
(kg/mês)
137,75
26,42
35,12
37,86
68,58
19,75
15,75
7,83
4,08
353,14

PREÇO
(R$ / kg)
0,11
0,08
0,02
0,10
0,11
0,19
0,15
0,03
2,45
-

TOTAL
(R$/mês)
15,15
2,11
0,70
3,78
7,54
3,75
2,36
0,23
9,99
45,61
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Figura 12 - Materiais recicláveis da coleta seletiva no Edifício Quartier
Latin II, no período de Jun-03 a Jun-04.
Como se pode observar no Quadro 19, a quantidade média
recolhida é de apenas 353,1 kg/mês. Segundo os cálculos elaborados
anteriormente, pode-se concluir que, no período de junho/2003 a
junho/2004, a recuperação de recicláveis de 353,14 kg/mês, atingiu 52% do
total de material reciclável possível, e 14,7% de total do lixo gerado.
5.2.2 Condomínio Edifício Maison Cotê D’Azur
Sua construção data de 1976 e está localizado na Rua Princesa
Isabel, 1252, no Campo Belo. Seu padrão é médio a alto com 32
apartamentos, 2 por andar, de aproximadamente 170 m2 de área útil, tendo 4
dormitórios, 1 suíte e duas vagas de garagem. Por ser um prédio mais
antigo, sua área de lazer é ampla (uma vez que o terreno tem cerca de
2.500 m², com apenas um prédio central), incluindo jardins, uma piscina para
adultos e outra para as crianças, área coberta para churrasqueira, vestiários
e sauna com ducha, um pátio para as crianças brincarem e um playground
com muitos brinquedos. Por ter uma área tão grande, um único pavimento
de garagem no subsolo é suficiente para todos os apartamentos e ainda
sobram vagas que são alugadas para os próprios condôminos que possuem
mais do que dois automóveis. O prédio não tem apartamento de cobertura e
o zelador ocupa o último andar. Os moradores são famílias com dois ou três
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filhos e casais adultos com filhos jovens, além de alguns casais idosos que
moram sozinhos.
A população deste prédio conta com uma média de 4 pessoas por
apartamento, de modo que, em termos de geração potencial de resíduos,
tem-se:
-

geração per capta de 1,0 kg / hab.dia, segundo Cioffi, et al.
(2004);

-

composição física é de 61,0 % de lixo orgânico e 35,94 % de
inorgânicos, sendo 28,3% de recicláveis (conforme o Quadro 16);

-

quantidade total de lixo gerado igual a 3.840 kg/mês
(4 x 32 x 1 x 30);

-

quantidade de lixo orgânico gerado igual a 2.342,40 kg/mês
(3.840 x 0,61);

-

quantidade de reciclável gerado igual a 1.086,72 kg/mês
(3.840 x 0,283).

O prédio tem programa de coleta seletiva há mais de cinco anos,
primeiramente feita por iniciativa do zelador, que recolhia o material e o
doava para catadores que passavam pelo condomínio. Essa fase era
inconstante, pois nem todos os moradores colaboravam com a coleta. Há
dois anos, a coleta seletiva passou a ser feita pelo edifício, sob a
coordenação do síndico, subsíndico e conselheiros.
Por falta de espaço na área comum dos andares, não é possível
disponibilizar um contêiner especial para recicláveis. Assim, a coleta cabe ao
faxineiro que, por volta das 16:00 horas, todos os dias, recolhe o material
reciclável em cada apartamento, levando-o diretamente ao subsolo, para
separação. Este método possibilita adesão de cerca de 90% dos moradores.
O principal problema enfrentado não é tanto a falta de espaço para
armazenar, mas a falta de um projeto operacional para melhor acomodar o
material reciclável, enquanto a recicladora não passa para recolhê-lo. O
montante arrecadado soma cerca de US$ 20.00 mensais, destinados
integralmente ao condomínio.
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5.2.3 Condomínio Edifício Ibijaú
Construído há três anos, o prédio está localizado na Rua Ibijaú 45,
em Moema. Seu padrão é médio a alto, com 52 apartamentos, 4 por andar,
com aproximadamente 100 m2, sendo 3 suítes e duas a três vagas na
garagem, dependendo do andar, divididas em dois subsolos. Como o custo
do terreno nesta região é muito elevado, a estrutura do prédio ocupa quase
que o limite do terreno. Possui, ainda, área de lazer, piscina, salão de festas,
de jogos e um playground para as crianças. O edifício de fachada larga tem
um jardim na frente e uma escadaria para acesso à recepção do prédio.
Possui duas coberturas duplex, com piscinas individuais para cada
cobertura. O zelador habita o andar térreo, como acontece com a maioria
dos edifícios novos.
Os moradores compõem-se de casais recém-casados ou com um
filho; quase não há casais ou pessoas idosas morando neste prédio.
Diferentemente dos anteriormente citados, neste edifício o
programa de coleta seletiva não conta com o apoio do síndico e dos
conselheiros, o que dificulta as tentativas de melhorar a coleta seletiva.
Outro problema é a falta de espaço na área comum dos andares, onde
deveriam ficar os contêineres para recicláveis. A própria lixeira de material
orgânico fica no lance intermediário entre um andar e outro.
Apesar de no condomínio ter sido efetuado um trabalho de
esclarecimento e de conscientização dos moradores, claramente ainda não
há um espírito de solidariedade e de contribuição estabelecido. A adesão ao
programa de coleta seletiva se situa por volta de 30 % do total de
moradores.
O zelador, por conta própria, implantou e mantém o programa de
coleta seletiva, com a ajuda dos moradores dispostos a colaborar. Para que
não haja reclamações, o dinheiro recebido da empresa recicladora, por volta
de R$ 25,00 mensais, é revertido para o condomínio.
A população deste prédio conta com uma média de 3 pessoas por
apartamento, de modo que, em termos de geração potencial de resíduos,
tem-se:

90

-

geração per capta de 1,0 kg / hab.dia, segundo Cioffi, et al.
(2004);

-

composição física é de 61,0 % de lixo orgânico e 35,94 % de
inorgânicos, sendo 28,3% de recicláveis (conforme o Quadro 16);

-

quantidade total de lixo gerado igual a 4.680,0 kg/mês
(3 x 52 x 1 x 30);

-

quantidade de lixo orgânico gerado igual a 2.854,80 kg/mês
(4.680 x 0,61);

-

quantidade de inorgânicos gerada igual a 1.324,44 kg/mês
(4.680 x 0,283).

5.2.4 Condomínio Edifício Marina
Sua construção data de 1974 e está situado na Rua Samuel Porto,
242, na Saúde. É um prédio de médio padrão, com 42 apartamentos, 4 por
andar, com aproximadamente 75 m2, 2 dormitórios e uma vaga na garagem
de um dos dois subsolos. Apesar de ter sido construído há mais tempo, seu
terreno não é tão grande. A área de lazer limita se a frente do prédio, onde
também existe um playground, um salão para festas e outro para jogos. Não
há andar de cobertura; o zelador habita o último andar.
Os moradores são, na sua maioria, pessoas mais idosas e alguns
casais recém-casados sem ou com apenas um filho.
De modo similar ao Edifício Ibijaú, na implantação da sua coleta
seletiva neste edifício não se contou com o apoio do síndico e dos
conselheiros. A iniciativa da implantação da coleta seletiva foi de uma
moradora do prédio, que contatou uma empresa prestadora de serviço e
recicladora. A empresa se encarregou de promover a divulgação e a coleta
dos materiais recicláveis.
O zelador relata que no começo do programa, há um ano, boa
parte dos moradores colaboravam com a coleta seletiva, mas que, aos
poucos, a adesão foi diminuindo, atingindo os 40% atuais.
O prédio, por ser mais antigo, não possui escada com
antecâmara; todos os apartamentos dão diretamente para o hall de
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elevadores e daí para a escada, dificultando qualquer tentativa de se colocar
contêineres para recicláveis nos andares. A coleta é feita duas vezes por
dia, sendo o lixo levado ao 1o subsolo, onde é efetuada a separação dos
materiais recicláveis. A venda dos materiais ocorre a cada 45 dias, e todo o
dinheiro arrecadado é dividido entre o faxineiro e o zelador.
A população deste prédio conta com uma média de 2 pessoas por
apartamento, de modo que, em termos de geração potencial de resíduos,
tem-se:
-

geração per capta de 1,0 kg / hab.dia, segundo Cioffi, et al.
(2004);

-

composição física é de 61,0 % de lixo orgânico e 35,94 % de
inorgânicos, sendo 28,3% de recicláveis (conforme o Quadro 16);

-

quantidade total de lixo gerado igual a 2.520,0 kg/mês
(2 x 42 x 1 x 30);

-

quantidade de lixo orgânico gerado igual a 1.537,20 kg/mês
(2.520 x 0,61);

-

quantidade de inorgânicos gerada igual a 713,16 kg/mês
(2,520 x 0,283).

