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RESUMO

Nas últimas três décadas, gerenciar de forma ambientalmente correta a disposição
final do lixo domiciliar, de modo a proteger nossos recursos naturais, principalmente
a água, essencial a sobrevivência humana, e preservar a saúde pública, vem sendo
tema constante de debates e discussões em todo o mundo. Dentro deste contexto,
sabe-se que os processos de reciclagem de materiais recuperados do lixo domiciliar
vêm demonstrando ser uma das soluções mais eficientes. Focando esta cadeia,
gerador (munícipe), receptor (cooperativas de triagem ou catadores informais) e
recicladores

(intermediário

ou

indústria)

este

trabalho

pretende

avaliar

a

necessidade da pré-lavagem dos materiais recicláveis domiciliares, identificando as
vantagens e desvantagens e as formas alternativas de se efetuar a pré-lavagem
domiciliar sem o uso de água potável. Usou-se como referência os processos de
coleta seletiva da cidade de Santo André e, por meio de entrevistas, pesquisa de
opinião e experimentos práticos, chegou-se a conclusão de que é possível aliar
limpeza dos recicláveis, sem, contudo, aumentar o consumo de água potável.
Através de uma pesquisa de campo, pode-se listar os materiais recicláveis com mais
dificuldade de limpeza e, usando-se como base estes materiais, fez-se experimentos
práticos para avaliar a eficiência da limpeza com métodos que não usam a água
potável. Os resultados da pesquisa com moradores apontaram que as melhores
formas de economizar água potável na lavagem de recicláveis são: reaproveitar
melhor os traços de produtos, que ficam impregnados nas embalagens, lavando-as
com água potável e retornando para o alimento (74%); usar a água de escorrimento,
quando se lava louças (67%); usar a água de reuso, quando lavamos frutas e
verduras (44%); usar a água da máquina de lavar roupa (29%); utilizar guardanapos
e papel toalha usados, para limpeza dos recicláveis (18%); usar guardanapos e
papel toalha limpos, para limpeza dos recicláveis (11%) e outros (4%). Tal processo,
porém, passa por uma etapa essencial que é rever nossas atitudes quanto à
redução de consumo e ao desperdício, através de uma profunda e difícil reflexão e
posterior mudança dos hábitos já enraizados na população.
Palavras-Chave: Recicláveis; Pré-lavagem domiciliar; Reciclagem; Economia de
água.

ABSTRACT

Pre-washing of home recyclables and economy of water: two non-conflicting needs
Over the last three decades, to manage the final disposal of home wastes in an
environmentally sounding way, in order to protect our natural resources, especially
water, essential to human survival, and preserve public health, it has been, constant
topic of debate and discussion worldwide. In this context, it is known that recycling of
materials recovered at home level is one of the most efficient solutions. By evaluating
all links in this chain, generator (population), receivers (sorting cooperatives or
informal pickers) and recyclers (brokers or industries) this research aims to assess
the need for home pre-washing of recyclable materials, identifying the advantages
and disadvantages and alternative forms of conduct it without to use drinking water.
The selective collection of Santo André City was used as case study in this research
and, through interviews, citizen inquiries and practical experiments, it was concluded
that it is possible to combine cleaning of recyclable without, however, increasing
consumption drinking water. Inquiries results have shown recyclable materials with
greater difficulty of cleaning. Using those materials as a basis, there was performed
practical experiments to evaluate the efficiency of cleaning methods that do not use
drinking water. Results have pointed out that better practice are: to utilize all traces of
products that are impregnated in packaging, by washing it with drinking water and
returning to the food (74%); use of rinse from cooking ware washing (67%); use of
rinse from fruits and vegetables washing (44%); use water from washing machine
(29%); reuse spent napkins and paper towels for cleaning of recyclable (18%); use
new napkins and paper towels for cleaning of recyclable (11%) and others (4%). This
process, however, must be preceded by an essential step: to review our attitudes
about consumption and wasting, by a deep and difficult evaluation and subsequent
change of our behavior.
Keywords: Recyclables; Recyclables Cleaning home; Recycling; Water Saving.

Lista de Ilustrações
p.
Quadro 1

Código de cores para os recipientes que serão usados no
acondicionamento de resíduos sólidos ............................................ 33

Quadro 2

Identificação do que pode ou não ser reciclado ............................... 37

Quadro 3

Enquadramento das condições das instalações de tratamento
e/ou destinação final de resíduos sólidos domiciliares em função
dos índices de IQR, IQR-Valas e IQC.................................................... 63

Figura 1

Processo de reciclagem secundária ................................................ 34

Figura 2

Processo de reciclagem terciária ..................................................... .34

Figura 3

Processo de reciclagem quaternária ................................................ .35

Figura 4

Ciclo de vida de um produto ............................................................ .38

Figura 5

Fases da análise do ciclo de vida do produto................................... .41

Figura 6

Ciclo hidrológico da água ................................................................. .43

Figura 7

Principais problemas decorrentes da urbanização que incidem
sobre a quantidade e qualidade das águas ..................................... .45

Foto 1

Louças usadas no experimento para medição de consumo de
água no processo de lavagem manual ............................................ 23

Foto 2

Lixão ou vazadouro .......................................................................... 28

Foto 3

Aterro controlado da cidade de Ourinhos......................................... 29

Foto 4

Aterro Sanitário de Santo André ...................................................... 29

Foto 5

Posto de entrega voluntária na cidade de Santo André ........................ 58

Foto 6

Coleta comunitária ........................................................................... 58

Foto 7

Produtos artesanais fabricados de papéis reciclados ...................... 59

Foto 8

Aulas de reciclagem de papel na usina............................................ 59

Foto 9

Produtos artesanais fabricados no projeto refazer ........................... 60

Foto 10

Aulas de oficina do projeto refazer ................................................... 60

Foto 11

Baia de descarga de recicláveis ...................................................... 60

Foto 12

Central de triagem ........................................................................... 60

Foto 13

Segregação por tipo de material ...................................................... 61

Foto 14

Armazenagem de recicláveis ........................................................... 61

Foto 15

Área de descarga ............................................................................ 61

Foto 16

Central de triagem ........................................................................... 61

Foto 17

Armazenagem de recicláveis ........................................................... 62

Foto 18

Armazenagem de recicláveis ........................................................... 62

Foto 19

Fardo de garrafa PET provenientes de lixões .................................. 74

Foto 20

Fardo de garrafa PET provenientes da coleta seletiva .................... 74

Foto 21

Garrafa de suco de maracujá antes da pré-lavagem: pior
condição encontrada ........................................................................ 80

Foto 22

Garrafa de suco de caju antes da pré-lavagem: pior condição
encontrada ....................................................................................... 80

Foto 23

Garrafa de suco de maracujá depois da pré-lavagem: melhor
condição encontrada ........................................................................ 80

Foto 24

Garrafa de suco de caju depois da pré-lavagem: melhor
condição encontrada ........................................................................ 80

Foto 25

Embalagem acartonada de molho de tomate sem inserção de
água: pior condição encontrada ....................................................... 81

Foto 26

Embalagem acartonada de molho de tomate sem inserção de
água: melhor condição encontrada .................................................. 81

Foto 27

Embalagem acartonada de molho de tomate com inserção de
25ml de água: pior condição encontrada ......................................... 81

Foto 28

Embalagem acartonada de molho de tomate com inserção de
25ml de água: melhor condição encontrada .................................... 81

Foto 29

Embalagem acartonada de molho de tomate, após segunda
lavagem com mais 25 ml ................................................................ 82

Foto 30

Embalagem acartonada de molho de tomate, após segunda
lavagem com mais 25 ml ................................................................. 82

Foto 31

Lata de creme de leite antes da pré-lavagem: pior condição
encontrada ....................................................................................... 83

Foto 32

Lata de creme de leite depois da pré-lavagem com leve
agitação: melhor condição encontrada ............................................ 83

Foto 33

Lata de leite condensado antes da pré-lavagem: pior condição
encontrada ....................................................................................... 83

Foto 34

Lata de leite condensado depois da pré-lavagem com leve
agitação: melhor condição encontrada ............................................ 83

Foto 35

Lata de atum antes da pré-lavagem: pior condição encontrada ...... 84

Foto 36

Lata de atum depois da pré-lavagem com leve agitação: melhor
condição encontrada ........................................................................ 84

Foto 37

Lata de sardinha antes da pré-lavagem: pior condição
encontrada ....................................................................................... 84

Foto 38

Lata de sardinha depois da pré-lavagem com leve agitação:
melhor condição encontrada ............................................................ 84

Foto 39

Embalagem de iogurte antes da pré-lavagem: pior condição
encontrada ....................................................................................... 85

Foto 40

Embalagem de iogurte depois da pré-lavagem com leve
agitação: melhor condição encontrada ............................................ 85

Foto 41

Embalagem

de

margarina

pós-consumo:

pior

condição

encontrada ....................................................................................... 85
Foto 42

Embalagem de margarina pós-consumo depois de limpa com
guardanapo de papel: melhor condição encontrada ........................ 85

Foto 43

Embalagem de maionese pós-consumo .......................................... 86

Foto 44

Embalagem de maionese pós-consumo com 50 ml de água e
agitação leve .................................................................................... 86

Foto 45

Embalagem de maionese pós-consumo com mais 50 ml de
água e agitação leve ........................................................................ 86

Foto 46

Embalagem acartonada de creme de leite antes da prélavagem: pior condição encontrada ................................................. 87

Foto 47

Embalagem acartonada de creme de leite depois da prélavagem e leve agitação com 100ml de água: melhor condição
encontrada ....................................................................................... 87

Foto 48

Embalagem acartonada de sucos depois da pré-lavagem e leve
agitação com 100ml de água: melhor condição encontrada ............ 87

Foto 49

Embalagem acartonada de leite depois da pré-lavagem e leve
agitação com 100ml de água: melhor condição encontrada ............ 87

Lista de tabelas

Tabela 1

Países com escassez de água, com suprimentos de água
renováveis de menos de 1000 metros cúbicos por ano. Não
inclui água que flui de países vizinhos ............................................. 44

Tabela 2

Disponibilidade de água em alguns países.......................................44

Tabela 3

Enquadramento da cidade de Santo André, quanto às
condições

de

tratamento

e

disposição

dos

resíduos

domiciliares IQR / IQC, no período de 1997 a 2006......................... 63
Tabela 4

Composição do lixo domiciliar de Santo André ................................ 64

Tabela 5

Distribuição percentual da população de Santo André, segundo renda
per capita em Salários mínimos.........................................................64

Tabela 6

Número de contatos efetuados x entidades consultadas ................. 71

Tabela 7

Consumo de água em lavagem manual de louças domésticas ....... 82

Tabela 8

Síntese dos resultados obtidos nos experimentos efetuados .......... 89

Tabela 9

Consumo de água para pré-lavagem de recicláveis, baseadas
nos experimentos efetuados ............................................................ 90

Tabela 10

Embalagens mais difíceis de serem lavadas ................................... 93

Lista de Abreviaturas e Siglas

3Rs ...................... Reduzir, Reutilizar, Reciclar
5Rs ...................... Refletir, Recusar, Reutilizar, Reciclar, Reduzir
ABAL ................... Associação Brasileira do Alumínio
ABIVIDRO ........... Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de
Vidro
ABNT ................... Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABREMPLAST .... Associação Brasileira de Reciclagem de Materiais Plásticos
ANA ..................... Agência Nacional de Águas
ACV.......................Análise do Ciclo de Vida
CDHU...................Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbanização do
Estado de São Paulo
CEMPRE ............. Compromisso Empresarial para Reciclagem
CETESB .............. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
CONAMA............. Conselho Nacional de Meio Ambiente
CRAISA ............... Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André
FAO ..................... Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
IBGE .................... Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPT....................... Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
IQC ...................... Índice de Qualidade de Usinas de Compostagem
IQR ...................... Índice de Qualidade de Aterros
IQR-VALAS ......... Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos em Valas
ISO....................... Internacional Organization for Standardization
MRI.......................Midwest Reserch Institute
NBR ..................... Normas Brasileiras Registradas
ONG .................... Organização Não-Governamental

PEAD .................. Polietileno de Alta Densidade
PET ..................... Poli-Tereftalato de Etila
PEV ..................... Postos de Entrega Voluntária
PLASTIVIDA........ Plásticos para a Vida – Instituto Sócio-Ambiental do Plástico
PNSB .................. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico
REPA....................Resource and environmental Profile Analysis
RMSP...................Região Metropolitana de São Paulo
SABESP .............. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SEMASA ............. Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André
SM........................Salário Mínimo
SP ....................... São Paulo
UNEP .................. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
UNESCO..............Organização da Nações Unidas para
Cultura

Educação,

Ciência e

Lista de Símbolos

° C ....................... Graus Celsius
m3 ........................ Metro cúbico
ml ........................ Mililitro

Sumário
1 INTRODUÇÃO

16

2 OBJETIVOS

20

2.1 Objetivo geral

20

2.2 Objetivos específicos

20

3 MÉTODO

21

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

25

4.1 Resíduos sólidos: definição e classificação

25

4.1.1 Disposição final do lixo domiciliar

27

4.1.2 Sistemas de coleta seletiva

30

4.1.3 Reciclagem

33

4.2 Análise de ciclo de vida

37

4.3 Água e ciclo hidrológico

41

4.3.1 Degradação dos recursos hídricos no planeta

47

4.3.2 O uso racional da água

49

4.4 Coleta seletiva na cidade de Santo André

56

4.4.1 Composição do lixo na cidade de Santo André

62

4.4.2 Qualidade de recicláveis

65

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

71

5.1 Entrevistas com formadores de opinião

71

5.2 Entrevistas com moradores

76

5.3 Experimentos de limpeza domiciliar dos recicláveis.

79

6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

92

Referências

97

Referências consultadas

100

Apêndice A - Questionário de avaliação em campo

102

Apêndice B – Indicador qualitativo de limpeza dos recicláveis – Condição
satisfatória

106

16
1 INTRODUÇÃO

A pressão ambientalista contra os que ameaçam e degradam os recursos
naturais e as variadas formas de vida é presença diária nas discussões políticas e
sociais da atualidade. Dentro deste contexto, analisa-se neste estudo dois tópicos
importantes: a coleta seletiva e a economia de água.
A produção de lixo nas cidades brasileiras é um fenômeno inevitável
que ocorre diariamente e em composições que dependem do
tamanho da população e do seu desenvolvimento econômico. Os
sistemas de limpeza urbana, de competência municipal, devem
afastar o lixo da população e dar-lhe um destino ambiental e sanitário
adequado; mesmo sendo uma difícil tarefa, o assunto deve ser cada
vez mais priorizado nas gestões públicas municipais (GRIPPI, 2001,
p.20).