Infelizmente não se dispõe de dados para se calcular a quantidade
de materiais recicláveis efetivamente coletada, pois nem o sucateiro e nem
os responsáveis nos edifícios cederam tais informações.
5.3 Elaboração do Questionário
A coleta de dados acerca das dificuldades encontradas pelos
condôminos em participar do programa de coleta seletiva de materiais
recicláveis de seu condomínio foi estruturada na forma de um questionário
utilizado para entrevistar os moradores selecionados, conforme descrito a
seguir.
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5.3.1 Levantamento das informações
Para a elaboração do questionário, em um primeiro momento,
algumas hipóteses foram levantadas sobre os mais prováveis aspectos
condicionantes do sucesso da coleta seletiva em condomínios verticais.
Conforme a literatura consultada, estes incluem: (i) deficiência de recursos
humanos; (ii) ausência de prioridade no momento; (iii) desinformação ou
informação insuficiente; (iv) não ter o hábito; (v) resistência às mudanças;
(vi) falta de tempo para separar os recicláveis; (vii) não ter tempo para fazer
a limpeza dos recicláveis; (viii) dificuldade para identificação dos recicláveis;
(ix) impactos visuais negativos; (x) incômodos com odores do lixo; (xi)
distância dos contêineres do programa; (xii) não coletarem todos os tipos de
recicláveis; (xiii) gastos elevados: utensílios, estruturas e equipamentos
necessários; (xiv) desconfiança quanto à aplicação do valor arrecadado; (xv)
geração de pouco lucro não compensar o trabalho; (xvi) discordância das
diretrizes gerais do programa; (xvii) ocupação do tempo dos funcionários,
retirando-os de outras tarefas necessárias; (xviii) dúvida quanto ao sucesso
do programa; e (xix) outros aspectos.
A

partir

desta

reflexão

inicial,

buscou-se

sistematizar

as

condicionantes anteriormente citadas em alguns poucos parâmetros mais
simplificados e que refletissem a dinâmica de implantação de um programa
de coleta seletiva em condomínio. Algumas informações coletadas
previamente nos condomínios, por meio de entrevistas com os zeladores
dos prédios, permitiram um melhor entendimento do funcionamento do
programa de coleta seletiva em estudo.
O questionário foi estruturado para a obtenção de dados sobre os
seguintes aspectos, sob a ótica do condômino:
1) informação técnica: visa conhecer qual o nível de informação
disponível sobre o programa, objetivo e custo, cooperação,
materiais e etapas;
2) informação operacional: tem a intenção de saber qual o nível
de informação disponível sobre o plano operacional, a função
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das equipes, os procedimentos, os equipamentos e sua
localização, instalações, destinação dos recicláveis;
3) manuseio / manipulação: dificuldades em aspectos como a
manipulação, identificação, separação, limpeza, armazenagem
e deslocamento dos materiais recicláveis até o local de
armazenagem disponível no edifício;
4) recicláveis específicos: saber quais as maiores dificuldades em
relação a materiais específicos (vidro, plásticos, metais, papel etc.);
5) motivação: saber quais os principais motivos que levam os
condôminos a participarem ou não da coleta;
6) armazenamento:

levantar

se

há

impactos

negativos

decorrentes dessa atividade da coleta seletiva;
7) divulgação: saber qual a freqüência e abrangência da
divulgação (orientações verbais, palestras, eventos);
8) qualidade da divulgação: investigar a adequação dessa
atividade, inclusive em termos de manutenção da informação;
9) impactos significativos: saber quais os impactos negativos com
relação ao aspecto geral das áreas estabelecidas para
beneficiamento e expedição dos recicláveis;
10) funcionários: qual o nível de desempenho dos funcionários quanto
à separação, coleta, operação, armazenamento e limpeza;
11) administração do condomínio: identificar qual a influência
exercida pela coordenação em relação à participação,
aplicação de normas, metas, resultados, custos, prestação de
contas e divulgação.
O Quadro 20 detalha aspectos secundários relativos aos onze aspectos
principais listados anteriormente, agrupando-os de acordo com o contexto físico
(ambiente) em que as ações da coleta seletiva predominantemente ocorrem,
levando-se em conta a participação dos vários autores.
O questionário, elaborado com base nas informações mostradas
no Quadro 20, está apresentado no Anexo A.
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Quadro 20 - Aspectos utilizados para avaliação das dificuldades dos
condôminos em participar do programa de coleta seletiva.
ASPECTOS ANALISADOS
Principais

Secundários
- sobre o programa (objetivos, custos, receitas)

Informações
Técnicas

- porque cooperar com o programa
- o que separar
- material que não é aceito
- materiais de divulgação disponível
- influência da separação do material e o rendimento dos programas
- onde obter informações no condomínio

AMBIENTE CONDOMÍNIO

- plano operacional

Informações
Operacionais

- localização dos contêineres
- horário de coleta nos andares
- instalações disponíveis
- materiais de divulgação disponíveis
- destinação dos recicláveis e recursos obtidos
- equipe e as suas funções dentro da coleta seletiva
- onde obter informações no caso de dúvidas

- como identificar o material e separar

Manuseio
Manipulação
Recicláveis
Específicos

Motivação para
Participar do
Programa

- como lavar o material
- como armazenam no apartamento
- como levar ao local da coleta
- como levar ao contêiner
- como identificar separar/ lavar/ acondicionar e armazenar
- como levar as lixeiras ou contêiner
- local adequado para armazenar
- tempo para separar, lavar etc.
- menor comodidade da coleta convencional
- mudar os hábitos
- não ter certeza da ação dos condôminos em termos ambientais
- não ter local adequado para armazenar recicláveis no apto
- não recolhimento de todos os tipos de recicláveis
- discordância do destino dos materiais
- condições inadequadas
- falta de apoio do síndico e conselheiros
- perda e desperdício dos materiais coletados

(continua)
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Quadro 20 - Aspectos utilizados para avaliação das dificuldades dos
condôminos em participar do programa de coleta seletiva.
(continuação)
Armazenamento

AMBINETE ADMINISTRAÇÃO E APOIO

Freqüência de
Divulgação

Qualidade dos
Materiais de
Divulgação

- incômodos no apartamento/ nas áreas comuns/ no pátio/ nas
garagens / em outros lugares comuns/ no depósito de lixo
- colocação de cartazes
- distribuição de folhetos
- exibição de vídeos
- orientações verbais
- palestras
- outros, eventos
- cartazes gerais
- cartazes nos contêineres
- folhetos
- vídeos
- orientações verbais
- palestras
- outros, eventos
- Impactos no apartamento / no andar / no pátio / na garagem / no local

Impactos Negativos de armazenamento

Funcionários

- orientação e a separação dos materiais
- coleta nos andares
- beneficiamento (prensagem e enfardamento)
- local de armazenamento
- venda e remessa dos materiais
- manutenção e limpeza das lixeiras e contêineres

- oportunidade de participação dos moradores

Coordenação da
Coleta Seletiva no
Condomínio

- definição e aplicação das normas
- definição de metas
- acompanhamento dos resultados
- custos
- prestação de contas
- divulgação dos resultados
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5.3.2 Aplicação do questionário
Os questionários foram aplicados nos meses de novembro e
dezembro de 2004, por meio de entrevistas com os moradores, os quais
também tiveram a oportunidade de comentar fatos acontecidos durante a
implantação do programa, bons resultados ou as falhas existentes, ou outros
aspectos gerais.
As entrevistas foram agendadas previamente, com hora e data
especificadas, conforme a disponibilidade do condômino.
A definição dos entrevistados foi aleatória, de acordo com a
seguinte seqüência de ações:
a) foram numerados seqüencialmente os apartamentos, de 1 a
166, iniciando-se respectivamente pelos apartamentos dos
edifícios Quartier Latin II, Maison Cotê D’Azur, Ibijaú e Marina;
b) foram gerados 500 números aleatórios, conforme Costa
Neto, P. (1977), representando os apartamentos cujo morador
deveria ser entrevistado. Foi utilizada a função “aleatório” do
aplicativo Excel (aleatório x 165 + 1), de modo que o número
aleatório gerado situa-se no intervalo de 1 a 166 ;
c) foram iniciadas as tentativas de entrevistas, obedecendo-se à
ordem estabelecida (seqüência por linhas, e nestas, da
esquerda para direita e do topo para a base).
Os apartamentos números já sorteados cujo morador não
estivesse disponível ou não se dispusesse a participar da entrevista, foram
excluídos, passando-se sucessivamente ao próximo apartamento sorteado,
até serem completadas as 30 entrevistas previstas. Os números sorteados
mais de uma vez foram igualmente excluídos.
A quantidade de 30 apartamentos foi utilizada por ser um limiar de
amostras representativas em populações amostrais em geral; nesse caso
esse número de amostras correspondem à 18,1% de toda população.

97

Capítulo 6
6 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este Capítulo contém os resultados da pesquisa e a discussão destes,
em particular das entrevistas com os moradores dos condomínios estudados.
Foi necessário contatar sessenta moradores para se obter as trinta
entrevistas desejadas, de acordo com a seguinte distribuição:
a) Edifício Quartier Latin II: 17 (dezessete) moradores contatados
e 8 (oito) entrevistados;
b) Edifício Maison Cotê D’Azur: 15 (quinze) moradores contatados
e 7 (sete) entrevistados;
c) Edifício Ibijaú: 17 (dezessete) moradores contatados e 8 (oito)
entrevistados;
d) Edifício Marina: 11 (onze) moradores contatados e 7 (sete)
entrevistados.
Num total de 30 (trinta) ou seja 18% dos moradores foram
entrevistados Os resultados obtidos serão apresentados e discutidos
agrupados de acordo com a ordem das onze questões propostas no
questionário de entrevista (Anexo A).
6.1 Informações Técnicas
Os entrevistados foram consultados sobre sete aspectos relativos
a este tema. Os resultados estão apresentados nas e Figuras 13 a 19.
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Figura 13 - Disponibilidade de informações técnicas sobre programa.
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Figura 14 - Informações sobre porque cooperar com o programa.
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Figura 15 - Informações sobre que material separar.
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Figura 16 - Informações sobre que material não separar.

Não sabe
Total

99

% de Respondentes

50
45

46, 7

40
35
30

36, 7

25
20
15
10
5
0

23, 3

16, 7

16, 7

13, 3

13, 3
10, 0
6, 7

3, 3
0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0

6, 7

3, 3

3, 3

0, 0 0, 0

Nenhuma

0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0

Pouca
Quartier Latin

Média

Suficiente

Manson Cote D’Azur

Ibijaú

Marina

Não sabe
Total

Figura 17 - Informações sobre material de divulgação disponível.
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Figura 18 - Informações sobre influência das etapas no rendimento do
programa.
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Figura 19 - Informações sobre onde obter informações técnicas adicionais.
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Segundo

as

respostas

expressas

nas

Figuras

13

a

19,

considerando-se todo o conjunto dos dados, 74,8 % dos condôminos
entrevistados considera que possui nível satisfatório de informações técnicas
sobre o programa (considerando-se como satisfatório a soma de todas as
respostas “suficientes” e “média”). Deve-se ressaltar, contudo, que o índice de
pessoas com nível insatisfatório de informações técnicas é alto, de 25,2° %
(considerando-se como insatisfatório a soma de todas as respostas “nenhuma”,
“pouca” e “não sabe”).
Individualmente, porém, as respostas obtidas no Edifício Marina
contrariaram o padrão geral, ou seja, a maioria dos entrevistados não se
considerou com informações técnicas suficientes.
De modo geral, os principais pontos deficientes referem-se à falta
de informações sobre influência das etapas no rendimento do programa
(Figura 18). Contraditoriamente, os condôminos entrevistados mostraram
diferença notável quanto às informações do que separar (informações
suficientes), conforme (Figura 15) e o que não separar (informações
insuficientes) conforme (Figura 16). De fato, no campo de observações ao
questionário, os entrevistados assinalaram enfrentar problemas na hora de
separar materiais como: embalagens de salgadinhos, fotografias, papel de
fax, vidro de remédios, aerossóis, e outros.
Os principais pontos de destaque relacionam-se à disponibilidade
de informações técnicas sobre (i) que materiais separar, (ii) sobre os
materiais de divulgação disponíveis e (iii) sobre porque cooperar com o
programa.
6.2 Informações Operacionais
Os condôminos foram consultados sobre oito aspectos relativos a
este tema, no sentido de saber se o morador tem instruções suficientes
sobre os procedimentos operacionais de separar, lavar, localizar os
equipamentos ou o horário de coleta nos andares e as instalações
disponíveis do prédio, destinação e arrecadação dos recicláveis, a equipe e
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funções e também onde obter informações adicionais no condomínio sobre a
coleta seletiva.
Os resultados apresentados nas Figuras 20 a 27 demonstram
que, considerando-se todo o conjunto dos dados, 68,2 % dos condôminos
entrevistados

entendem

possuir

informações

operacionais

em

nível

satisfatório (considerando-se como satisfatórias a soma das respostas
“média” e “suficiente”). Observa-se também, 31,8% detêm nível insatisfatório
(considerando-se como insatisfatória a soma das respostas “nenhum”,
“pouca” e “outros”).
Conforme mostram as Figuras 25 e 26, os condôminos
entrevistados avaliam não ter as informações necessárias: (i) sobre os
materiais de divulgação disponíveis. (Figura 25) e (ii) sobre a destinação
dos recicláveis e dos recursos arrecadados (Figura 26)
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Figura 20 - Informações sobre o plano operacional.
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Figura 21 - Informações sobre procedimentos.
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Figura 22 - Informações sobre localização dos equipamentos.
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Figura 23 - Informações sobre horários da coleta no andar.
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Figura 24 - Informações sobre instalações disponíveis.
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Figura 25 - Informações sobre os materiais de divulgação disponíveis.
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Figura 26 - Informações sobre a destinação dos recicláveis e dos recursos.
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Figura 27 - Informações sobre equipe e respectivas funções.
Individualmente, porém, as respostas obtidas no Edifício Marina
contrariaram o padrão geral, ou seja, a maioria dos entrevistados não se
considerou com informações operacionais suficientes. Nas anotações do
campo “observações” do questionário, muitos condôminos comentaram que
não receberam informações sobre a coleta seletiva de recicláveis, exceto por
orientações verbais.
Os principais pontos de destaque relacionam-se à disponibilidade
de informações operacionais sobre (i) localização dos equipamentos (lixeira
e contêineres) (Figura 22); (ii) instalações disponíveis ao programa, (Figura
23) e (iii) horários de coleta (Figura 24);.
6.3 Informações sobre a Manipulação dos Recicláveis
Este item avaliou as dificuldades relativas à manipulação dos
materiais, que os moradores devem efetuar quando aderem ao programa de
coleta seletiva. Os condôminos foram consultados sobre cinco aspectos
relativos a este tema.
A análise das Figuras 28 a 32 mostra que, considerando-se todo
o conjunto dos dados, os condôminos têm nível satisfatório sobre este
assunto, ou seja 87,9% (média aritmética da somas de “suficiente” e
“médio”).

As

figuras

ainda

apontam

que

13,3%

dos

condôminos
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entrevistados apresentam pouco ou nenhum conhecimento sobre a
manipulação dos materiais recicláveis. Todos os condomínios seguiram o
mesmo padrão.
As
(i)

principais

dificuldades

acondicionamento

e

apontadas

armazenagem

dizem

respeitos

à

(Figura

30);

e

(ii) identificação/separação dos materiais recicláveis (Figura 28). Os
entrevistados comentaram sobre a dificuldade de armazenar os materiais no
apartamento, os quais causam obstrução devido ao volume.
Nas respostas comentadas por prédio separadamente, pode ser
verificado que os condôminos do Edifício Marina são os que relataram as
maiores dificuldades, seguidos de perto pelos condôminos do Edifício Ibijaú.
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Figura 28 - Dificuldades em identificar/separar recicláveis no apartamento.
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Figura 29 - Dificuldades em lavar os recicláveis no apartamento.
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Figura 30 - Dificuldades em acondicionar/armazenar os recicláveis no
apartamento.
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Figura 31 - Dificuldades em levar os recicláveis ao local de coleta.
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Figura 32 - Dificuldades em levar os recicláveis ao contêiner.
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6.4 Materiais que Oferecem Maiores Dificuldades
Os moradores foram consultados sobre quatro aspectos relativos
a este tema. As dificuldades que os materiais apresentaram à manipulação
são mostradas nas Figuras 33 a 36. Foram considerados: papel, metal,
vidro e plástico.
Considerando-se