Um sério problema a se resolver, não só no Brasil, mas no mundo, é a
escassez de espaço físico adequado e acessível, próximo aos grandes centros
geradores, para disposição final de resíduos sólidos, sejam eles municipais, de
serviços de saúde, da construção civil ou industrial, para citarem-se os mais
próximos do dia-a-dia. As legislações cada vez mais rigorosas e a não-aceitação,
por parte da população, de aterros sanitários vizinhos à janela de suas residências,
dificultam cada vez mais as licenças ambientais destes empreendimentos. Os
aterros estão sendo instalados cada vez mais distantes, onerando os custos de
transporte do lixo municipal. Em algumas cidades dos Estados Unidos, tem-se
aterros sanitários instalados a mais de 500 quilômetros de distância do ponto
gerador, conforme destaca Novaes (2001).
Para solucionar tais problemas, muitos países adotam, há décadas,
programas educacionais que permitem às pessoas praticarem eficazmente os
conceitos dos 3 Rs - Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Estes programas promovem a
implantação de projetos de compostagem do lixo orgânico, projetos sociais onde se
ensina à população a reutilizar materiais recicláveis e, principalmente, programas de
coleta seletiva dos recicláveis e da matéria orgânica.
No Brasil, os programas de coleta seletiva embora recentes, começaram há
apenas 15 anos, comparados aos programas dos países mais desenvolvidos, como
o Japão, Alemanha, França, Itália, países Escandinavos, entre outros. Os programas

17
brasileiros avançam de maneira muito lenta, por falta de políticas públicas,
realmente direcionadas a este segmento e que permitam às empresas privadas o
investimento no setor. A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB),
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2000, apud OROFINO,
2002) revela que, atualmente, a geração estimada de lixo urbano é de 228.413 t /
dia, dos quais cerca de 52,5 % é constituído de matéria orgânica, conforme D’
Almeida e Vilhena (2000). Infelizmente, somente 11 % deste total é compostado ou
enviado para reciclagem, acrescenta o Compromisso Empresarial para Reciclagem
(2005). É inevitável, que haja necessidade de investimentos no setor, tanto
municipal como privado, para que a questão possa ser saneada ou minimizada.
A pesquisa também analisa a água, que, dentre todos os recursos naturais do
Planeta, com certeza, é o que mais preocupa a comunidade científica mundial. A
água é um bem natural que já se tornou escasso em diversos países. Segundo o
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (2007), um terço da população
mundial vive em países cujo acesso à água potável está cada vez mais restrito, com
impacto nas condições de saúde pública da população local. Recurso natural
essencial para nossa sobrevivência e de todas as espécies que habitam a Terra, é
impossível imaginar como seria a vida sem ela. A Organização das Nações Unidas
para Educação Ciência e Cultura (2007) destaca que, no Planeta, a água está assim
distribuída:
a) 97,5 % em mares e oceanos - água salgada;
b) 1,72 % em calotas polares - água doce, porém, em estado sólido;
c) 0,75 % no subsolo - água doce;
d) 0,0231 % em umidade do solo, pântanos, placas de gelo flutuantes, solos
permanentemente gelados.
e) 0,0069 % em rios e lagos - água doce.

Considerando que a tecnologia de tratamento das águas dos mares e
oceanos (dessalinização) é muito onerosa e pouco utilizada, tem-se que, apenas
0,7569 % de toda água disponível no Planeta, correspondente as águas
subterrâneas e as de rios e lagos, é acessível, mediante tratamento convencional,
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ao consumo humano. Neste cenário, o Brasil pode considerar-se um país
privilegiado. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Educação
Ciência e Cultura (2007), o país possui cerca de 13,7 % de toda a água doce e
líquida superficial disponível no Planeta, cerca de 2.428 quilômetros cúbicos. A sua
disponibilidade, porém, é desigualmente distribuída: 74 % encontram-se na região
amazônica, de baixa densidade demográfica e com apenas 5 % da população. Com
isto, sobram apenas 26 % dos recursos hídricos disponíveis para os 95 % de
brasileiros restantes.
A água, destinada ao consumo humano requer potabilidade, ou seja, deve
apresentar características físicas, químicas e microbiológicas adequadas ao
consumo. Por isso, antes de chegar às torneiras das casas, deve ser tratada em
estações potabilizadoras. Infelizmente, além das diversas formas de desperdício,
como excesso do tempo no banho, lavagem de carros, calçadas e os quintais,
válvulas de descargas sanitárias desreguladas, vazamentos internos as residências,
dentre muitos outros, tem-se as perdas na rede de distribuição que, segundo dados
do Relatório de Acompanhamento das Perdas, da Diretoria Região Metropolitana, da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (2007), é de 522 litros
por ligação dia, dos quais, 347 litros por ligação dia são perdas reais (vazamentos) e
175 litros por ligação dia são perdas aparentes (submedição em hidrômetros,
fraudes), tem-se, atualmente, na cidade de São Paulo, 3,6 milhões de ligações
ativas.
Tendo em conta estes dois importantes problemas ambientais, a recuperação
de recicláveis do lixo municipal e a escassez de água, é que surge esta pesquisa,
com o propósito de dar subsídios práticos à seguinte questão: o que é mais
adequado do ponto de vista econômico e ambiental:
a) Consumir água potável, portanto, em média, aumentar o valor a ser pago às
concessionárias, gerar esgotamento sanitário e entregar os materiais
recicláveis sem impurezas para a coleta seletiva;
b) Não lavar os materiais recicláveis, portanto, em média, manter o valor pago
as concessionárias, evitar a geração de esgotamento sanitário e entregar o
reciclável com maiores níveis de impurezas para a coleta seletiva.
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Esta pesquisa pretende avaliar esta questão, com dados obtidos na bibliografia,
simulações, depoimentos de profissionais ou empresários do setor, usando como
referência o sistema de coleta seletiva da cidade de Santo André, no estado de São
Paulo.
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2 OBJETIVOS

Os objetivos da pesquisa estão classificados em geral e específico.

2.1 Objetivo geral

Discutir a necessidade de efetuar a pré-lavagem domiciliar dos materiais
recicláveis antes de disponibilizá-los para a coleta seletiva municipal ou informal e a
interface da pré-lavagem com o aumento do consumo de água potável.

2.2 Objetivos específicos

Os principais objetivos específicos são os seguintes:
a) Avaliar a conveniência da pré-lavagem dos materiais recicláveis, em nível
residencial;
b) Identificar pontos positivos e negativos da pré-lavagem domiciliar em relação
ao gerador (munícipe), ao receptor (cooperativas de triagem ou catadores
informais) e aos recicladores (indústria);
c) Identificar formas de se efetuar a pré-lavagem domiciliar compatibilizando as
necessidades da reciclagem e da economia de água;
d) Obter indicadores de valoração de consumo de água na pré-lavagem
domiciliar.
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3 MÉTODO

Pesquisa é o “processo formal, sistemático, controlado e crítico de
desenvolvimento do método científico, e se constitui no caminho para conhecer a
realidade ou para descobrir verdades parciais. Seu objetivo fundamental é a solução
de problemas teóricos ou práticos com o emprego de processos científicos. A
pesquisa parte de uma dúvida ou problema e, com o uso do método científico, busca
uma resposta ou solução” (KMETEUK FILHO, 2005, p.15).
Entende-se que a presente dissertação se enquadre como estudo
exploratório, o qual se caracteriza, conforme Selltiz et al. (1967, apud KMETEUK
FILHO, 2005), no passo inicial no processo de pesquisa, constituindo-se num auxílio
que traz a formulação de hipóteses significativas para pesquisas posteriores. Sua
principal finalidade é desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo
como objetivo formular problemas mais precisos de pesquisa ou criar hipóteses
pesquisáveis para estudos posteriores. De todos os tipos de pesquisas, esta é a que
apresenta menor rigidez no planejamento.
Quanto ao método utilizado, houve duas vertentes principais. A primeira
envolveu o levantamento bibliográfico e o levantamento de campo, o qual é
caracterizado, por Mattar (1999), pela maior amplitude e pouca profundidade dos
levantamentos de campo (o que os diferencia dos estudos de campo, que se
caracterizam pela sua média amplitude). A técnica de coleta de dados foi a
entrevista apoiada por questionário estruturado, ou seja, com uma relação fixa de
perguntas, cuja ordem e redação permaneceu invariável para todos os
entrevistados. A segunda, envolveu parte experimental.
Quanto aos procedimentos metodológicos adotados em cada etapa da pesquisa,
tem-se:
a) Levantamento bibliográfico, onde se pode ter um melhor entendimento sobre
a problemática do gerenciamento do lixo domiciliar nos grandes centros
urbanos e em destaque a cidade de Santo André - SP, abordando temas
como coleta seletiva, processos de reciclagem, uso racional da água, a
análise de ciclo de vida e, principalmente, a necessidade de uma prélavagem domiciliar dos materiais recicláveis pós-uso antes de segregá-los
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para a coleta seletiva municipal ou informal. Coleta de dados, por meio de
pesquisas em bibliotecas de universidades brasileiras, órgãos públicos,
entidades de classe como, associações, sindicatos etc.; entrevistas com
formadores de opinião e munícipes, pessoalmente ou via Internet, visitas em
campo para

verificação in

loco

dos processos de

reciclagem e

documentação fotográfica;
b) Caracterização da coleta seletiva da cidade de Santo André – SP, para
melhor compreensão de como se administra atualmente este processo pela
prefeitura da Cidade, com seus principais indicadores de geração de lixo
domiciliar, venda de materiais recicláveis pelas cooperativas de triagem
existentes, inclusão social , geração de renda e envolvimento da população;
c) Aplicação de questionários apoiado por entrevistas, com 50 munícipes da
cidade de Santo André – SP para, junto com os dados obtidos nas
cooperativas de triagem, definir-se quais os principais tipos de materiais
recicláveis, descartados pela população, que demandam pré-lavagem, para
utilizá-los nos experimentos práticos. Será aplicado uma síntese das
entrevistas pela aplicação da técnica do discurso do sujeito coletivo,
conforme Lefèvre e Lefèvre (2005);
d) Análise, concomitantemente, com os trabalhos de campo, das reais
dificuldades, ou não, de se receber, os materiais recicláveis que são
coletados pela municipalidade e posteriormente separados nas cooperativas,
sem uma pré-lavagem, considerando-se os aspectos de saúde ocupacional e
valor agregado;
e) Quantificação do consumo de água na lavagem de louças domésticas
utilizadas no dia-a dia, avaliando seu potencial de reuso para lavagem de
recicláveis. O experimento foi padronizado com a utilização dos seguintes
materiais: 1 prato fundo, 1 panela com capacidade de 1 litro, 1 frigideira, 1
copo, 2 garfos, 2 facas e 2 colheres (Foto 1). Detergente, esponja tipo
Scoth-Brite, 1 copo plástico com escala para líquidos e 1 cronômetro
também foram utilizados. Tais utensílios foram citados como mínimos, em
questionamento efetuados com os 12 munícipes, para preparar um almoço
para 1 pessoa.
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A vazão da torneira, durante os experimentos, foi regulada para fluxo
constante de 3,3 litros por minuto. Mede-se o tempo que a torneira ficou
aberta e faz-se a extrapolação.
Todas as pessoas participaram de um almoço, em dias diferentes e no
mesmo local, onde foi servido: arroz, feijão, um bife e um copo de
refrigerante. Após o almoço, esperou-se 15 minutos antes de iniciar o
processo de lavagem das louças.

Foto 01: Louças usadas no experimento para medição de
consumo de água no processo de lavagem manual.
Fonte: do Autor.

Inicialmente, tirou-se todo o excesso de comida das louças e estas foram
deixadas dentro da cuba.
Durante a lavagem, foi seguido o procedimento indicado pela Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (2007), ou seja, abrir a
torneira para molhá-los. Fechar a torneira, ensaboar tudo e abrir
novamente para um novo enxágüe. Neste momento, a cuba ficou com a
válvula fechada, retendo a água.
Como o objetivo era também avaliar a possibilidade de lavagem dos
recicláveis em processos de escorrimento na lavagem de louças
domésticas, ao longo deste experimento, deixou-se na cuba, junto com as
louças, aleatoriamente, as embalagens identificadas nas entrevistas como
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as mais difíceis de serem limpas. Orientou-se para que cada um dos
munícipes tirasse, antes de colocar as embalagens na cuba da pia, o
máximo de produto das embalagens, segundo concepção própria e que,
quando da operação de lavagem de louças, desde que a torneira
estivesse fechada, dar-se uma leve agitada nas embalagens, para ter-se
contato mecânico da água com as paredes da embalagem, fazendo,
assim, com que o máximo de produto impregnado se soltasse. Foram
efetuados 12 experimentos com pelo menos 2 pessoas de cada faixa
salarial identificada nas entrevistas.
Não foi monitorado, neste experimento, a quantidade de detergente usado
em cada processo de lavagem manual;
f) Tabulação e tratamento de dados, segundo métodos convencionais;
g) Redação do texto da dissertação, conforme requisitos constantes do guia
para elaboração de dissertação de mestrado do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas de São Paulo (2005), a qual será submetida às bancas de,
qualificação e de dissertação.

Conforme destacado, adotou-se como referência o sistema de coleta seletiva da
cidade de Santo André, limitando-se as entrevistas aos munícipes e cooperativas de
triagem somente desta cidade. Não foram abordados, também, em detalhes, aspectos
relacionados aos processos de reciclagem de vários materiais, como plásticos, metais e
vidros.
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A revisão bibliográfica apresentada traz uma breve conceituação sobre resíduos
sólidos domiciliares e suas formas de destinação, a relevância deste importante e cada
vez mais escasso recurso natural que é a água, seguido de um panorama atual do
programa de coleta seletiva, bem como da composição do lixo na cidade de Santo
André, a qualidade dos recicláveis e do papel do morador.

4.1 Resíduos sólidos: Definição e Classificação

A palavra lixo ou, na linguagem técnica, resíduo sólido, deriva do latim lix
(cinza) e significa “resto que não se aproveita, imundície” (HOUAISS; VILLAR;
FRANCO, 2004, p.329).
De acordo com Tchobanoglous, Theisen e Eliassen (1977), são os restos das
atividades humanas e animais, normalmente sólidos e que são descartadas como
inúteis ou indesejados.
Já D’Almeida e Vilhena (2000, p.29) definem como sendo “[...] os restos das
atividades humanas, considerados, pelos geradores, como inúteis, indesejáveis ou
descartáveis. Normalmente, apresenta-se sob o estado sólido, semilíquido (com
conteúdo insuficiente para que este possa fluir livremente).”
A lei no 12.300, de 16 de março de 2006, que institui a Política Estadual de
Resíduos Sólidos e define princípios e diretrizes em seu artigo quinto, item 1 diz que
“[...] são os materiais decorrentes de atividades humanas em sociedade, e que se
apresentam nos estados sólido ou semi-sólido, como líquidos não passíveis de
tratamento como efluentes, ou ainda os gases contidos” (SÃO PAULO, 2006, p.3).
Segundo a NBR 10004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004),
resíduos sólidos são:
Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de
atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial,
agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os
lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles
gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem
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como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu
lançamento na rede pública ou corpos d água, ou exijam para isso
soluções técnica e economicamente inviáveis, em face à melhor
tecnologia disponível (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2004, p.3).

Para efeito da norma citada, os resíduos sólidos são classificados, segundo o
grau da periculosidade, em dois grupos:
a) Resíduos Classe I – Perigosos: São aqueles que apresentam, em função
de suas propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, risco à
saúde

pública

ou

ao

meio

ambiente,

tendo

características

de

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade;
b) Resíduos Classe II – Não-perigosos: estão assim subdivididos:
-

Classe II A - Não-Inertes: São aqueles que não se enquadram nas
classificações de resíduos perigosos Classe I ou de resíduos nãoperigosos Classe II B. No entanto, podem apresentar propriedades
como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água;

-

Classe II B - Inertes: Todo e qualquer resíduo que, quando amostrados
de forma representativa, segundo a NBR 10007, e submetidos a um
contato dinâmico e estático com água destilada ou deionizada, à
temperatura ambiente, conforme norma NBR 10006, não tiverem
nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores
aos padrões de potabilidade da água, excetuando-se aspecto de cor,
dureza, sabor e turbidez.

Os resíduos sólidos ou lixo, também podem ser classificados pela:
a) Sua natureza física: seco e molhado;
b) Sua composição química: matéria orgânica e inorgânica;
c) Sua origem: domiciliar, comercial, público, serviços de saúde e hospitalar,
portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários, industrial, agrícola
e entulhos.
Como o foco deste trabalho é o lixo domiciliar, entende-se este como todo
resíduo gerado nas atividades diárias dos domicílios, como restos de alimentos,
embalagens plásticas e acartonadas, revistas, jornais, tecidos, papéis em geral,
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papelão, fotografias, couros, madeiras, isopor, vidros, metais, produtos usados no
asseio pessoal etc., incluindo alguns considerados potencialmente tóxicos a saúde
humana e que deveriam ter um destino diferenciado da coleta pública, tais como
lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, restos de mercúrio (provenientes
principalmente de termômetros), restos de tintas, solventes, óleos de uso
automobilístico, frascos de aerossóis, entre outros. Não muito raro, encontra-se
também no lixo domiciliar móveis, eletrodomésticos, pequenas quantidades de
entulho, pneus etc.

4.1.1 Disposição final do lixo domiciliar

D’Almeida e Vilhena (2000) destacam as seguintes formas de destinação do
lixo domiciliar:
a) Lixões: Considerada a forma mais inadequada que se tem para disposição
do lixo domiciliar gerado nas cidades e, entretanto, ainda a mais utilizada
nos países em desenvolvimento, entre eles o Brasil. Sem nenhuma
proteção ao meio ambiente ou a saúde pública, o lixo é lançado a céuaberto, com pouquíssima cobertura de material inerte (geralmente terra),
ocasionando a proliferação de vetores como moscas, mosquitos, baratas,
ratos etc., gerando forte odor no local e seus arredores e, principalmente,
ocasionando a poluição do solo e do lençol freático, pela infiltração do
chorume (líquido de cor preta, mal cheiroso e com elevado potencial
poluidor, produzido pela decomposição da matéria orgânica contida no
lixo). Não há controle algum do tipo de resíduo que ali é depositado e os
lixões são associados também, à presença constante de catadores, que
procuram e encontram no lixo, uma alternativa de garantir a sobrevivência
própria e de seus familiares (Foto 2);
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Foto 2: Lixão ou vazadouro.
Fonte: Compromisso Empresarial para Reciclagem (2005).

b) Aterros controlados: Caracteriza-se por usar algumas técnicas de
engenharia na construção e cobertura diária, apesar de aleatória, do lixo lá
disposto, o que não resolve satisfatoriamente os problemas de poluição
gerados pelo lixo. Não contém impermeabilização de base, podendo,
deste modo, como no caso dos lixões, ocasionar a poluição do solo e do
lençol freático, devido à infiltração do chorume e das águas pluviais que
não possuem um sistema de captação e tratamento. É comum, também
neste caso, encontrar-se algumas atividades organizadas de coleta
seletiva associadas ao aterro, como se pode observar na Foto 3;
c) Aterros sanitários: É o método mais adequado de disposição final de
resíduos ou lixo domiciliar no solo. Utiliza-se de princípios de engenharia
na escolha da área e operação do aterro e, principalmente, possui
técnicas de proteção ambiental e da saúde pública. Todo lixo diariamente
é coberto com matéria inerte (terra), evitando assim a proliferação de
vetores. Possui sistemas de impermeabilização do solo, captação do
chorume e águas pluviais que seguem para tratamento, antes de serem
lançadas na rede pública ou em corpos d’água, e sistemas de captação do
biogás, hoje importante fonte de energia e usado em alguns casos para
geração de energia elétrica. Garante uma confinação segura do lixo, em
termos de controle da poluição e proteção ao meio ambiente (Foto 4);
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Foto 3: Aterro controlado de cidade do interior do Estado de São Paulo – SP.
Fonte: Cury (2000).

Foto 4: Aterro Sanitário de Santo André.
Fonte: Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (2007).

d) Compostagem: Processo de tratamento biológico do lixo por meio da
decomposição da matéria orgânica, dos restos de origem animal ou
vegetal, em presença do oxigênio do ar. Este processo pode ocorrer de
duas formas: método natural ou método acelerado, gerando composto
orgânico que pode ser reaproveitado, como adubo, em plantações em
geral;
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e) Incineração: Trata-se de um dos processos mais antigos de tratamento
térmico (queima). Feita a temperaturas acima de 900 °C. Possui como
principal vantagem à redução drástica de peso e volume a ser descartado
nos aterros sanitários, além da recuperação de energia e esterilização dos
resíduos. No entanto, apesar das boas técnicas hoje utilizadas no controle
da poluição gasosa, tem-se como principal desvantagem a emissão de
dioxinas e furanos, resultantes dos gases gerados na queima dos
resíduos, bem como o seu custo elevado, tanto para implantação como
para operação.

4.1.2 Sistemas de coleta seletiva

O crescente aumento da geração per capita de lixo, motivada pelo impulso
consumista oferecido pela globalização, aliado à saturação dos espaços físicos para
disposição em aterros e à necessidade de utilizar-se de maneira sustentável os
recursos naturais existentes no Planeta, tornou-se imprescindível o desenvolvimento
dos processos de reciclagem. No Brasil, dados da Pesquisa Nacional de
Saneamento Básico (PNSB), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2000),
revelam que a geração per capita de lixo em cidades com até 200 mil habitantes é
de 0,45 a 0,7 quilograma por habitante/dia. No entanto, em cidades com mais de
200 mil habitantes, esta quantidade praticamente dobra, passando para 0,8 a 1,2
quilograma por habitante/dia.
Segundo Mendonça et al.:
Em nossa cultura, a maneira como tratamos o lixo representa o
rompimento do ciclo de vida de um material ou produto. Na
natureza, a reciclagem é uma regra que sustenta a vida. Ao
interromper essa regra, rompemos a alternância entre a vida e a
morte. Criamos uma instância de “só morte”, concentrada nos lixões,
aterros ou qualquer amontoado de lixo em córregos, rios ou beira de
estrada (MENDONÇA et al., 2002, p.200).

Nos últimos 15 anos, os processos mais utilizados para tentar reverter este
quadro preocupante da disposição final de lixo trazem consigo a utilização do
conceito dos 3Rs que é:
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a) Reduzir: promover o consumo somente dos produtos necessários e evitar
o desperdício;
b) Reutilizar: envolve mudança de cultura. Trata-se do uso direto do material
pós-consumo, aumentando sua vida útil e retardando seu envio aos
aterros;
c) Reciclar: reaproveitar produtos manufaturados, como matéria-prima ou
energia, na produção de novos produtos.

Dentro deste contexto, para que os processos de reciclagem sejam
alimentados permanentemente, é necessário um primeiro passo, que é a coleta
seletiva. A Coleta seletiva, segundo descrito na Lei nº 12.300, artigo 5 alínea 19, é
definida como:
“[...] o recolhimento diferenciado de resíduos sólidos, previamente
selecionados nas fontes geradoras, com o intuito de encaminhá-los
para reciclagem, compostagem, reuso, tratamento ou outras
destinações alternativas.” (SÃO PAULO, 2006, p.4).

É uma forma de coleta de resíduos sólidos que permite aplicar o conceito de
gerenciamento integrado em um município, onde o poder público recolhe os
recicláveis (papéis, vidro, metais e plásticos) anteriormente separados na fonte
geradora para posterior triagem, beneficiamento e envio às indústrias recicladoras,
destaca o Compromisso Empresarial para Reciclagem (1999 apud SEIDEL, 2004)
Teixeira e Zanin (1994 apud TRONCO, 2005) consideram a coleta seletiva
como sendo uma ferramenta que permite ao munícipe separar o lixo reciclável do
lixo orgânico, posteriormente recolhidos em dias de coleta diferenciados.
Segundo D’Almeida e Vilhena (2000), a coleta seletiva nada mais é do que a
separação, descarte e recolhimento, na fonte geradora, de materiais que formam o
lixo doméstico, como papéis, vidros, metais, plásticos e matéria orgânica e que
podem ser utilizados em processos de reciclagem ou compostagem.
Já Scheinader (1994 apud CARDOSO, 2004), define coleta seletiva como
sendo o processo que separa o lixo urbano pela sua origem, domiciliar, industrial,
comercial etc. A separação do lixo por tipo de material, como por exemplo, papel,
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papelão, vidro, plásticos, metais etc. é chamada coleta segregativa, segundo o
autor.
De qualquer modo, deve-se frisar que a responsabilidade neste processo, em
relação à separação e o descarte, é exclusiva do gerador, devendo este, após
segregar os materiais recicláveis, entregá-los aos Posto de Entrega Voluntária
(PEV), distribuídos pela cidade, doá-los a cooperativas de catadores ou mesmo
catadores autônomos, os chamados informais, ou deixá-los na forma e local
determinado para coleta municipal porta-a-porta. Tais atores são os responsáveis
pela coleta e envio até as usinas de triagem, onde o material reciclável será triado,
comercializado para indústria recicladora e posteriormente transformado em um
novo produto. Processos e exemplos de triagem serão apresentados no item 4.3.
Seidel (2004) destaca que:
A melhor alternativa para o trabalho de coleta seletiva realizado por
catadores é quando estes estão organizados em cooperativas.
Dessa maneira, é possível realizar um trabalho em conjunto com a
comunidade e prefeitura para que a atuação dos catadores seja
reconhecida como uma forma de gerenciamento dos resíduos.
(SEIDEL, 2004, p.26).

Já Gonçalves, Barbosa e Blauth (2004 apud TRONCO, 2005) destacam que
para a coleta seletiva ter sucesso, três elos são essenciais e devem estar
interligados: a educação ambiental, a logística e a destinação final. Se um dos elos
for rompido, o programa estará comprometido.
Os materiais recicláveis mais comuns são: papel, papelão, vidros, plásticos,
metais e madeiras. Em abril de 2001, o CONAMA, publicou a Resolução no 275 que
padroniza o código de cores para os recipientes que serão usados no
acondicionamento de resíduos sólidos, incluindo os recicláveis (ver Quadro 1).
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CORES
Azul
Vermelho
Verde
Amarelo
Preto
Laranja
Branco
Roxo
Marrom
Cinza

MATERIAIS
Papel / Papelão
Plástico
Vidro
Metal
Madeira
Resíduos perigosos
Resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde
Resíduos radioativos
Resíduos orgânicos
Resíduo em geral não reciclável ou misturado,não
contaminado e não passível de separação

Quadro 1 - Código de cores para os recipientes que serão usados no acondicionamento de resíduos sólidos.
Fonte: Conselho Nacional de Meio Ambiente (2001).