todo

o

conjunto

dos

dados,

35%

dos

entrevistados afirmaram não ter dificuldades em relação a qualquer dos
materiais citados. Tais condôminos foram maioria no caso do Edifício
Quartier Latin (62,5 % dos entrevistados), diminuindo para os edifícios Cotê
D’Azur (31,0 % dos entrevistados), Marina (28,6 % dos entrevistados) e
Ibijaú (16,1 % dos entrevistados).
Para os condôminos que apontaram dificuldades em identificar,
separar e manusear os materiais, os mais citados foram metais (25,0 %),
plásticos (17,5%) e papel (15,8 %).
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Figura 33 - Reciclável mais difícil de identificar/separar.
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Figura 34 - Reciclável mais difícil de lavar.
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Figura 35 - Reciclável mais difícil de acondicionar/armazenar.
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Figura 36 - Reciclável mais difícil de levar à lixeira/contêiner.
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6.4.1 Papel
Em termos gerais, a maior dificuldade relativa ao papel, segundo
as observações e anotações dos entrevistados, surgem na hora de
identificar quais papéis são ou não recicláveis (36,7 %, conforme a Figura
33), devido à grande variedade de embalagens de papel modificado e o nãoconhecimento dos materiais não-recicláveis. Da mesma forma, a Figura 36
indica que 20% dos entrevistados relataram certa dificuldade em levar os
papeis até o contêiner. Apenas 6,7% dos condôminos entrevistados
apontaram dificuldade em acondicionar e armazenar os papéis (Figura 35).
Anotações

e

observações

durante

as

entrevistas

relatam

dificuldades quanto ao “peso e volume” das revistas, jornais e caixas de
papelão acumulados.
Pode-se notar ainda que, nos Edifícios Quartier Latin, Cotê D’Azur
e Marina, os entrevistados assinalaram que têm problemas quando a
identificar e separar o papel, enquanto que para os do Edifício Ibijaú,
diferentemente, a maior dificuldade está em levá-los ao contêiner.
6.4.2 Metal
As Figuras 33 a 36 apontam que as maiores dificuldades em
relação ao metal está em (i) lavar (46,7 % segundo Figura 34), e
(ii) identificar/separar os metais (33,3 %, segundo a Figura 33). Nas
anotações durante as entrevistas foi mencionada pelos entrevistados a
dúvida sobre a separação de tubos de spray / aerossóis, se deveriam ou não
ser colocados juntos com os metais recicláveis, se eram aceitos pela
empresa recicladora.
Outro aspecto se refere às dificuldades na hora de se lavar as
embalagens de metal, principalmente as latinhas de flandres, que, além de
oferecerem dificuldade para retirada da gordura, podem causar ferimentos
nas mãos, quando são lavados ou acondicionados.
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6.4.3 Vidro
Observa-se nas Figuras 33 a 36, que não há dificuldades em (i)
identificar / separar, (ii) lavar ou (iii) levar os vidros à lixeira. Em
contrapartida, a Figura 35 mostra que 26,7% dos condôminos indicam
dificuldade na hora de acondicionar ou armazená-los, devido à possibilidade
de quebra e ferimentos. Segundo a própria Figura 35, os condôminos dos
Edifícios Maison Cotê D’Azur e Ibijaú apresentam os índices maiores em
relação a este assunto.
6.4.4 Plástico
Conforme mostram as Figuras 33 a 36, a principal dificuldade dos
condôminos entrevistados é a operação de (i) lavar os plásticos (36,7 %,
segundo Figura 34), seguida de (ii) identificar e separar (20,0% segundo
Figura 33) e (iii) acondicionar / armazenar (13,3 %, segundo Figura 35).
Segundo as observações anotadas durante as entrevistas, os condôminos
indicam que a dificuldade na identificação dos plásticos, muitas vezes, é
devida ao grande número de embalagens de plástico misturado com papel
ou alumínio. Quando a embalagem possui símbolos de identificação de
reciclagem, fica mais fácil, porém, muitas vezes isso não acontece e as
pessoas ficam em dúvida se separam ou não o material. Os entrevistados
também se queixaram da lavagem dos plásticos, devido à camada de
gordura que se forma em embalagens de óleo, leite, molhos prontos etc. De
resto, os condôminos relataram dificuldades em acondicionar e armazenar
os plásticos, devido ao enorme volume que ocupam, obstruindo o espaço
nos apartamentos, apesar de o plástico ser um material leve e flexível e fácil
de manusear
Individualmente,

pode-se

ressaltar

que

os

condôminos

entrevistados dos Edifícios Ibijaú e Marina, nesta ordem, apresentaram as
maiores porcentagens na dificuldade de lavar os materiais recicláveis
Figura 35.
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6.5 O que mais afeta negativamente a motivação
Os moradores foram consultados sobre seis aspectos relativos a
este tema.
Pode-se observar das Figuras 37 a 42, que, considerando-se todo o
conjunto dos dados, as respostas apontam que 75,1% dos entrevistados
(somando-se todas as respostas “nenhuma” e "pouca”) consideraram que não
são afetados negativamente pelos fatores citados, em relação à sua motivação
de participar do programa de coleta seletiva, em oposição a 24,9 % dos
entrevistados (somando-se todas as respostas “médio”, “muito” e “outros”).
A principal dificuldade refere-se ao local para armazenar os
recicláveis no apartamento (apontado pela maioria dos entrevistados dos
edifícios Maison Cotê D’Azur e Marina), conforme Figura 37. Tempo para
separar os recicláveis foi citado como segunda maior dificuldade, conforme
Figura 38, porém, não de forma majoritária em qualquer dos edifícios
pesquisados.
O fato de não coletarem todos os tipos de recicláveis (Figura 42) e
a menor comodidade da coleta seletiva (Figura 39) foram os fatores que
menos influenciaram negativamente a motivação dos entrevistados em
colaborar com o programa.
As observações anotadas durante as entrevista indicaram que,
muitas vezes, os condôminos entrevistados se esquecem de separar o
material reciclável do lixo orgânico, ressentindo de um “lembrete constante”
até se acostumarem à coleta seletiva.
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Figura 37 - Perda de motivação devido a não ter local para armazenar
recicláveis no apartamento.
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Figura 38 - Perda de motivação devido ao tempo necessário para
separar/lavar os recicláveis.
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Figura 39 - Perda de motivação devido a menor comodidade em relação à
coleta normal.
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Figura 40 - Perda de motivação devido à dificuldade de mudar hábitos
próprios das pessoas.
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Figura 41 - Perda de motivação devido à incerteza se sua ação será
significativa em termos ambientais.
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Figura 42 - Perda de motivação devido a não recolherem todos os tipos de
recicláveis.
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6.6 Dificuldade em relação ao local de armazenamento dos recicláveis
Os moradores foram consultados sobre seis aspectos relativos a
este tema.
As Figuras 43 a 48 mostram que, considerando-se todo o
conjunto dos dados, para 47,2 % dos entrevistados não há incômodos
relacionados aos locais citados para armazenamento dos materiais
recicláveis (contêineres, lixeiras e sacos plásticos). Dos que apontaram
incômodos, a lixeira foi a mais citada (34,4 % dos respondentes), seguida
pelos contêineres (11,1 %) e sacos plásticos (7,2 %).
Em relação aos incômodos devido a cada um dos instrumentos
específicos, tem-se:
a) contêineres

são

mais

incômodos

(i)

no

depósito

de

armazenamento (Figura 47); e (ii) nas garagens (Figura 46);
b) lixeiras são mais incômodas (i) no hall e escadas dos andares
(Figura 44); (ii) nos apartamentos (Figura 43); e nas garagens
(Figura 46);
c) sacos plásticos são mais incômodos (i) nos apartamentos
(Figura 43); (ii) nas garagens (Figura 46); (iii) no depósito de
armazenamento (Figura 47).
As respondentes do Edifício Quartier Latin foram os que menos se
manifestaram incomodados pelos aspectos em análise (lixeiras, contêineres
e sacos plásticos presentes nos ambientes do apartamento, hall e escadas,
pátio, garagens, depósito e áreas comuns), na ordem de 39,6% dos
entrevistados. Os entrevistados do Edifício Ibijaú, em oposição, foram os que
se sentiram incomodados (62,5% dos entrevistados).
As observações apontadas durante as entrevistas dão conta de
que os problemas nas garagens são devidos à insuficiência dos depósitos
para o enorme volume de material reciclável gerado. Assim, pouco antes de
serem recolhidos pelos sucateiros, ao invés de ficar no depósito, muitas
vezes, estes materiais são colocados nas vagas dos automóveis,
ocasionando incômodos aos condôminos entrevistados.
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Figura 43 - Equipamento de armazenamento que é o maior fator de
incômodo/dificuldades: no apartamento.
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Figura 44 - Equipamento de armazenamento que é o maior fator de
incômodo/dificuldades: na área comum do andar.
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Figura 45 - Equipamento de armazenamento que é o maior fator de
incômodo/dificuldades: no pátio.
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Figura 46 - Equipamento de armazenamento que é o maior fator de
incômodo/dificuldades: nas garagens.
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Figura 47 - Equipamento de armazenamento que é o maior fator de
incômodo/dificuldades: no depósito de armazenamento.
90
80, 0

% de Respondentes

80
70
60
50
40
30
10
0

23, 3

20, 0

20
0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

3, 3

Contêineres
Quartier Latin

6, 7

6, 7

3, 3

Lixeira

16, 7

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Sacos Plásticos

Manson Cote D’Azur

Ibijaú

20, 0 20, 0

Marina

Não Incomoda
Total

Figura 48 - Equipamento de armazenamento que é o maior fator de
incômodo/dificuldades: nas outras áreas comuns do condomínio.
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6.7 Freqüência de distribuição dos materiais de divulgação e sua
qualidade
Os moradores foram consultados sobre seis aspectos relativos a
este tema.
Conforme pode ser verificado nas Figuras 49 a 54, considerandose todo o conjunto dos dados, 60,6 % dos entrevistados classificaram como
insatisfatória a freqüência dos materiais de divulgação em seus condomínios
(somando-se todas as respostas para “muito baixa”, “baixa” e “muito alta”;
ressalvando-se que a opção “muito alta” não foi apontada por nenhum dos
entrevistados). Somente 39,4% dos entrevistados classificaram a atividade
como satisfatória (somando-se todas as respostas para “média”, “adequada”
e “muito alta”).
Os

aspectos

mais

deficientes

apontados

se

referiram

à

(i) realização de outros eventos (Figura 54); (ii) exibição de vídeos (Figura
51); e (iii) distribuição de folhetos (Figura 50). Os aspectos “orientações
verbais” (Figura 52) e “colocação de cartazes” (Figura 49) tiveram destaque
positivo.
Considerando-se os condomínios isoladamente, somente os
entrevistados do Edifício Quartier Latin consideraram satisfatória a
freqüência dos materiais de divulgação. Do lado oposto, os entrevistados do
Edifício Marina foram os mais insatisfeitos.
Deve-se levar em conta que muitos entrevistados nada sabem
sobre as palestras e outros eventos realizados no período em que foi
implantado o programa de coleta seletiva. Ou seja, a divulgação foi tratada
como evento isolado e não como programa contínuo.
Entretanto, pode ser observado que a quantidade de materiais
recicláveis da coleta seletiva no referido edifício (Quadro 19), é de apenas
353,14 kg/mês. O que corresponde a 52% de material recuperado.
Esta porcentagem mostra que há melhorias a serem feitas em
relação à coleta seletiva no Edifício Quartier Latin II uma vez que, apesar de
ser considerada satisfatória, esta porcentagem está longe da ideal.
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Figura 49 - Adequação da freqüência de divulgação: cartazes.
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Figura 50 - Adequação da freqüência de divulgação: folhetos.
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Figura 51 - Adequação da freqüência de divulgação: vídeos.
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Figura 52 - Adequação da freqüência de divulgação: orientações verbais.
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Figura 53 - Adequação da freqüência de divulgação: palestras.
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Figura 54 - Adequação da freqüência de divulgação: outros eventos.
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6.8 Qualidade dos Materiais de Divulgação
Os moradores foram consultados sobre seis aspectos relativos a
este tema.
Segundo as Figura 55 a 60, considerando-se todo o conjunto dos
dados, 53,3 % dos condôminos entrevistados caracterizam como satisfatória
a qualidade dos materiais de distribuição e divulgação distribuídos
(considerando-se a soma de todas as respostas para “médio” e “adequado”),
enquanto 46,7 % consideraram-na insatisfatória (considerando-se a soma de
todas as respostas para “Teórico /Genérico”, “Pouco Atrativo”, “Extenso /
Curto demais” e “Não viu”).
Os aspectos mais deficientes apontados pelos entrevistados se
referiram à (i) eventos (Figura 60); e (ii) palestras (Figura 59). De fato,
segundo as observações feitas pelos condôminos durante as entrevistas,
nenhum dos quatros condomínios realizou eventos ao longo dos programas
de coleta seletiva.
Os aspectos mais positivos foram (i) orientações verbais
(Figura 58); e (ii) folhetos (Figura 57).
Deve-se ressaltar que a qualidade dos materiais de divulgação da
coleta seletiva dos edifícios Quartier Latin e Cotê D’Azur, nessa ordem,
obtiveram avaliação positiva da maioria dos entrevistados. De modo oposto,
os edifícios Ibijaú e Marina, nessa ordem, obtiveram avaliação negativa da
maioria dos entrevistados.
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Figura 55 - Adequação da qualidade do material de divulgação: cartazes gerais.
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Figura 56 - Adequação da qualidade do material de divulgação: cartazes
nos contêineres.
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Figura 57 - Adequação da qualidade do material de divulgação: folhetos.
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Figura 58 - Adequação da qualidade do material de divulgação: orientações
verbais.
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Figura 59 - Adequação da qualidade do material de divulgação: palestras.
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Figura 60 - Adequação da qualidade do material de divulgação: outros
eventos.
6.9 Impactos negativos significantes
Os moradores foram consultados sobre seis aspectos relativos a
este tema.
Segundo dados das Figuras 61 a 65, considerando-se todo o
conjunto dos dados, 40,7 % dos entrevistados não identificaram qualquer um
dos impactos negativos citados como significativos em seus condomínios.
Dos entrevistados que apontaram algum aspecto, o principal impacto
negativo foi (i) o visual anti-estético (22,7 % dos entrevistados), seguido pela
(ii) perda de espaço / obstrução (17,3 % dos entrevistados); (iii) odores (12,0
% dos entrevistados); e (iv) sujeira (7,3 % dos entrevistados).
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Quanto

ao

local

de

ocorrência

dos

impactos

negativos

significativos, tem-se:
a) perda

de

espaço

/

obstrução

foram

mais

relevantes,

respectivamente, (i) no apartamento (Figura 61); (ii) no andar
(Figura 62); e (iii) no local de armazenamento (Figura 65);
b) visual anti-estético foi mais relevante, respectivamente, (i) na
garagem (Figura 64); (ii) no local de armazenamento (Figura
65); e (iii) no andar (Figura 62);
c) sujeira foi mais relevante, respectivamente, (i) no local de
armazenamento (Figura 65); (ii) no apartamento (Figura 61); e
(iii) no andar (Figura 62);
d) odor foi mais relevante, respectivamente, (i) na garagem
(Figura 64); (ii) no local de armazenamento (Figura 65); e (iii)
no andar (Figura 62);
e) ruído e aumento de custos não foram por qualquer dos
entrevistados.
Nas

observações

durante

as

entrevistas,

os

condôminos

ressaltaram que os materiais recicláveis apresentam tendência de atingir
grandes volumes quando estão sendo estocados nos depósitos, ocupando
muito espaço rapidamente. Considerando-se também o fato de que é
necessário armazenar os materiais por mais de 30 dias, muitas vezes, os
funcionários são obrigados a ocupar espaço de uma das vagas não usadas
da garagem. Esse recurso, no entanto, trás problemas, uma vez que o
volume dá aparência de desordem no local e, mesmo que haja boa
arrumação, provoca visual anti-estético.
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Figura 61 - Existência de impactos negativos significantes: no apartamento.
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Figura 62 - Existência de impactos negativos significantes: no andar.
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Figura 63 - Existência de impactos negativos significantes: no pátio.
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Figura 64 - Existência de impactos negativos significantes: na garagem.
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Figura 65 - Existência de impactos negativos significantes: no local de
armazenamento.
6.10 Desempenho dos Funcionários
Os moradores foram consultados sobre seis aspectos relativos a
este tema: (i) fornecimento de informações; (ii) coleta nos apartamento e
andares; (iii) beneficiamento, prensagem e enfardamento; (iv) operação no
local de armazenamento; (v) venda e remessa de recicláveis; e
(vi) manutenção da limpeza das lixeiras e contêineres.
As Figuras 66 a 71 mostram que, considerando-se todo o
conjunto dos dados, 97,8% das respostas dos entrevistados apontaram para
um desempenho satisfatório dos funcionários do programa de coleta seletiva
de seu condomínio (somando-se todas as respostas para “médio”,
“adequada” e “não sabe”), enquanto somente 2,2 % dos entrevistados
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apontaram-nos como insatisfatórios (somando-se todas as respostas “muito
baixo” e “baixo”).
Cabe destacar, entretanto, que muitos dos entrevistados somente
souberam avaliar o desempenho dos funcionários do programa nas tarefas
de orientação para separação de materiais recicláveis e de coleta nos
apartamentos e andares (avaliando-o como altamente satisfatório, conforme
destacado).
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Figura 66 - Desempenho dos funcionários: orientações para separação dos
materiais.
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Figura 67 - Desempenho dos funcionários: coleta nos apartamentos e
andares.
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Figura 68 - Desempenho dos funcionários: beneficiamento dos recicláveis.
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Figura 69 - Desempenho dos
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Figura 70 - Desempenho dos funcionários: venda/remessa de recicláveis.
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Figura 71 - Desempenho dos funcionários: manutenção da limpeza de
lixeiras/contêineres.
6.11 Postura da Coordenação da Coleta Seletiva no Condomínio
Os moradores foram consultados sobre sete aspectos relativos a
este tema.
Pelas Figuras 72 a 78, pode-se verificar que, considerando-se
todo o conjunto dos dados, 64,7% dos condôminos entrevistados acham que
a postura da coordenação do programa de coleta seletiva é adequada
(considerando-se adequada a soma das respostas para “média” e
“adequada”), enquanto 36,7% consideram-na inadequada (levando-se em
conta a soma das respostas para “muito baixo” “baixo” e “não sabe”).
O aspecto com maior deficiência foi (i) monitoramento de
resultados (Figuras 75). (ii) definição (Figuras 74).Por outro lado, os pontos
positivos referiram-se a (i) oportunidades de participação do morador no
planejamento (Figuras 72).; definição e aplicação de normas (condôminos /
visitantes) (Figuras 73).; e (iii) prestação de contas (Figuras 77).. Quanto ao
item racionalização de custos, as opiniões foram absolutamente divididas
(50 % para cada lado).
O Edifício Ibijaú se destaca por ter maior porcentagem de
entrevistados destacando problemas com a postura da coordenação da
coleta seletiva no condomínio.
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Figura 72 - Adequação da equipe de coordenação da coleta seletiva:
oportunidade de participação.
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Figura 73 - Adequação da equipe de coordenação da coleta seletiva:
definição e aplicação de normas.
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Figura 74 - Adequação da equipe de coordenação da coleta seletiva:
definição de metas.
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Figura 75 - Adequação da equipe de coordenação da coleta seletiva:
monitoramento de resultados.
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Figura 76 - Adequação da equipe de coordenação da coleta seletiva:
racionalização de custos.
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Figura 77 - Adequação da equipe de coordenação da coleta seletiva:
prestação de contas.
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Figura 78 - Adequação da equipe de coordenação da coleta seletiva:
divulgação de resultados.