4.1.3 Reciclagem

Segundo Calderoni (2003), o termo reciclagem, aplicado ao resíduo, designa
o reprocessamento de materiais, de modo a permitir, novamente, a sua utilização.
Nesse sentido, reciclar é permitir que, outra vez, seja aproveitado para outras
finalidades. É transformar produtos que iriam para os aterros em um novo produto.
A Plásticos para a Vida - Instituto Sócio Ambiental dos Plásticos (2007),
destaca que a reciclagem pode ser dividida em cinco grupos:
a) Primária: também chamada de reciclagem industrial, consiste no uso,
como matéria-prima, das sobras e aparas da própria linha de produção.
Com isto, dá-se ao produto obtido, características similares ao produto
originalmente

fabricado

com

matéria-prima

virgem

e,

não

são

considerados materiais recicláveis;
b) Secundária ou mecânica: Consiste na recuperação de materiais
recicláveis pós-consumo descartados como resíduos, possui geralmente
quatro etapas: coleta, separação ou triagem, limpeza para retirada de
sujidades e revalorização (Figura 1);
c) Terciária ou química: recuperação dos componentes químicos básicos da
matéria-prima que lhe deu origem, por meio de gaseificação, quimólise,
pirólise e hidrogenação (Figura 2);
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d) Quaternária ou energética: consiste no reaproveitamento do potencial
energético, por meio de sua queima ou incineração (Figura 3);
e) Reutilização ou reuso: emprego do material para uma outra finalidade com
simples adaptações.

Figura 1: Processo de reciclagem secundária.
Fonte: Plásticos para a Vida - Instituto Sócio Ambiental dos Plásticos (2007).

Figura 2: Processo de reciclagem terciária.
Fonte: Plásticos para a Vida - Instituto Sócio Ambiental dos Plásticos (2007).
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Figura 3: Processo de reciclagem quaternária.
Fonte: Plásticos para a Vida - Instituto Sócio Ambiental dos Plásticos (2007).

Dentre as muitas vantagens que a reciclagem oferece, citam-se:
a) A redução o volume diário de resíduos enviados a aterros sanitários ou
lixões controlados, aumentando sua vida útil;
b) A geração de menor poluição ambiental e agressão visual;
c) Poupança de recursos com a destinação final;
d) Contribuição com a limpeza urbana e saúde pública;
e) Geração de trabalhos diretos e indiretos;
f) Contribuição para a melhoria da qualidade de vida local e global;
g) Aquecimento da economia local;
h) Poupança de recursos naturais renováveis e não-renováveis;
i) Mudança no comportamento em relação ao desperdício;
j) Redução do consumo de energia pelas indústrias e os custos de produção,
devido

ao

reaproveitamento

de

recicláveis

pelas

indústrias

de

transformação;

A reciclagem, contudo, também pode ter alguns reflexos prejudiciais para o
meio ambiente. O processo de reciclagem necessita de energia, pode requerer
solventes e alvejantes, gerando, em conseqüência, alguma poluição. Os sistemas
de coleta e de transportes necessários para a reciclagem também podem ter
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impactos e, podem estimular um consumo de recursos desnecessários. Para alguns
problemas de desperdício, a melhor solução pode não ser reciclar produtos
descartáveis mas sim moderar o consumo ou alterar tais produtos.
Para

a

coleta

seletiva,

é

fundamental

que

a

população

execute

adequadamente a segregação dos materiais. As duas cooperativas atuantes na
triagem de recicláveis na cidade de Santo André, devolvem ao aterro sanitário,
segundo Santos (2005), 15 toneladas diárias, em média. Isto ocorre, porque a
população disponibiliza para coleta seletiva, materiais que não possuem valor
comercial para reciclagem (indesejados) e também pela falta de conscientização e
educação ambiental da população em geral (contaminação).
O inverso disso também é verdadeiro. Muitas vezes, envia-se para coleta
domiciliar, materiais que poderiam ir para coleta seletiva. O Quadro 2 apresenta
informações mais concisas e abrangentes do que deve e do que não deve ser
reciclado.
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O que pode ser reciclado ?
VIDRO

Garrafas, frascos de molhos e condimentos, potes de produtos alimentícios, frascos de
remédios, produtos de limpeza e cacos de qualquer uma das embalagens citadas

Potes e tampas de todos os tipos, embalagens de produtos de limpeza, higiêne pessoal e
PLÁSTICO alimentícios, sacos (leite, arroz, açúcar, feijão, sal etc) , sacolinhas de supermercado,
garrafas de refrigerantes / água etc.

METAL

PAPEL

Latas de aço e de alumínio (refrigerante, creme de leite, leite condensado, atomatados e
conservas em geral), tampas (refrigerante, cervejas, conservas etc), arames, pregos,
grampos, alumínio, fios, cobre, marmitex, tubos, canos, molas etc.
Revistas, jornais, papéis em geral, caixas de papelão, embalagens em papel cartão
(sabão em pó, macarrão e outros) , embalagens cartonadas (longa vida), papel de fax etc.

Espelhos, vidros de janela e box de banheiro, vidros de automóveis, cristais, lâmpadas fluorescentes
e incandescentes, formas e travessas (Pirex). Estes itens podem ser reciclados, mas precisam ser
entregues em pontos específicos de coleta, não podendo ser misturados a coleta seletiva normal
O que não pode ser reciclado?
Ampolas de remédio, papel celofane e laminados, papéis plastificados (embrulhos de bolacha), papel
carbono, espumas, embalagens a vácuo, fraldas descartáveis, papel higiênico, guardanapos e papel
toalha sujos com comida, copos siliconizados, filtros de ar para automóveis, fotografias, fitas adesivas,
isopor, cerâmicas etc.

Quadro 2 - Identificação do que pode ou não ser reciclado.
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Mendonça et al. (2002), Associação Técnica
Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro (2007) e Plásticos para Vida - Instituto
Sócio-Ambiental dos Plásticos (2007).

4.2 Análise de ciclo de vida

Qualquer produto industrializado ou feito de modo artesanal gera impactos ao
meio ambiente, seja no seu processo produtivo, na matéria-prima utilizada, no uso
ou na disposição final. A reciclagem, neste processo, é uma ferramenta de
fundamental importância para a redução dos impactos ambientais gerados pelo
consumo humano; mas, às vezes, estas vantagens são difíceis de serem avaliadas
e, por este motivo, questionadas. Neste ponto, é preciso, uma análise um pouco
mais apurada para a quantificação dos impactos ambientais resultantes da
fabricação de um produto qualquer, seja fabricado com materiais reciclados ou de
matéria-prima virgem, conhecida como Análise de Ciclo de Vida de Produtos (ACV)
ou em inglês Life Cycle Assessment (LCV),definida como:
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[...] uma técnica para avaliação dos aspectos ambientais e dos
impactos potenciais associados a um produto, compreendendo
etapas que vão desde a retirada da natureza das matérias-primas
elementares que entram no sistema produtivo (berço) à disposição
do produto final (túmulo) [...] (CHEHEBE, 1998, p.10)

A NBR ISO 14040, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2001), que
estabelece padrões para os impactos das avaliações de ciclo de vida, descreve
como a coleta e avaliação de dados de entrada e saída e os impactos potenciais ao
meio ambiente dos sistemas produtivos, através do seu ciclo. É uma ferramenta
para análise de todas as etapas do seu ciclo de vida.
Analisando, então, os efeitos causados ao meio ambiente por meio de seus
impactos ambientais, obtem-se o comportamento ambiental dos produtos e serviços
durante seu ciclo de vida, permitindo, assim, que suas características peculiares,
possam ser melhor analisadas e entendidas. A Figura 4, visualiza-se como a ACV se
comporta.

CICLO DE VIDA DE UM PRODUTO

Embalagem
Matérias-Primas/
Produção de
Energia

Manufaturas

Reciclagem/
Recuperação

Transporte

Uso e Reuso

Figura 4 – Ciclo de vida de um produto.
Fonte: Chehebe (1998).
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O primeiro passo rumo ao desenvolvimento dos estudos sobre a ACV, deu-se
em 1965, quando a Coca-Cola contratou o Midwest Reserch Institute (MRI) para
avaliar qual das embalagens de refrigerantes usadas naquela época, apresentava
um melhor desempenho ambiental em relação a utilização de recursos naturais e
emissões ao meio ambiental. Este estudo, conhecido como Resource and
Environmental Profile Analysis (REPA) é considerado um marco nos estudos da
ACV. A partir deste momento, passou-se a utilizar o método REPA como referência
para outros estudos da ACV e, sendo assim, os consultores foram aperfeiçoando o
método e agregando critérios ligados ao gerenciamento de resíduos e que permitiam
uma análise mais apurada dos impactos ambientais, até que, em 1991 surgiram os
primeiros softwares específicos para os estudos de REPA, os Ökobase I e II. Na
década de 70, quando a crise do petróleo fez o preço do barril subir de U$ 2,23 para
U$ 34,00, foi gerada uma busca desenfreada por alternativas energéticas que
fossem mais baratas e que melhor utilizassem os recursos naturais disponíveis. As
questões ambientais naquela década, passou a ser vista com muito mais interesse
pelas autoridades mundiais, pois o Planeta já demonstrava sinais de cansaço.
Na indústria, no início da década de 80, as discussões em relação a poluição
industrial era focada quase que exclusivamente no sistema produtivo (emissões
gasosas, geração de resíduos e efluentes). Os ambientalistas começaram a
analisar, principalmente na Europa, as questões ambientais, não mais somente
relacionada ao processo produtivo, mas também na entrega do produto ao
consumidor, sua utilização e posterior descarte. Para eles, uma crescente proporção
dos danos ambientais podia ser atribuída ao ato de consumo e não somente aos
processos industriais. Os legisladores, ambientalistas e, muitas vezes, o próprio
mercado, procuraram direcionar suas ações no sentido de estabelecer padrões
ambientais produto-orientados e não mais processo-orientado, ou seja, estimulando
as indústrias a serem mais rigorosas nas informações sobre seus produtos ao
consumidor, que, por seu lado, passou a ser cada vez mais exigente também,
resultando na criação dos selos verdes na Europa e rótulos ambientais no Brasil,
destaca Chehebe (1998).
A Análise de Ciclo de Vida de Produtos, pode fornecer, através das
informações coletadas e da interpretação e análise de seus resultados, importantes
dados para tomada de decisão, na seleção de indicadores ambientais e para
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avaliação de desempenho de projetos de produtos, processos ou para o
planejamento estratégico. Isto levou as indústrias a considerar as questões
ambientais associadas aos sistemas de produção: insumos, matérias-primas,
manufatura, distribuição, uso, disposição, reuso, reciclagem. Pode-se dizer também,
que ela nos ajuda a identificar oportunidades de melhorias dos aspectos ambientais.
Andrade (2007), no entanto, alerta:
A ACV, por sua natureza, não é uma ferramenta capaz de medir
qual produto ou processo é o mais eficiente, tanto em relação ao
custo, quanto em relação a outros fatores, já que não mede, por
exemplo, impactos ambientais reais e sim potenciais. Por outro
lado, as informações resultantes da ACV podem e devem ser
utilizadas como mais um componente no processo decisório que
leve em consideração outros fatores. É uma ferramenta técnica
ainda em evolução e que, por esta razão, análises comparativas de
processos ou produtos devem ser evitadas. Nos casos de
comparações levadas ao conhecimento público, dadas as
limitações da ACV, deve-se obedecer ao estabelecido na norma
NBR ISO 14040 (ANDRADE, 2007, p.45).

Para trabalhar-se com esta metodologia segundo a NBR ISO 14040 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (2001), deve-se considerar quatro etapas
(Figura 5) :

a) Objetivo e escopo: nesta fase, deve estar muito clara a utilização que se
pretende dar aos resultados do estudo, a que se destina e qual o processo
de revisão crítica a ser adotado. O escopo de um estudo de ACV deve
referir-se, no mínimo, às suas três dimensões: sua extensão (onde iniciar
e parar um estudo), sua largura (quantos e quais subsistemas incluir) e
sua profundidade (nível de detalhamento do estudo);
b) Análise do inventário: é a fase de coleta e quantificação de todas as
variáveis do processo produtivo (emissões gasosas e geração de
efluentes, geração de resíduos, energia, transporte, matéria-prima etc.)
envolvidas durante o ciclo de vida do produto ou processo;
c) Avaliação de impacto: representa um processo qualitativo e quantitativo de
entendimento e avaliação da magnitude e significância dos impactos
ambientais, baseado nos resultados obtidos na análise do inventário;
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d) Interpretação dos resultados: analisar se a fase de inventário e impacto
estão em consonância com o objetivo e escopo.

FASES DA ACV

Objetivo e
Escopo

Interpretação

Análise do
Inventário

Avaliação de
Impacto

* Propósito
* Entrada + Saída * Classificação
*Escopo (Limites) * Coleta de dados
- saúde ambiental
* Unidade
- aquisição de
- saúde humana
funcional
matérias-primas - exaustão dos
* Definição dos
energia
recursos naturais
requisitos de
- manufatura
* Caracterização
Qualidade
- transportes
* Valorização

* Identificação dos
principais
problemas
* Avaliação
* Análise de
sensibilidade
* Conclusões

Figura 5 – Fases da Análise do ciclo de vida de produto.
Fonte: Chehebe (1998).