Assim, comparado-se as análises gravimétricas do lixo no
município de São Paulo (Quadro 16) obtém-se a porcentagem de material
reciclável gerada no município, que é 28,3%. Este valor é obtido subtraindose de 100 a porcentagem de matéria orgânica (61%) e a porcentagem de
matéria inorgânica não-reciclável (7,64%).
Aplicando a porcentagem de 28,3% nos 2.400,0 kg de lixo gerados
por mês pelo Edifício Quartier Latin II (item 5.3.1.), conclui-se que a
quantidade ideal de materiais recicláveis da coleta seletiva gerados pelo
edifício é de 679,20 kg/mês.
Considerando-se os condomínios individualizadamente, tem-se
que os respondentes do Edifício Quartier Latin foram os que menos
reportaram impactos (74,8% dos entrevistados afirmaram não existir
impactos negativos significativos em decorrência da coleta seletiva).
Situação quase oposta foi verificada nos demais condomínios onde os
entrevistados que afirmaram não existir impactos negativos significativas
foram minoria (28,6 % nos edifícios Cotê D’Azur e Marina; e 27,5 % no
Edifício Ibijaú).
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Nos comentários anotados durante as entrevistas, os condôminos
entrevistados concordam que se os dirigentes do prédio (síndico e subsíndicos ou conselheiros) participassem mais na coordenação do programa
de coleta seletiva, a colaboração dos moradores seria mais efetiva, no
sentido de que os moradores sentiriam mais segurança de que o projeto não
vai acabar em pouco tempo e que sua cooperação individual além de
contribuir para o meio ambiente ajudaria o condomínio.
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Capítulo 7
7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Com

base

nos

resultados

das

entrevistas,

as

principais

dificuldades foram identificadas, desde as falhas de implantação, e também
os problemas de manutenção do programa da coleta seletiva.
As principais dificuldades identificadas foram:
a) quanto às informações técnicas
O nível de informação disponível foi globalmente avaliado
como satisfatório pelos respondentes, em todos os aspectos
consultados;
Dentre as deficiências relatadas, a principal dificuldade referiuse à falta de informações sobre como cada uma das várias
etapas influencia no rendimento final da coleta seletiva;
b) quanto às informações operacionais
A principal dificuldade encontrada pelos moradores foi a falta
de informações sobre materiais de divulgação disponíveis;
sobre a destinação dos recicláveis e também os recursos
arrecadados na coleta;
c) quanto à manipulação dos materiais recicláveis
As atividades de acondicionar, armazenar; identificar e separar
os materiais recicláveis foram as principais dificuldades
apontadas. Os entrevistados comentaram sobre a dificuldade
de armazenar os materiais no apartamento, pois estes causam
obstrução, devido ao grande volume que ocupam colocando os
materiais na área de serviço.
d) quanto às dificuldades com os materiais recicláveis
As principais dificuldades citadas se referiram aos metais,
plásticos papel e vidro respectivamente, tem-se:
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- papel: as principais dificuldades foram identificar e separar e
também levar os papéis à lixeira e ao contêiner, devido ao
volume e peso do papel jornal;
- metal: lavar foi a dificuldade mais apontada devido ao perigo de
cortes nas mãos, quando manuseado;
- plástico: lavar foi a principal dificuldade, devido a gordura
impregnada no material, como o óleo e o leite, e difícil de se
desprender;
- vidro: acondicionar e armazenar foi a principal dificuldade pois,
há perigo em se quebrar quando manuseado;
e) quanto a afetar negativamente a motivação em participar do
programa
A maioria dos respondentes apontou não ser afetada
negativamente pelos aspectos negativos citados nas Figuras
37 a 42.
A maior dificuldade apontada foi a falta de local adequado para
armazenar os recicláveis no apartamento, e ter tempo
necessário para separação e limpeza dos recicláveis;
f) Quanto aos incômodos relativos aos locais de armazenamento
Dentro dos aspectos citados, o que mais incomoda os
moradores são as lixeiras
g) Quanto à freqüência da divulgação
A maioria dos entrevistados está insatisfeita com a freqüência
de distribuição de materiais de divulgação do programa;
Os aspectos mais deficientes se referem à realização de
eventos, vídeos, folhetos e palestras
h) Quanto à qualidade dos materiais de divulgação
Dentre os aspectos mais deficientes foram apontados os
eventos e palestras;
i) Quanto à existência de impactos negativos significantes
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Os principais impactos negativos apontados foram:
- no apartamento: perda de espaço e obstrução;
- no andar: perda de espaço, obstrução e visual anti-estético ;
- na garagem: visual anti-estético e odor;
- no local de armazenamento: visual anti-estético;
j) Quanto ao desempenho dos funcionários
A grande maioria dos respondentes considerou satisfatório o
desempenho dos funcionários da coleta seletiva;
As únicas deficiências citadas referiram-se a dificuldade no
fornecimento de orientações aos moradores e coleta nos
apartamento ou andares;
k) Quanto à postura da coordenação da coleta seletiva
As principais deficiências foram monitoramento de resultados e
falhas da definição de metas Por outro lado, os pontos
positivos referiram-se a oportunidades de participação do
morador no planejamento; definição de metas.
De modo geral, no caso dos condomínios analisados, os aspectos
deficitários mais críticos, em ordem decrescente de importância,
referiram-se à:
1)

freqüência de distribuição dos materiais de divulgação;

2)

existência de impactos negativos significantes;

3)

incômodos e dificuldades em relação ao armazenamento dos
recicláveis;

4)

qualidade dos materiais de divulgação;

5)

postura da coordenação da coleta seletiva;

6)

dificuldade em relação à recicláveis específicos;

7)

informação operacional insuficiente sobre o programa de
coleta seletiva;
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8)

informação técnica insuficiente sobre o programa de coleta
seletiva;

9)

fatores que afetam os moradores negativamente a motivação
em participar da coleta seletiva;

10) dificuldades em manipular os recicláveis no apartamento;
11)

desempenho dos funcionários envolvidos com a coleta
seletiva, em particular, utilizando esses dados, de modo
integrado aos demais para monitoramento dos resultados e
definição de metas,