4.3 Água e ciclo hidrológico

Recurso natural essencial à sobrevivência dos seres vivos e já considerado,
por muitos pesquisadores, como finito e escasso no Planeta, a água possui uma
característica de renovabilidade, caracterizada por um contínuo movimento nas
fases sólidas, líquida e gasosa, o chamado ciclo hidrológico (ver Figura 6). A energia
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solar provoca a evapotranspiração das águas superficiais dos rios, lagos, oceanos e
umidade do solo e dos organismos vivos, que sobe à atmosfera, em forma de vapor,
e se condensa formando as nuvens, precipitando-se, posteriormente, em forma de
chuva, neblina ou neve, alimentando o fluxo dos rios e os lençóis freáticos, pela
infiltração, voltando a umidificar o solo.
A disponibilidade da água na natureza, portanto, depende, em geral, de
condições naturais como o regime de chuvas, a permeabilidade do solo etc.,
condições estas que encontra-se fora do controle humano. Contudo, a intervenção
humana no ambiente altera pode alterar o regime do ciclo hidrológico, alterando a
oferta de água. Segundo, Speidel et al. (1988 apud TUNDISI, 2003, p.5), os
componentes do ciclo hidrológico são:
a) Precipitação: Água que retorna a superfície terrestre por meio das chuvas
ou neve;
b) Evaporação: Fase de transformação da fase líquida para gasosa que se
dá em sua maior parte nos oceanos;
c) Transpiração: Processo de perda de vapor d’água pela vegetação do
Planeta;
d) Infiltração: Processo pelo qual o solo absorve a água;
e) Percolação: Processo pelo qual a água é absorvida no solo ou nas
formações rochosas até o atingir o lençol freático;
f) Drenagem: Movimento de deslocamento da água nas superfícies, quando
da precipitação.
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Figura 6 - Ciclo hidrológico da água.
Fonte: Heat (apud COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
2001).

Outro fato interessante e recente, destaca (FRANK, 1990; PIELOU, 1998,
apud TUNDISI, 2003) é que acreditava-se, até o final da década de 1980, que o ciclo
hidrológico funcionava como um circuito fechado, ou seja, a quantidade de água no
Planeta era sempre a mesma. No entanto, pesquisas sugerem que, chuvas de bolas
de neve provenientes de outras regiões do sistema solar podem acrescentar, a cada
10.000 anos, 3 trilhões de toneladas de água.
Este ciclo natural, em virtude do descaso político mundial em relação ao meio
ambiente, vem sofrendo alterações importantes. O forte crescimento populacional
desordenado, principalmente urbano, o desenvolvimento industrial, a expansão da
agricultura, o desmatamento desenfreado, a falta de políticas para o uso sustentável
dos recursos naturais e saneamento básico, estão acabando com as nascentes,
poluindo e contaminando os cursos de água, os aqüíferos, alterando a temperatura
global e, conseqüentemente, o ciclo das chuvas, aumentando a dificuldade em
prover água potável a todos.
Nas Tabelas 1 e 2, tem-se, respectivamente uma visão dos países que mais
sofrem com a escassez de água no mundo e os que a têm em abundância.
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Tabela 1 – Países com escassez de água, com suprimentos renováveis de
menos de 1000 metros cúbicos por ano. Não inclui água que
flui de países vizinhos.
Região / país
África
Argélia
Botsuana
Burundi
Cabo Verde
Djibuti
Egito
Quênia
Líbia
Mauritânia
Ruanda
Tunísia
Oriente Médio
Bahrein
Israel
Jordânia
Kuait
Qatar
Arábia Saudita
Síria
Emirados Árabes
Iêmen
Outros
Barbados
Bélgica
Hungria
Malta
Holanda
Singapura
População total

Suprimento de águas
renováveis (m³ / pessoa)

População
(milhões)

Tempo de duplicação da
população (anos)

730
710
620
500
750
30
560
160
190
820
450

26,0
1,4
5,8
0,4
0,4
55,7
26,2
4,5
2,1
7,7
8,4

27
23
21
21
24
28
19
23
25
20
33

0
330
190
0
40
140
550
120
240

0,5
5,2
3,6
1,4
0,5
16,1
13.7
2,5
10,4

29
45
20
23
20
20
18
25
20

170
840
580
80
660
210

0,3
10,0
10,3
0,4
15,2
2,8
231,5

102
347
92
147
51

Fonte: Postel (1997 apud TUNDISI, 2003).

Tabela 2 – Disponibilidade de água em alguns países.
Países com maiores disponibilidade ( em metro cúbico / habitantes )
Guiana Francesa
812.121
Islândia
609.319
Suriname
292.566
Congo
275.679
Brasil
48.314
Países com mais escassez de água (em metro cúbico / habitantes )
Kuwait
10
Faixa de Gaza ( Território Palestino )
52
Emirados Árabes Unidos
58
Ilhas Bahamas
66
Fonte: Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Tecnologia
(2003 apud TUNDISI, 2003)
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Segundo a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2007),
embora o Brasil possua 13,7 % da água doce superficial do Planeta e 1/3 do maior
aqüífero subterrâneo do mundo, com volume de 50 bilhões de metros cúbicos, a
distribuição desta água é desigual em relação à densidade demográfica existente,
ainda mais quando se considera que o crescimento demográfico e a modernização
estimulam o consumo de água. No entanto, os principais problemas no
abastecimento público decorrem basicamente da combinação do aumento das
demandas localizadas, a impermeabilização dos solos, o desperdício e a
degradação da qualidade das águas. A Figura 7 mostra como a urbanização dos
grandes centros incidem na quantidade e qualidade das águas.
URBANIZAÇÃO

Aumento da densidade populacional

Aumenta
o volume
de águas
residuárias

Deterioram-se
os rios a
jusante da área
urbana e
deteriora-se a
água de
escoamento
pluvial

Deteriora-se a
qualidade da água
dos rios e represas
urbanos, receptores
de águas residuarias

Aumenta a
demanda
de água

Reduz a
quantidade
de água
disponível
(escassez
potencial)

Aumento da densidade
construções e da cobertura
asfáltica

Aumenta área
impermeabilizada

Alterações no
sistema de
drenagem

Alterações
do clima
urbana
Aumenta o
escoamento
superficial
direto

Aumenta a
velocidade
de
escoamento

Diminui a
recarga
subterrânea

Aumenta as
enchentes e os
picos das cheias
na área urbana

Aumento os problemas de controle da
poluição e das enchentes

Figura 7 – Principais problemas decorrentes da urbanização que incidem sobre a
quantidade a qualidade das águas.
Fonte: Tucci (2000 apud TUNDISI, 2003).
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A ONU redigiu um documento, em 22 de março de 1992, intitulado
"Declaração Universal dos Direitos da Água". O texto merece profunda reflexão e
divulgação:
1) A água faz parte do patrimônio do Planeta. Cada continente, cada povo,
cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão, é plenamente
responsável aos olhos de todos;
2) A água é a seiva de nosso Planeta. Ela é condição essencial de vida de
todo vegetal, animal ou ser humano. Sem ela, não se poderia conceber
como é a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura;
3) Os recursos naturais de transformação da água em água potável são
lentos, frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada
com racionalidade, precaução e parcimônia;
4) O equilíbrio e o futuro de nosso Planeta dependem da preservação da
água e de seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando
normalmente, para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este
equilíbrio depende, em particular, da preservação dos mares e oceanos,
por onde os ciclos começam;
5) A água não é somente herança de nossos predecessores; ela é, sobretudo,
um empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma
necessidade vital, assim como a obrigação moral do homem para com as
gerações presentes e futuras;
6) A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem valor econômico:
precisa-se saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode
muito bem escassear em qualquer região do mundo;
7) A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De
maneira geral, sua utilização deve ser feita com consciência e
discernimento para que não se chegue a uma situação de esgotamento ou
de deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis;
8) A utilização da água implica em respeito à lei. Sua proteção constitui uma
obrigação jurídica para todo homem ou grupo social que a utiliza. Esta
questão não deve ser ignorada, nem pelo homem nem pelo Estado;
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9) A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção
e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social;
10) O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e
o consenso, em razão de sua distribuição desigual sobre a Terra.

4.3.1 Degradação dos recursos hídricos no Planeta

A escassez, destaca Paula (2002), pode ser resultado de um processo
natural, coordenado pelo ciclo hidrológico, como acontece nas regiões desérticas e
semi-desérticas do Planeta, ou pode ser resultado de atividades antrópicas que
aumentam a demanda (escassez quantitativa) e os custos marginais de adução e
tratamento (escassez econômica) e reduzem a disponibilidade de água limpa
(escassez qualitativa).
Tundisi (2003) destaca que, somente no final da década de 1980, em uma
série de reuniões com cientistas, administradores, gerentes e ministros do Meio
Ambiente, sob os olhares da UNEP, da NASA e do Banco Mundial, foram analisados
alguns dos principais problemas ambientais do Planeta. Esses encontros resultaram
em documentos sobre oito temas centrais, que permearam as discussões sobre
meio ambiente a partir de 1990. São eles:
a) Mudanças globais;
b) Perda de diversidade biológica;
c) Depleção estratosférica de ozônio;
d) Degradação de recursos hídricos;
e) Desertificação e degradação do solo;
f) Desmatamento e uso não sustentável de florestas;
g) Degradação de recursos do mar e do ambiente marinho;e
h) Poluentes orgânicos persistentes (POPs)
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As principais conclusões e projeções sobre a degradação dos recursos
hídricos continentais foram assim sintetizadas:

Tendências atuais:
• A crise mundial de água já atingiu muitas regiões do Planeta. Um
terço da população mundial habita áreas com estresse de água.
• 1,3 bilhão de pessoas não tem acesso à água potável e 2 bilhões
não tem acesso a saneamento adequado.
• 70 % das retiradas de água são utilizadas para irrigação.
• Funções hidrológicas e ecológicas das áreas alagadas vem sendo
reduzidas paulatinamente.
• A diversidade global dos ecossistemas aquáticos vem sendo
reduzidas significativamente.
• A poluição crescente da água aumenta os custos de tratamento;
• O uso inadequado do solo resulta em perdas econômicas para os
usos e conservação dos recursos hídricos.
Principais causas:
• Crescimento populacional e rápida urbanização.
• Diversificação dos usos múltiplos.
• Gerenciamento não coordenado dos recursos hídricos
disponíveis.
• Não reconhecimento de que a saúde humana e qualidade de
água são interativos.
• Peso excessivo de políticas governamentais nos serviços de água
(fornecimento e tratamento de esgotos).
• Degradação do solo por pressão da população, aumentando a
erosão e a sedimentação de rios, lagos e represas.
• A água é tratada exclusivamente como um bem social e não
econômico, resultando em uso ineficiente, em irrigação e em
desperdícios após o tratamento (na distribuição).
• Problemas sociais, econômicos e ambientais referentes aos
recursos hídricos são tratados separadamente e de forma pouco
eficiente. (L’VOVICH & WHITE, 1990 apud TUNDISI, 2003, p.65)
Projeções para o futuro:
• Em 2025, dois terços da população humana estará vivendo em
regiões com estresse de água. Em muitos países em
desenvolvimento, a pouca disponibilidade de água afetará o
crescimento e a economia local e regional.
• A poluição da água continuará afetando os recursos hídricos
continentais e as águas costeiras.
• O uso inadequado do solo afetará bacias hidrográficas nos
continentes, águas costeiras e estuários.
Conseqüências econômicas e sociais das mudanças nos cenários já
projetados:
• Degradação mais rápida de águas superficiais e subterrâneas,
afetando as reservas.
• Suprimento inadequado de água para zonas rurais e urbanas;

49
• Riscos de epidemias e efeitos crescentes na saúde humana,
especialmente em regiões urbanas.
• Aumento dos impactos econômicos resultantes da degradação
dos recursos hídricos.
• Conflitos locais, regionais e institucionais sobre os usos múltiplos.
• Exacerbação dos usos setoriais e prioridade para determinados
usos sem integração.
Tecnologias, políticas públicas e outras medidas mitigadoras e de
impactos no gerenciamento:
• Gerenciamento integrado, adaptativo, preditivo e com atenção
para usos múltiplos.
• Consideração da qualidade/quantidade da água.
• Reconhecimento da água como fator econômico.
• Melhoria da capacidade de gerenciamento, treinando recursos
humanos e estimulando as mulheres à ativa participação no
gerenciamento (a partir das famílias).
• Suporte a medidas e tecnologias inovadoras em nível local e
nacional.
• Integração do gerenciamento do solo e das atividades agrícolas
com o gerenciamento dos recursos hídricos.
• Estímulo à adoção de tecnologias de baixo custo, especialmente
técnicas de conservação da água na agricultura.
Em nível Internacional:
• Promover diálogo em bacias hidrográficas internacionais.
• Estimular programas regionais de treinamento.
• Promover focos adequados para resolução de problemas de
conservação, proteção e recuperação de recursos hídricos.
(MCCAFFREY, 1983; DOOGE et al. 1992 apud TUNDISI, 2003,
p.64-66)

Instituído pela Assembléia Geral da ONU, em 1992, o Dia Mundial da Água
deste ano tem como slogan "Lidando com a escassez de água". Segundo a
Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (2007), vinte e
seis países com cerca de 232 milhões de pessoas sofrem com a escassez da água.
Caso as nações em desenvolvimento não fechem suas torneiras, terão de investir
mais de US$ 700 bilhões, nos próximos anos, para não morrerem de sede.

4.3.2 O uso racional da água

De acordo com Cardia e Alucci (1998), a preocupação com o uso racional da
água e da energia proveniente de combustíveis fósseis teve início na década de 70,
quando, nos Estados Unidos, a combinação de fortes secas e o aumento do
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consumo, aliado a crise do petróleo, já dito na seção 4.2, culminaram em sérios
problemas de abastecimento de água e energia elétrica à população. O governo
norte-americano tomou atitudes de estímulo à mudança de comportamento em
relação à economia de energia e água, à troca dos equipamentos hidráulicos usados
na época por outros mais econômicos, bem como, a adotar políticas de restrição de
consumo por intermédio de campanhas educativas, racionamentos, multas e
aumento de tarifas.
Apesar das medidas tomadas, a população não respondia as expectativas do
governo e, no início década 80, pesquisadores especializados na área de psicologia
social, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa e Austrália, começaram
a contribuir na implantação de programas de conservação de energia e água,
avaliando o comportamento da população mediante pesquisas de avaliação dos
programas implantados.
Apesar das fortes campanhas publicitárias e educacionais da época, os
resultados alcançados foram inexpressivos. Os programas de conservação
baseados exclusivamente nos princípios da racionalidade econômica do consumidor
como, subsídios para a aquisição de equipamentos de menor consumo, redução de
impostos, tarifas progressivas, multas etc, não consideravam aspectos que afetam,
decisivamente o processo de tomada de decisões das pessoas, como a busca de
maximização de status, renda, desempenho, segurança e conforto. Outra idéia
equivocada apontada pelos pesquisadores nas campanhas de educação voltadas a
economia de água da época era que, bastava informar os consumidores sobre os
problemas econômicos e sócio-ambientais relacionados a escassez deste recurso,
para que a população adotasse, de imediato, medidas de

mudanças

comportamentais como, evitar desperdícios, comprar utensílios hidráulicos e
domésticos que efetuassem suas funções com menor consumo de água, combater
vazamentos etc.
As atitudes pró-conservação não resultam necessariamente em
comportamentos de conservação, pois a relação entre atitude e
comportamento é mediada por valores, crenças e normas sociais
que condicionam a percepção do problema e a predisposição em se
cooperar para a sua superação. Além disso, criticou-se o não
reconhecimento das diferenças entre os tipos de mudança de
comportamento em questão, a alteração de hábitos de consumo e a
adoção de novas tecnologias, que provocam diferentes padrões de
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resistência e exigem diferentes estratégias de incentivo (CARDIA;
ALUCCI, 1998, p. 17).

Há portanto, uma sinergia entre as medidas de incentivo ou não incentivos
econômicos e sociais, que agem sobre a motivação dos consumidores em adotar as
mudanças comportamentais desejadas e as campanhas publicitárias, baseadas na
informação e educação dos consumidores, que agem sobre a atitude ou
predisposição das pessoas em aceitar o problema da conservação de água. No
entanto, estas ações só possuem efetividade se acompanhadas de informações de
como e onde poupar água.
Atualmente, a psicologia social aplicada a conservação de água coloca a
seguinte questão: como garantir a cooperação necessária para evitar desperdícios e
diminuir o consumo de recursos escassos em uma sociedade individualista?
A resposta a esta questão depende de três fatores, destaca Cardia e Alucci
(1998):
a) Atribuição de responsabilidade pela escassez ou pela restrição na
disponibilidade do recurso. A população se dispõe em cooperar se
perceber que o problema decorre de causas naturais e não em
conseqüência da má administração pública ou consumo excessivo de
alguns;
b) Conhecimento sobre como as empresas de serviços definem as metas de
conservação e informam à população sobre os procedimentos seguidos na
tomada de decisão. É definir o que deve ser poupado, por quem, e dar
legitimidade junto aos usuários. Se as pessoas não acreditarem na
proposta, não haverá adesão ao programa;
c) Relacionamento das empresas de serviços com seus consumidores. A
qualidade do tratamento entre empresa e usuário é que define se ele pode
confiar na ética, honestidade e na clareza das decisões da empresa
prestadora de serviços.

Todo e qualquer programa de conservação de água deve considerar
invariavelmente as seguintes recomendações:
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a) Pesquisas sobre os valores, hábitos, crenças, atitudes, condição social e
econômica do público envolvido deve ser analisada, visando produzir
material que consiga atrair a participação de todos;
b) Quem define os padrões de eficiência aceitáveis para servirem de
parâmetros as indústrias produtoras é sempre o Estado;
c) Os governos devem aproveitar as crises ocasionadas por fatores naturais
para informarem e educarem a população sobre a necessidade de
conservação de água;
d) As entidades e as empresas envolvidas no processo devem priorizar ações
a serem desenvolvidas com os maiores usuários ;
e) Deve-se ter incentivos financeiros, redução de impostos, por exemplo, para
usuários que optem pela utilização de equipamentos mais eficientes;
f) Deve-se monitorar os programas implantados para avaliar sua eficiência;
g) Ter um amplo e objetivo material didático para efeito promocional
segmentado de acordo com o perfil da população.

Segundo Gonçalves, Ioshimoto e Oliveira (1999), a consciência da população
sobre a importância do uso racional da água tem dado subsídios a estudos que
levam em conta ações práticas sobre a economia de água. Estas ações, no contexto
dos sistemas prediais, podem ser de controle de vazamentos e redução de
consumo. As medidas de controle de vazamentos visam evitar o desperdício de
água e também os eventuais danos causados nos sistemas hidráulicos dos edifícios
devido a presença desnecessária de água em seus componentes em um
determinado período.
Já as medidas de redução de consumo, buscam a economia de água, por
meio do seu uso racional, e pode ser sub-dividida em: controle de desperdício e
redução do volume consumido.
O controle de desperdício refere-se à água utilizada sem que desta se
obtenha nenhum benefício relativo a sua função. O controle de volume consumido é
uma relação entre o controle de vazão e controle do tempo de uso. Como exemplos
de dispositivos usados para estes fins têm-se: torneiras, mictórios e bacias sanitárias
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com sensores infra-vermelho ou controle de fluxo hidromecânicos, diversos sistemas
de caixa acopladas usadas em bacias sanitárias em substituição as tradicionais
válvulas de descarga embutidas, válvulas de descargas embutidas com controle
duplo de fluxo, limitadores de vazão para chuveiros, que, a partir de uma certa
pressão, estrangulam progressivamente a seção da passagem de água, de modo a
limitar a vazão a um determinado volume, instalação de arejadores e pulverizadores
em torneiras, que atuam como elementos de perda de carga, reduzindo a vazão e
controlando a dispersão do jato, entre outros.
Outro importante ponto que contribui e muito para o controle do desperdício é
a individualização dos sistemas de medições de água em condomínios. A
responsabilidade individual sobre o consumo com conseqüência direta na conta de
água a ser paga pelo próprio usuário tem um impacto direto na redução do volume
de água consumido. Quando a conta de água é rateada por todos os condôminos, o
uso não racional de água por parte de alguns moradores é mais evidente e há
impacto direto no valor do condomínio.
De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação (2007), cada pessoa necessita de 3,3 m³/mês, cerca de 110 litros de
água por dia, para atender as necessidades de consumo e higiene. Em regiões onde
a situação de falta d'água já atinge índices críticos de disponibilidade, como nos
países do continente africano, a média de consumo é de quinze litros/dia. No
entanto, no Brasil, o consumo por pessoa pode chegar a mais de 200 litros/dia. Já
em Nova York, há consumo exagerado de água doce tratada e potável, e um
cidadão chega a gastar dois mil litros/dia. Pesquisas recentes demonstram a
importância de tal assunto. Segundo a Organização das Nações Unidas (2007),
mantida a tendência atual, mais de 45 % da população do mundo não poderá contar
com a quantidade mínima de água para o consumo diário, daqui a 43 anos, em
2050.
Ioshimoto, Barreto e Rocha (1998) destacam o monitoramento em um
conjunto

habitacional

da

Companhia

de

Desenvolvimento

Habitacional

e

Urbanização do Estado de São Paulo (CDHU), destinado a famílias de baixa renda,
com 38,5 metro quadrado de área útil, localizado no bairro Jardim São Luiz, zona sul
da cidade de São Paulo, onde identificou-se consumo per capita de 109,2 litros de
água / habitante / dia.
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Gastar mais de 120 litros de água por dia é jogar dinheiro fora e desperdiçar
nossos recursos naturais. Dentro deste contexto, a SABESP criou, em 1996, o
Programa de Uso Racional da Água – PURA, um programa de combate ao
desperdício, onde, por meio de ações tecnológicas e medidas de conscientização
dos usuários, pode-se atuar na demanda de consumo de água e enfrentar a
escassez de recursos hídricos. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo (2007) destaca ainda outros sete objetivos principais na implantação do
PURA que são:
a) Conscientizar a população da questão ambiental visando mudanças de
hábitos e eliminação de vícios de desperdício com foco na conservação e
conseqüente aumento da disponibilidade do recurso água;
b) Promover maior disponibilidade de água para áreas carentes e garantirlhes o fornecimento;
c) Prorrogar a vida útil dos mananciais existentes de modo a garantir a curto e
médio prazo o fornecimento da água necessária à população;
d) Reduzir os custos do tratamento de esgoto ao diminuir os volumes de
esgotos lançados na rede pública;
e) Postergar investimentos necessários à ampliação do sistema produtor de
água, bem como do sistema de esgotamento sanitário da Região
Metropolitana de São Paulo;
f) Incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias voltadas à redução do
consumo de água;
g) Diminuir o consumo de energia elétrica e outros insumos.

Dentro do PURA, destaca-se, ainda, algumas sugestões de como economizar
água e dinheiro, sem prejudicar a saúde e a limpeza da casa e das pessoas:
a) No banheiro: o banho deve ser rápido. Cinco minutos são suficientes para
a higienizar o corpo. A economia é ainda maior se, ao se ensaboar, fechase o registro. Tomar banho de ducha por 15 minutos, com o registro meio
aberto, consome 135 litros de água. Fechando o registro ao ensaboar,
reduz-se o tempo para 5 minutos e o consumo cai para 45 litros. No caso
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de banho com chuveiro elétrico, também em 15 minutos com o registro
meio aberto, são gastos 45 litros na residência. Com os mesmos cuidados
que com a ducha, o consumo cai para 15 litros.
Ao escovar os dentes, uma pessoa, em cinco minutos com a torneira não
muito aberta, gasta 12 litros de água. No entanto, se molhar a escova e
fechar a torneira enquanto ensaboa os dentes e, ainda, enxaguar a boca
com um copo de água, consegue economizar mais de 11,5 litros de água.
Ao lavar o rosto em um minuto, com a torneira meio aberta, uma pessoa
gasta 2,5 litros de água. O mesmo vale para o barbear. Em 5 minutos
gasta-se 12 litros de água. Com economia o consumo cai para 2 a 3 litros.
Um dos grandes vilões é a descarga do vaso sanitário. Uma bacia sanitária
com a válvula embutida e tempo de acionamento de 6 segundos gasta de
10 a 14 litros;
b) Na cozinha: ao lavar a louça, primeiro deve se limpar os restos de comida
dos pratos e panelas com esponja e sabão e, só então, abrir a torneira para
molhá-los. Ensaboe tudo que tem que ser lavado e, então, abra a torneira
novamente para novo enxágüe.
Numa casa, lavando-se louça com a torneira meio aberta, em 15 minutos,
são utilizados 117 litros de água. Com economia, o consumo pode chegar
a 20 litros. Uma lavadora de louças com capacidade para 44 utensílios e 40
talheres gasta 40 litros / lavagem.
Ao se utilizar um copo de água, são necessários pelo menos outros 2
copos de água potável para lavá-lo;
c) Área de serviço: tenha bastante roupa suja antes de ligar a máquina ou
usar o tanque. Não lave poucas peças por vez. Caso use lavadora de
roupa, procure utilizá-la cheia, no máximo, três vezes por semana. A
lavadora de roupas com capacidade de 5 quilos gasta 135 litros / lavagem.
Se as roupas são lavadas no tanque, deixá-las de molho e usar a mesma
água para esfregar e ensaboar. Usar água nova apenas no enxágüe. Com
a água do tanque ou máquina de lavar, pode-se lavar o quintal ou a
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calçada, pois a água já tem sabão. Lavando-se roupa no tanque com a
torneira aberta por 15 minutos, o gasto de água pode chegar a 279 litros;
d) Jardim e piscina: use um regador para molhar as plantas ao invés de
utilizar a mangueira. Ao molhar as plantas durante 10 minutos o consumo
de água pode chegar a 186 litros. Para economizar, a rega durante o verão
deve ser feita de manhãzinha ou à noite, o que reduz a perda por
evaporação. No inverno, a rega pode ser feita dia sim, dia não, pela
manhã. Mangueira com esguicho-revólver também ajuda. Assim, pode-se
chegar a uma economia de 96 litros por dia.
Uma piscina de tamanho médio, exposta ao sol e à ação do vento, perde
aproximadamente 3.785 litros de água por mês, por evaporação, o
suficiente para suprir as necessidades de água potável (para beber) de
uma família de 4 pessoas por cerca de um ano e meio aproximadamente,
considerando-se o consumo médio de 2 litros / habitante / dia. Com uma
cobertura (encerado, material plástico), a perda é reduzida em 90 %.
e) Calçada e carro: deve-se adotar o hábito de usar a vassoura, para limpar a
calçada e o pátio da sua casa. Lavar calçada com a mangueira é um hábito
comum e que traz grandes prejuízos. Em 15 minutos são perdidos 279
litros de água. Se houver sujeira localizada, deve ser usada a técnica do
pano umedecido com água de enxágüe da roupa ou da louça. Deve-se
usar um balde e pano para lavar o carro ao invés de uma mangueira. Se
possível, não o lave durante a estiagem (época do ano em que chove
menos). Com uma mangueira não muito aberta, gasta-se 216 litros de
água. Com meia volta de abertura, o desperdício alcança 560 litros. Para
reduzir, basta lavar o carro somente uma vez por mês, com balde. Nesse
caso, o consumo é de apenas 40 litros.