Quanto aos programas de coleta seletiva dos condomínios
analisados, são pertinentes as seguintes recomendações dessa autora:
a) Edifício Quartier Latin II
Alguns do entrevistados assinalaram que têm problemas para
a identificação e separação do papel, e também quanto à
seleção dos materiais, como vidros de remédios. Outros
comentaram a possibilidade de coletar de pilhas, baterias e
aerossóis, e esclarecido que este tipo de material deve ser
entregue em postos especiais. Além disso, foi discutida a
postura da coordenação, que deve passar a fazer divulgações
periódicas, possibilitando maior envolvimento dos condôminos
que ainda não participam do programa de coleta seletiva.
Outro fator relevante é o beneficiamento e armazenamento do
material reciclável, sendo imprescindível rever as condições de
estocagem nas garagens do prédio, a fim de não exalar mal
odores das lixeiras localizadas no subsolo.
Há ainda outro fator importante que foi mencionado nas
entrevistas é uma melhor definição das metas a serem
atingidas e o monitoramento dos resultados das vendas dos
materiais recicláveis, bem como proporcionar mais eventos e
divulgar periodicamente, dando continuidade no sucesso do
programa de coleta seletiva.
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b) Edifício Cotê D’Azur
Nota-se neste edifício que há uma cooperação relevante dos
condôminos no programa de coleta seletiva, principalmente no
que se refere às informações técnicas, e operacionais.
A divulgação de folhetos explicativos parece suficiente, mas,
alguns entrevistados ainda responderam que têm problemas
quando a identificação e separação do papel, devido à
quantidade de embalagens compostas existentes no mercado.
É

necessário

melhorias

em

relação

ao

local

de

armazenamento, reservando-se um espaço melhor para o
acondicionamento do material, não os deixando expostos
durante 30 a 40 dias. Também, se devem orientar os
moradores quanto ao armazenamento dos recicláveis no
apartamento.
Deve-se rever a distribuição das lixeiras nos andares, a fim de
facilitar a contribuição dos moradores, principalmente aqueles
que trabalham o dia todo. Da mesma forma, falta definir metas
a serem atingidas e o monitorar os resultados.
c) Edifício Ibijaú:
Embora esteja operacional, é importante que a coordenação do
edifício engaje-se no programa de coleta seletiva. Os
funcionários cooperam com a coleta seletiva, dentro do
possível, pois, não contam com o apoio dos dirigentes
(síndicos e conselheiros). O monitoramento e divulgação dos
resultados e metas também ficam prejudicados.
Os moradores, tendo pouco interesse, não se preocupam em
participar da coleta seletiva. O nível de conhecimento é médio
a baixo, e os moradores foram os que mais apresentaram
dificuldades quanto ao manuseio dos materiais, de modo que é
necessário reforçar a distribuição de folhetos e afixar cartazes
junto às lixeiras.
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Deve-se avaliar a possibilidade de disponibilizar um contêiner
para recicláveis no andar ou aumentar a freqüência de coleta,
para diminuir os problemas de armazenagem dentro do
apartamento.
De modo geral, houve avaliação negativa, pela maioria dos
entrevistados, quanto à divulgação e a qualidade dos materiais
de divulgação da coleta seletiva. Em particular, destaca-se que
muitos entrevistados nada sabiam sobre as palestras e outros
eventos realizados no período em que foi implantado e opera o
programa de coleta seletiva.
A divulgação do programa não atingiu seu objetivo principal.
Serão necessárias novas divulgações e envolvimento de mais
condôminos no grupo de coordenação do programa de coleta
seletiva.
d) Edifício Marina
De acordo com as respostas obtidas, a maioria dos
entrevistados não se considerou com informações técnicas
suficientes, de modo que é recomendável promover novas
divulgações. Os moradores têm nível baixo de conhecimento
sobre as informações técnicas e operacionais e dificuldades
em identificar e separar os materiais recicláveis.
A freqüência de distribuição dos materiais de divulgação e sua
qualidade foram apontadas como os mais insatisfatórios. O
indicado para este caso seria fornecer instruções mais
detalhadas de como participar do programa. Fixar cartazes
explicativos, junto às lixeiras ou nos andares, também funciona
como lembrete aos condôminos.
Seria recomendável instruir melhor os funcionários quanto ao
beneficiamento dos materiais recicláveis, evitando-se os
impactos negativos apontados pelos moradores.
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Seria interessante que a coordenação do prédio se envolvesse
mais no programa, pois isto facilitaria a comunicação interna do
edifício, bem como a ação dos funcionários.
De modo geral, a pesquisa apresenta indícios claros de que o
desenvolvimento de um programa de coleta seletiva torna-se viável
financeiramente quando implantado em prédios com no mínimo de 30
apartamentos. Quanto maior a quantidade de edifícios / apartamentos
envolvidos com este tipo de programa, maior será sua representação e mais
facilmente poderá comercializar o material reciclável. Dependendo da
quantidade de material coletado deve-se buscar sempre a melhor maneira
de destinar destes materiais. Isto é possível, como mostra os exemplos nas
experiências de coleta seletiva em condomínios verticais, citado na
pesquisa.
No caso de o condomínio optar pela doação do material reciclável,
mesmo os edifícios menores podem fazer a coleta seletiva, visto que, o
custo da implantação de um programa é baixo, como mostrado na pesquisa.
Vale ainda ressaltar que essa cooperação da sociedade contribui para
amenizar a deteriorização e degradação dos recursos ambientais.
Como recomendação geral, pode-se citar a realização de ajustes
nos programas de coleta seletiva dos edifícios, com a finalidade de levar as
informações necessárias aos condôminos para que estes se adaptem mais
rapidamente às novas rotinas. Organizar melhor o programa de coleta
seletiva vai depender da postura da coordenação. Entretanto, este tipo de
organização e administração deve partir sempre que possível, dos dirigentes
do edifício, como os síndicos ou conselheiros. Os resultados da pesquisa
comprovam que quando os dirigentes que apoiam o programa de coleta
seletiva sensibilizam e incentivam os moradores a participarem mais
efetivamente do programa de coleta seletiva.
Segundo os resultados da pesquisa pode-se ressaltar que, no
caso do Edifício Quartier Latin II, a contribuição de 52% de material
reciclável é considerado bom, mas há ainda metas e melhores resultados a
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atingir. Os resultados ainda comprovam que é necessário a cooperação e a
conscientização dos condôminos para se obter estes bons resultados, e
também aponta as falhas e as possíveis soluções de uma implantação da
coleta seletiva.
Esta dissertação não tem intenção de finalizar o assunto, por isso
recomenda-se aplicar esta pesquisa em outros condomínios abordando os
aspectos e sub-aspectos listados no questionário, sobre esta mesma
questões, a fim de, confirmar os dados esclarecidos e acrescentar novos
conhecimentos.
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTAS
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS - IPT
Análise de fatores que dificultam a participação dos
condôminos nos programas de coleta seletiva de recicláveis
Dissertação
em condomínios verticais: o caso de conjuntos residenciais de
médio porte, na região sul da cidade de São Paulo
Condomínio: ...................................................................... . Data: .......................................................
No do Apartamento: ........................................................... . Área aproximada (m2): ............................
Número de moradores: .........................................................................................................................
Quantidade de moradores, por faixa etária
0 - 10 anos

11 - 20 anos

21 - 60 anos

> 60 anos

Total

Superior

Total

Grau de Instrução dos moradores, por nível de instrução
Sem Instrução

Técnico ou
2o grau

Fundamental

Raiz familiar predominante dos moradores, por região de origem
Brasileira

Africana

Européia

Oriental

Asiática

Outra
resposta *

Total

Quantidade de empregados, por categoria profissional
Empregada

Diarista

Motorista

Outros

Total

Grau de Instrução da empregada ou diarista, por nível de instrução
Sem Instrução

Fundamental

Técnico ou
2o grau

Superior

Outros

Renda familiar total (R$ / mês), por faixa de rendimento
1.000,00 a 5.000,00

5.000,00 a 10.000,00

> 10.000,00
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1) Tem informação técnica suficiente sobre a coleta seletiva do
condomínio?
NÍVEL DE INFORMAÇÃO

ASPECTOS

Nenhuma

Pouca

Média

Suficiente

Não Sabe *

I - Sobre o programa
(objetivos, custos, receitas)
II - Sobre porque cooperar
com o programa
III - Sobre que material separar
IV - Sobre que material
separar

não

V - Sobre os materiais de
divulgação disponível
VI - Influências das etapas dos
programas
VII - Onde obter informações
(no condomínio)
Observações:
Como tentou resolver as deficiências dos aspectos citados? Obteve sucesso?
I - ...........................................................................................................................................................
II - ..........................................................................................................................................................
III - .........................................................................................................................................................
IV - .........................................................................................................................................................
V - .........................................................................................................................................................
VI - .........................................................................................................................................................
VII - ........................................................................................................................................................
Há deficiências/dificuldades em relação a aspectos adicionais aos abordados neste item?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
* Identificar outras respostas: ...............................................................................................................
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2) Tem informação operacional suficiente sobre a coleta seletiva do
condomínio?
ASPECTOS