4.4 Coleta seletiva na cidade de Santo André

De acordo com Milani (2003), a cidade de Santo André tem, aproximadamente,
650 mil habitantes, em área de 174 km2. Conta com 183 mil domicílios, sendo que 20
mil deles estão em 138 favelas. Possui um dos melhores programas de coleta seletiva
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de resíduos sólidos do Brasil, tendo já sido premiada internacionalmente. Este processo
iniciou-se em 1997, com projetos piloto em alguns bairros e espaços públicos. Como o
resultado foi favorável, o projeto foi ampliado para 60 % da cidade, primeiramente.
Desde 2000, a coleta seletiva acontece em toda cidade, de porta em porta e, segundo
pesquisas efetuadas pelo Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo
André (2007), tem-se um índice de participação da população de 60 %, valor este
comparado as grandes cidades de países desenvolvidos. Seus principais objetivos são:

a) Propiciar a implementação de um processo contínuo de melhoria da
qualidade do ambiente sócio-ambiental de Santo André, no que se refere aos
resíduos sólidos, manutenção e limpeza;
b) Prevenir e minimizar a degradação sócio-ambiental relacionada com a
geração, manejo, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos;
c) Fomentar a participação e o envolvimento da sociedade;
d) Universalizar a prestação de serviços.

Os resíduos sólidos são separados pela população, em dois recipientes distintos:
um para lixo úmido (lixo de cozinha, banheiro e pequenas podas de jardim) e lixo seco
(embalagens, plásticos, papel, alumínio e outros materiais que podem ser reciclados). A
coleta acontece em dias distintos e é realizada em caminhões coletores
compactadores. Os resíduos úmidos são coletados três vezes por semana e os
resíduos secos, uma vez por semana. Na região central da cidade, este serviço é
executado diariamente.
Tem-se, ainda, espalhados pela cidade, 160 postos de entrega voluntária, como
se vê na Foto 5, onde se pode levar desde o lixo reciclável comum (metal, vidro,
plásticos e papéis) até móveis usados, eletrodomésticos, entulho, pneus, podas de
árvores entre outros materiais de grande porte. Não se recebe nos PEVs: lixo orgânico,
lâmpadas fluorescentes, gesso, lã-de-rocha, medicamentos, resíduos industriais, tintas
e resíduos infectantes.
Em locais de difícil acesso, como favelas, onde os caminhões não entram devido
ao espaço reduzido das ruas, foi implantada a coleta comunitária. Este processo
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emprega aproximadamente 76 trabalhadores, que coletam o lixo seletivo de porta-a
porta (Foto 6).

Foto 5: Posto de entrega voluntária em
Santo André.
Fonte: Serviço Municipal de Saneamento
Ambiental de Santo André (2007).

Foto 6 : Coleta Comunitária.
Fonte: Serviço Municipal de Saneamento
Ambiental de Santo André (2007).

A Coleta Seletiva beneficia, hoje, 282 pessoas que trabalham em cinco
programas sociais. Por isso, a coleta favorece a inclusão social. As cerca de 500
toneladas mensais de recicláveis coletadas são entregues às cooperativas e aos
outros programas sociais que fazem a triagem e vendem para empresas
recicladoras. Os programas beneficiados são:
-

Usina de Triagem e Reciclagem de Papel: Integrada atualmente por 35
jovens, com idade entre 14 e 18 anos, que são selecionados em famílias
de baixa renda, de até 2 salários mínimos, e que estejam matriculados no
ensino público. Na Usina aprendem a reciclar papel e criar produtos
artesanais que são posteriormente comercializados (Foto 7), possibilitando
que cada adolescente tenha uma bolsa auxílio em dinheiro. Estes jovens
permanecem na usina no horário das 08:00 às 16:30 h, e o projeto oferece
ainda: cursos profissionalizantes, assistência médica e odontológica, lazer,
reforço escolar, inclusão digital, alimentação balanceada, palestras sobre
temas variados (alcoolismo, drogas, doenças sexual transmissíveis, meio
ambiente, racismo, cidadania etc. O projeto é coordenado pela Prefeitura,
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SEMASA e CRAISA em parceria com a Organização não Governamental
(ONG) Usina da Reciprocidade, que já recebeu diversos prêmios no Brasil
e no exterior (Foto 8);

Foto 7 – Produtos artesanais fabricados
com papéis reciclados.
Fonte: Usina de Triagem e Reciclagem de
Papel (2007).

-

Foto 8 – Aulas de reciclagem de papel na
Usina.
Fonte: Usina de Triagem e Reciclagem
de papel (2007).

Projeto Refazer: Pacientes do Programa de Saúde Mental da Secretaria
de Saúde da Prefeitura de Santo André são beneficiários deste programa.
Os pacientes realizam trabalhos artesanais e manuais, atividades que
ajudam a melhorar a saúde e as condições de vida destas pessoas (Fotos
9 e 10). As doações dos materiais são retiradas nas casas das famílias
que apóiam o Projeto.
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Foto 9 – Produtos artesanais fabricados
no projeto refazer
Fonte: Serviço Municipal de Saneamento
Ambiental de Santo André (2007).

-

Foto 10 – Aulas de oficina do projeto
refazer.
Fonte: Serviço Municipal de Saneamento
Ambiental de Santo André (2007).

Coopcicla: Formada por pessoas que estavam desempregadas e que hoje
tiram sustento para suas famílias da triagem e venda de recicláveis, num
total de 83 cooperados. Possuem melhor estrutura física que a
Cooperativa Cidade Limpa e um sistema de triagem mais eficiente.
Vendem mensalmente 306 t de material reciclável. Segundo Pscheidt
(2007), a renda de cada um varia de acordo com a venda mensal da
cooperativa, ficando em torno de R$ 400,00. Fisicamente, está localizada
dentro do complexo do aterro sanitário da Cidade (Fotos 11 a 14);

Foto 11: Baia de descarga de
recicláveis.
Fonte: do Autor.

Foto 12: Central de triagem.
Fonte: do Autor.
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Foto 13: Segregação por tipo de
material.
Fonte: do Autor.

-

Foto 14: Armazenagem de recicláveis.
Fonte: do Autor.

Cooperativa Cidade Limpa: Reúne pessoas que trabalham tanto na triagem
de resíduos do aterro como na coleta comunitária que recolhe resíduos nas
favelas, com carrinhos de mão, percorrendo lugares onde o caminhão da
coleta não chega. A descarga dos caminhões é feita diretamente na esteira
onde os materiais são selecionados e enfardados ou acondicionados em
caçambas de 27 metros cúbicos. Segundo Lucena (2007), possuem, no total,
109 cooperados, com renda média de R$ 400,00 + cesta básica (Fotos 15 a
18).

Foto 15: Área de descarga.
Fonte: do Autor.

Foto 16: Central de triagem.
Fonte: do Autor.
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Foto 17: Armazenagem de recicláveis.
Fonte: do Autor.

Foto 18: Armazenagem de recicláveis.
Fonte: do Autor.

4.4.1 Composição do lixo na cidade de Santo André

A cidade de Santo André possui um aterro municipal, situado no bairro da
Cidade São Jorge, que iniciou suas atividades no início de 1980 e que se destina
exclusivamente ao tratamento e disposição final dos resíduos sólidos municipais. No
Complexo do Aterro, além das cooperativas de triagem de recicláveis, tem-se também
uma estação de tratamento de microondas, para tratamento de resíduos de serviços de
saúde (classe A – risco biológico), e uma unidade de tratamento de percolados.
Segundo dados do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares, da
Companhia de Saneamento e Tecnologia Ambiental (2006), este aterro possui IQR
(índice de qualidade de aterros) de 9,3 (a nota máxima é 10), como apresentado no
Quadro 3. Considerado adequado pela CETESB e um dos melhores da Região
Metropolitana de São Paulo, recebe diariamente cerca de 630 toneladas de lixo,
segundo dados obtidos no Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo
André (2007). Tem mantido-se, desde 1997, com índices de IQR em níveis
considerados adequados, com pequena queda no ano de 1998, como mostra a Tabela
3.
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IQR / IQR-Valas / IQC
ENQUADRAMENTO
0,0 a 6,0
Condições Inadequadas ( I )
6,1 a 8,0
Condições Controladas ( C )
8,1 a 10,0
Condições Adequadas ( A )
Quadro 3 - Enquadramento das condições das instalações de tratamento e/ou
destinação final de resíduos sólidos domiciliares em função dos índices de
IQR, IQR-Valas e IQC.
Fonte: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2006).

Tabela 3 - Enquadramento do aterro sanitário da cidade de Santo André, em
relação ao IQR, no período de 1997 a 2006.

IQR

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

8,2

7,9

8,9

9

9,3

9,3

9,3

9,3

9,3

9,3

Fonte: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2006).

Quanto à composição do lixo gerado na cidade, as informações mais
recentes, são as de Santos (2005), apresentado na Tabela 4. Constatou-se que
houve aumento dos resíduos secos que são destinados para cooperativas de
triagem, em 7 %, em relação ao ano de 2004.
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Tabela 4 - Composição do lixo domiciliar de Santo André.
MÉDIA %
2005
44
19
2
0,4
3
10
7
0,54
1,46
3
9,6

COMPOSIÇÃO DO LIXO
Matéria Orgânica
Papel, Papelão e Jornal
Latas de aço
Alumínio
Vidros
Plástico duro
Plástico Mole
Materiais Ferrosos
Embalagem PET
Embalagem Longa Vida
Outros ( madeira, trapos, borracha, isopor, terra etc.)
Fonte: Santos (2005).

A composição de recicláveis é fortemente influenciada pelo padrão sócioeconômico da população. Em Santo André, segundo dados da Prefeitura Municipal
de Santo André, Coordenadoria de Indicadores Socioeconômicos (2000) tem-se
distribuição de renda per capita, conforme dados apresentados na Tabela 5
Tabela 5: Distribuição percentual da população de Santo André, segundo
renda per capita em salários mínimos.
RENDA PER CAPITA *

%

POPULAÇÃO

Até 1/2 SM

10,2

66.231,76

Mais de 1/2 a 1 SM

13,9

90.257

Mais de 1 a 2 SM

25,2

163.631,41

Mais de 2 a 3 SM

16,2

105.191,62

Mais de 3 a 5 SM

16,9

109.736,93

Mais de 5 a 10 SM

12,3

79.867,71

Mais de 10 SM

5,4

35.063,87

TOTAL

100

649.331

Fonte: Prefeitura Municipal de Santo André (2007).
*Renda per capita calculada pelo total de rendimento
domiciliar e número de moradores da residência
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4.4.2 Qualidade de recicláveis

Os materiais recicláveis são cada vez mais valorizados pela indústria
recicladora, dependendo de dois fatores:
a) Seletividade do material fornecido: garantir que dentro de um determinado
fardo de material plástico, por exemplo, tem-se somente plástico de um só
tipo; metais ferrosos separados de metais não ferrosos, fardos somente
com latinhas de alumínio etc.;
b) Nível de sujidade agregado ao material reciclável: o material limpo possui
maior possibilidade de reciclagem a baixo custo do que o material sujo,
bem como maior aplicabilidade como matéria-prima, na produção de
outros produtos.

Sendo assim, a responsabilidade dos geradores aumenta à medida que está
em nossas mãos efetuar a segregação adequada do lixo domiciliar e entregá-lo ao
sistema de coleta seletiva.
Cabe aos órgãos públicos competentes (Prefeituras, Ministérios, Agências
Reguladoras, Poder Legislativo, Poder Executivo etc.), por meio de projetos de
educação ambiental em escolas, condomínios e parcerias com a iniciativa privada,
orientar o morador ou munícipe quanto à necessidade imediata e a importância de
reciclar o lixo domiciliar, qual o papel de cada um neste processo e orientá-lo de
como deve participar, educando-o e ensinando-o, principalmente, a segregar os
materiais recicláveis.
Reportagem realizada pelo Jornal o Estado de São Paulo, destaca bem o
dilema da escassez da água e da sujidade dos recicláveis no município de São
Paulo. Lê-se:
Sabesp pede economia de água; mas Prefeitura diz que lixo sujo não
pode ser reciclado.
Entre a campanha da Sabesp para economizar 20 % no consumo da
água e a da Prefeitura, que estimula a lavagem do lixo reciclável
para facilitar seu aproveitamento, a dona de casa Éster Gimenes
Funez, de 65 anos, moradora do Jardim Bonfiglioli, zona oeste, está
em dúvida. “Não sei se colaboro com a Sabesp ou com a Prefeitura.
Se lavar o lixo, vou aumentar o consumo de água”.
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Enquanto Éster aguarda pelo parecer dos filhos, a cinco quilômetros
de sua casa, no Parque Continental, Aparecida Parra Chacon, de 66
anos, já se decidiu:
‘Não vou lavar o lixo reciclável. Não vou aumentar meu consumo de
água para limpar coisas que não têm mais utilidade para mim’.
Aparecida entende que a obrigação pela lavagem é da Prefeitura. ‘Já
pago a taxa de lixo. No máximo, passo uma agüinha na caixa do
leite’.
Técnicos do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Limpurb)
dizem que seis mil toneladas de lixo reciclável são jogadas fora
todo dia por não terem condições de aproveitamento. Para ser
reciclado é importante que o lixo esteja limpo e seco. Embalagem de
pizza, por exemplo, não pode ser aproveitada por causa da gordura.
Por isso, o aposentado José Mancuso, de 62 anos, que mora no Alto
da Boa Vista, zona sul, aproveita a água na qual foi enxaguada a
louça para limpar garrafas de refrigerantes, latas, vidros e caixinhas
de leite. ‘Dessa maneira, economizo água e deixo o lixo limpo’. Nas
embalagens impregnadas de resíduos, como as de manteiga,
margarina e de maionese, Mancuso limpa com papel toalha.
Essa solução não é aprovada pela bióloga Patrícia Blauth, consultora
em minimização de resíduos. ‘Usar papel de toalha novo para limpar
é criar mais lixo’, alerta. Ela sugere que Mancuso utilize a esponja
úmida que usou para lavar a louça ou um guardanapo de papel já
usado para retirar o excesso.
‘Como a coleta seletiva é feita uma vez por semana, os materiais
ficam estocados no quintal ou na área de serviço por até seis dias’,
afirma Patrícia. ‘Se as embalagens não forem lavadas, vão exalar
mal cheiro e atrair insetos’. Neste período de crise no abastecimento,
a bióloga recomenda ainda que as donas de casa evitem comprar
produtos em embalagens tipo longa vida. ‘Elas são mais difíceis de
limpar’, diz. ‘Com exceção do leite, molhos de tomate, leite
condensado e creme de leite, por exemplo, podem ser encontrados
em latas ou vidros, mais fáceis de serem limpas’.
O coordenador do Programa de Uso Racional da Água (Pura) da
Sabesp, Ricardo Chain, também aconselha as pessoas a
reaproveitarem a água, principalmente a da máquina de lavar roupa.
‘Essa água, que já vem com sabão, deve ser armazenada no tanque
ou em baldes e utilizada para lavar o lixo que será reciclado’, diz
Chain.
Síndica do Edifício Eastower, na Vila Prudente, zona leste, Neusa de
Aro José, de 48 anos, até exagera na limpeza. ‘Uso detergente para
limpar embalagens. Passo várias vezes embaixo da torneira’. Neusa
nega cometer exageros. ‘Além da Sabesp, o prédio é servido por
uma mina d’água que existe dentro do condomínio. Ela serve para
regar os jardins, lavar o pátio e os três subsolos de garagem’, diz.
Depois de tratada, essa água também é utilizada para encher a
piscina do condomínio. ‘Com isso, economizamos a água da Sabesp’
(MUG, 2004, p.C5).