NÍVEL DE INFORMAÇÃO
Nenhuma

Pouca

Média

Suficiente

Outros*

I - Sobre o plano operacional
II - Sobre procedimentos
(separar, lavar etc.)
III - Sobre a localização dos
equipamentos (lixeiras
/contêineres)
IV - Sobre horários da coleta
no andar
V - Sobre as instalações
disponíveis
VI - Sobre os materiais de
divulgação disponível
VII - Sobre a destinação dos
recicláveis e dos recursos
arrecadados
VIII - Sobre a equipe e as
funções da equipe de
coleta seletiva
Observações:
Como tentou resolver as deficiências dos aspectos citados? Obteve sucesso?
I - ...........................................................................................................................................................
II - ..........................................................................................................................................................
III - .........................................................................................................................................................
IV - .........................................................................................................................................................
V - .........................................................................................................................................................
VI - .........................................................................................................................................................
VII - ........................................................................................................................................................
Há deficiências / dificuldades em relação a aspectos adicionais aos abordados neste item?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
* Identificar outras respostas:. ...............................................................................................................
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3) Tem dificuldade em manipular o material reciclável no apartamento
mesmo que ocasionalmente?
ASPECTOS

NÍVEL DE INFORMAÇÃO
Nenhuma

Pouca

Média

Suficiente

Outros

I - Identificar / Separar
II - Lavar
III - Acondicionar/ Armazenar
IV - Levar ao local de coleta
V - Levar ao contêiner
Observações:
Como tentou resolver as deficiências dos aspectos citados? Obteve sucesso?
I - ...........................................................................................................................................................
II - ..........................................................................................................................................................
III - .........................................................................................................................................................
IV - .........................................................................................................................................................
V - ..........................................................................................................................................................
Há deficiências / dificuldades em relação a aspectos adicionais aos abordados neste item?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
* Identificar outras respostas:. ...............................................................................................................

4) Quais os materiais que oferecem as maiores dificuldades em
relação a:
ITEM DE MAIOR DIFICULDADE
ASPECTOS

Papel

Metal

Vidro

Plástico

Não tem
dificuldade

I - Identificar/ separar
II - Lavar
III - Acondicionar / armazenar
IV - Levar á lixeira / contêiner
Observações:
Como tentou resolver as deficiências dos aspectos citados? Obteve sucesso?
I - ...........................................................................................................................................................
II - ..........................................................................................................................................................
III - .........................................................................................................................................................
IV - .........................................................................................................................................................
Há deficiências / dificuldades em relação a aspectos adicionais aos abordados neste item?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
* Identificar outras respostas:. ...............................................................................................................
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5) O que mais afeta negativamente sua motivação em participar do
programa de coleta seletiva do condomínio?
ASPECTOS

Afeta negativamente
Nenhuma

Pouca

Média

Muito

Outros

I - Não ter local adequado para
armazenar os recicláveis no
apto
II - Tempo para separar/ lavar os
recicláveis
III - Menor comodidade que a
coleta normal
IV - Dificuldades para mudar os
hábitos próprios/ das
pessoas
V - Não ter certeza se sua ação
será significativa em termos
ambientais
VII - Não recolhem todos os tipos
de recicláveis
Observações:
Como tentou resolver as deficiências dos aspectos citados? Obteve sucesso?
I - ...........................................................................................................................................................
II - ..........................................................................................................................................................
III - .........................................................................................................................................................
IV - .........................................................................................................................................................
V - ..........................................................................................................................................................
Há deficiências / dificuldades em relação a aspectos adicionais aos abordados neste item?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
•

Identificar outras respostas:.
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6) O que mais incomoda ou traz dificuldades em relação ao local para
armazenar os recicláveis?
TIPO DE RECIPIENTES
ASPECTOS

Contêineres

Lixeiras

Sacos
plásticos

Não Tem *

I - No apartamento
II - Na área comum do andar
(hall e escadas)
III - No pátio
IV - Nas garagens
V - No depósito de
armazenamento
VI - Nas outras áreas
comuns do condomínio
Observações:
Como tentou resolver as deficiências dos aspectos citados? Obteve sucesso?
I - ...........................................................................................................................................................
II - ..........................................................................................................................................................
III - .........................................................................................................................................................
IV - .........................................................................................................................................................
V - ..........................................................................................................................................................
VI - .........................................................................................................................................................
Há deficiências / dificuldades em relação a aspectos adicionais aos abordados neste item?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
•

Identificar outras respostas:.

7) A freqüência de distribuição dos materiais de divulgação é
adequada?
FREQUÊNCIA DA DIVULGAÇÃO
ASPECTOS

Muito
baixa

Baixa

Média

Adequada

Muito
Alta

I - Colocação de cartazes
II - Distribuição de folhetos
III - Exibição de vídeos
IV - Orientações verbais
V - Palestras
VI - Outros eventos
Observações:
Como tentou resolver as deficiências dos aspectos citados? Obteve sucesso?
I - ...........................................................................................................................................................
II - ..........................................................................................................................................................
III - .........................................................................................................................................................
IV - .........................................................................................................................................................
V - ..........................................................................................................................................................
VI - .........................................................................................................................................................
Há deficiências / dificuldades em relação a aspectos adicionais aos abordados neste item?
...............................................................................................................................................................
•

Identificar outras respostas:.
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8) Quais as principais dificuldades quanto à qualidade dos materiais
de divulgação?
QUALIDADE DO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
ASPECTOS

Teórico/
Genérico

Pouco
Atrativo

Extenso/
Curto

Médio

Adequado

Não Viu

Demais

I - Cartazes
gerais
II - Cartazes nos
contêineres
III - Folhetos
IV - Orientações
verbais
V - Palestras
VI - Outros eventos
Observações:
Como tentou resolver as deficiências dos aspectos citados? Obteve sucesso?
I - ...........................................................................................................................................................
II - ..........................................................................................................................................................
III - .........................................................................................................................................................
IV - .........................................................................................................................................................
V - ..........................................................................................................................................................
VI - .........................................................................................................................................................
Há deficiências / dificuldades em relação a aspectos adicionais aos abordados neste item?
...............................................................................................................................................................
• Identificar outras respostas:

9) Existem impactos negativos significantes?
IMPACTO NEGATIVO CAUSADO
ASPECTOS

Perda de
espaço/

Visual
AntiObstrução Estético

Sujeira

Odor

Ruído

Aumento
de Custo

Não
Tem

I - No apto
II - No andar
III - No pátio
IV- Na garagem
V- No local de
armazenamento
Observações:
Como tentou resolver as deficiências dos aspectos citados? Obteve sucesso?
I - ...........................................................................................................................................................
II - ..........................................................................................................................................................
III - .........................................................................................................................................................
IV - .........................................................................................................................................................
V - ..........................................................................................................................................................
Há deficiências / dificuldades em relação a aspectos adicionais aos abordados neste item?
...............................................................................................................................................................
• Identificar outras respostas:.
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10) Os funcionários envolvidos com a coleta seletiva têm desempenho
adequado?
ASPECTOS

NÍVEL DE DESEMPENHO DOS FUNCIONÁRIOS
Muito
Baixo
Médio
Adequada
Não sabe
Baixo

I - Fornecimento de orientação quanto
à separação de materiais (pelo
morador)
II - Coleta nos aptos/ andares
III - Beneficiamento (prensagem;
enfardamento)
IV - Operação do local de
armazenamento
V- Venda /remessa de recicláveis
VI - Manutenção da limpeza das
lixeiras e contêineres
Observações: VIII - Não recolhem todos os tipos de recicláveis VIII - Não recolhem todos
os tipos de recicláveis
Como tentou resolver as deficiências dos aspectos citados? Obteve sucesso?
I - ...........................................................................................................................................................
II - ..........................................................................................................................................................
III - .........................................................................................................................................................
IV - .........................................................................................................................................................
V - ..........................................................................................................................................................
Há deficiências / dificuldades em relação a aspectos adicionais aos abordados neste item?
...............................................................................................................................................................
• Identificar outras respostas:.

11) A postura da coordenação da coleta seletiva no condomínio é
adequada?
NÍVEL DE ADEQUAÇÃO DA COORDENAÇÃO
ASPECTOS

Muito
Baixa

Baixa

Média

Adequada

Não sabe

I - Dar oportunidade de participação
(ao morador) no planejamento
II - Definição e aplicação de normas
(condôminos/ visitantes)
III - Definição de metas
IV - Monitoramento de resultados
V - Racionalização de custos
VI - Prestação de contas
VII - Divulgação de resultados
Observações:
Como tentou resolver as deficiências dos aspectos citados? Obteve sucesso?
I - ...........................................................................................................................................................
II - ..........................................................................................................................................................
III - .........................................................................................................................................................
IV - .........................................................................................................................................................
V - ..........................................................................................................................................................
VI - .........................................................................................................................................................
Há deficiências / dificuldades em relação a aspectos adicionais aos abordados neste item?

•

Identificar outras respostas:.