A Revista da Folha enfatiza, em uma série de reportagens intitulada Lixo:
Quanto vale o seu? que “as embalagens devem ser esvaziadas de seus conteúdos
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e, se armazenam produtos cremosos, como iogurte e leite, devem ser lavadas para
evitar atrair ratos e insetos” (FIORATTI, 2007, p.16).
Já na Revista Veja, em sua seção Guia Veja ‘O Manual da Reciclagem’,
especilalistas dão dicas básicas do que vale e do que não vale a pena fazer para
quem quer começar a separar o lixo. Entre as dicas quanto ao que vale a pena
fazer, tem-se, “lavar as embalagens para retirar os resíduos dos alimentos e dos
produtos de higene e limpeza” (WEINBERG, 2007, p.120).
A Tetra Pak, em seus folhetos orientativos sobre como participar da coleta
seletiva, descreve:
Para facilitar o trabalho da cooperativa, lave os frascos, garrafas,
vidros e as embalagens da Tetra Pak. Isso evita a presença de
insetos e outros animais, o mal cheiro e facilita a armazenagem em
casa até o dia da coleta seletiva.
É importante que os materiais estejam limpos e livres de gordura e
outros resíduos (TETRA PAK, [2007]).

De acordo com Zortea (2001), enquanto descrevia sobre a dificuldade da
população em separar e reconhecer o que realmente é reciclável, cita que a
população deve ter alguns cuidados em saber quais materiais são recicláveis ou não
e, com a limpeza e facilidade de separação destes quando encaminhados aos
centros de triagem.
Tronco (2005), discutindo as dificuldades de implantação da coleta seletiva
em condomínios na cidade de São Paulo, destaca pesquisas sobre que materiais
oferecem maiores dificuldades para a reciclagem e apontou os plásticos, com 36,7%
e os metais, com 46,7 %, como os recicláveis com maiores dificuldades de lavagem.
Outro aspecto importante refere-se às dificuldades no momento de se lavar as
embalagens de metal, principalmente as latinhas de flandres, que, além de oferecem
dificuldade para retirada da gordura, podem causar ferimentos nas mãos, enquanto
são lavadas ou acondicionadas.
Na mesma pesquisa, Tronco (2005) destaca que foi avaliado todo este
processo em quatro condomínios da zona sul. Ficou clara a orientação que todos
recebem para lavagem de material reciclado. Uma das etapas da pesquisa tinha o
intuito de saber se o morador tinha instruções suficientes sobre os procedimentos
operacionais de separar, lavar e localizar os equipamentos ou o horário de coleta
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nos andares, as instalações disponíveis do prédio, destinação e arrecadação dos
recicláveis, a equipe e funções e também onde obter informações adicionais no
condomínio sobre a coleta seletiva. O resultado desta pesquisa mostrou que 63 %
dos entrevistados têm informações suficientes sobre os tópicos listados acima.
O Compromisso Empresarial para Reciclagem (2007) dá as seguintes
sugestões de como separar o lixo reciclável:
-

Plásticos: lavá-los bem para que não fiquem restos do produto,
principalmente no caso de detergentes e xampus, que podem dificultar a
triagem e o aproveitamento do material;

-

Vidros: lavá-los bem e retirar as tampas;

-

Metais: latinhas de refrigerantes, cervejas e enlatados devem ser
amassados ou prensados - para facilitar o armazenamento;

-

Papéis: podem ser guardados diretamente em sacos plásticos.

Waku (2003), em sua palestra sobre Reciclagem e coleta de resíduos sólidos
no Japão, é enfático sobre a qualidade e o envolvimento da população nos
processos de coleta seletiva e reciclagem do lixo urbano naquele país. Em 2001, a
cidade de Nagoya decretou Estado de Sítio, para que se pudesse implantar
eficazmente a reciclagem, pois já não tinha mais espaço para novos aterros. Até
mesmo os estrangeiros são orientados a respeito do assunto. Em um outro texto,
cita:
A educação, a conscientização ambiental é forte no sentido de que
se o plástico estiver sujo, a embalagem estiver suja, ela não pode ser
reciclada como plástico. É algo que tem que ser passado para todos
como parte de educação ambiental. De forma educativa, ensina-se
como se deve fazer, retirando todo o conteúdo, lavando, retirando o
ar e colocando nas sacolinhas específicas (WAKU, 2003, p.124)

Deve-se observar que nos relatos de Mug (2004), Tronco (2005) e Zortea
(2001) sempre é citada a importância da lavagem, mas não se têm informações de
como e quando fazê-la, assim como não se encontram informações sobre este tema
específico em outras obras consultadas.
Está claro, portanto, que os munícipes em geral devem contar com um
sistema de acondicionamento em suas residências, onde o lixo seletivo não fique em
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contato com a matéria orgânica. Mais importante é utilizar outras formas de lavar os
recicláveis, sem o uso da água potável fornecida pelas concessionárias ou de outras
fontes, como poços artesianos e nascentes. Dentre os exemplos citados, vários são
viáveis no dia dia-a-dia, como:
-

Separar a água da máquina de lavar roupas para outros fins, incluindo a
lavagem de recicláveis;

-

Deixar que os materiais recicláveis, incluindo embalagens acartonadas,
possam se autolimpar pelo simples escorrimento da água usada na
lavagem de louças e verduras ou, durante a lavagem, direcionar estas
águas residuárias para dentro dos recicláveis. No caso de lavagem de
louças, a água já contém sabão ou detergentes, o que pode facilitar a prélavagem;

-

Usar guardanapos ou papel toalha usados, que já iriam para o lixo
orgânico, para limpeza dos recicláveis;

-

Reaproveitamento dos traços de produto que ficam impregnados nas
embalagens, para o preparo dos alimentos a que se destinavam
originalmente. Neste caso, deve-se aproveitar a água potável para
lavagem da embalagem e posterior devolução ao alimento, sem gerar
esgotamento sanitário.

Remédio (1999 apud SCHORR 2002) cita que a lavagem de embalagens
plásticas é essencial para que o material seja reciclado, pois normalmente são
usadas em embalagens de produtos alimentícios que possuem gorduras,
conservantes, corantes e outros contaminantes. Além disso, os plásticos, devido a
sua porosidade, possuem uma característica de facilitar a aderência de sujidades
presentes no lixo domiciliar.
Rolim (2000), entrevistou os proprietários de sete empresas transformadoras
que utilizam matéria-prima plástica pós-consumo reciclado. Segundo comentários de
alguns deles, há cada vez mais necessidade de se ter um material bem separado,
limpo, de boa qualidade. Por isso mesmo, o mercado está ficando cada vez mais
restrito com muitos recicladores fechando. É necessário investir em coleta seletiva e
estrutura para boa separação e na profissionalização do profissional que trabalha
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com o lixo. Faltam incentivos e créditos para investimentos no setor para indústrias
de pequeno porte.
Ainda segundo Rolim (2000), outra proprietária salientou que o preço varia
com o grau de limpeza do material. Muitas vezes, precisa-se lavar o material
reciclado várias vezes e por isso o preço pago é menor. Da mesma forma, cita que
alguns empresários do setor de reciclagem têm como sugestões primordiais para o
Rio Grande do Sul e o Brasil, incentivos fiscais por parte do governo, o aumento de
crédito as pequenas empresas e trabalho contínuo de conscientização e educação
em escolas (com crianças aprendendo a separar o lixo em casa) e nos próprios
galpões de triagem e recicladores.
Zortea (2001) destaca que embalagens pós-consumo despertam menos
interesse do que as embalagens pós-industriais, por parte dos recicladores, pois
possuem um alto grau de impurezas (sujeira, degradação, mau cheiro),
influenciando nas condições de higiene dos estoques e nas próprias características
mecânicas. A forma de disposição e separação habitual adotada pelas pessoas
deve ser repensada. As embalagens chegam nas recicladoras com níveis elevados
de sujeira, fazendo com que as embalagens pós-consumo adquiram propriedades
físico mecânicas inferiores às embalagens pós-industriais. Isto faz com que os
processos de reciclagem, a prensagem por exemplo, não sejam indicados para
embalagens pós-consumo, restringindo-se somente às embalagens pós-industriais.
Para a Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro
(2007), a qualidade do caco de vidro é uma das etapas mais importantes para a
indústria. Todas as embalagens precisam passar por processo de triagem onde são
tiradas as tampas e os rótulos. Posteriormente é feita a lavagem, para remoção das
impurezas dos produtos originais. Caso esta etapa não seja obedecida, os
contaminantes podem danificar os equipamentos e produzir embalagens com
defeito.
Todos os recicladores visitados, bem como as citações bibliográficas obtidas,
com opiniões de outros empresários do ramo de reciclagem, são unânimes em
afirmar que, para eles, quanto mais limpo vierem os materiais recicláveis melhor.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A principal dificuldade encontrada para realização desta pesquisa foi a falta
de bibliografia, medições ou dados estatísticos sobre o tema. Existe muito material,
nacional e internacional, sobre resíduos sólidos, coleta seletiva, reciclagem, água
etc. Todos citam a necessidade da pré-lavagem domiciliar como um facilitador aos
coletores, cooperativas e recicladores. Mas orientações claras de como fazer esta
lavagem, com consumo ou não de água potável, não foram encontradas.
Esta seção contém a descrição dos levantamentos efetuados, por meio de
entrevistas com munícipes, recicladores e formadores de opinião, bem como pelos
experimentos realizados. Da mesma forma, são aqui apresentados os tratamentos
dos dados reunidos e da bibliografia consultada.

5.1 Entrevistas com formadores de opinião

Nesta etapa, buscaram-se opiniões e sugestões com alguns formadores de
opinião (Tabela 6) como representantes de órgãos públicos municipais, federais e
estaduais, associações de classe, munícipes, cooperativas, catadores autônomos
etc, via email, telefone ou pessoalmente e obteve-se as seguintes respostas sobre o
tema:
Tabela 6 – Número de contatos efetuados x entidades
consultadas.
Entidades

N° contatos

Órgãos públicos na esfera
municipal, estadual e federal
Cooperativas

10

Munícipes - Santo André

50

Recicladores

8

Associações de classe

5

Fonte: do Autor.

2
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a) Jairo Armando dos Santos - Diretor da Divisão de Projetos Sociais
Reaproveitamento e Reciclagem da Prefeitura Municipal de Porto Alegre:
“Não lavar com água potável, em hipótese alguma. Utilizar o reúso da
máquina de lavar roupa ou outro qualquer“;
b) Luís Pscheidt - Presidente da Cooperativa Coopcicla: “Para nós seria bom
que os recicláveis viessem o mais limpos possíveis, mas entendo a
necessidade de economizarmos água potável. Para mim, do jeito que está
vindo hoje, está bom”;
c) José Batista Di Lucena - Presidente da Cooperativa Cidade Limpa: “Prefiro
que venha tudo limpinho. Assim, fica mais fácil a separação;
d) Jenny Sayaka Komatsu - Assessora em Projetos de Crédito de Carbono
sobre o âmbito do Protocolo de Kyoto, no Brasil. Possui formação
acadêmica em Engenharia Química pela EPUSP, pós-graduada em
Engenharia Ecológica na Toyohashi University of Technology (Japão,
Aichi) e Mestre em Engenharia pela Universidade de Kyoto. Segundo seu
depoimento:
Minha experiência em coleta seletiva de lixo doméstico é
principalmente de vivência; morei seis anos no Japão, em três
cidades diferentes, Toyohashi-Aichi, Yokohama-Kanagawa e Kyoto.
Mas também aulas do mestrado sobre gestão de resíduos sólidos,
participação em seminários e grupos de discussão, além, é claro do
trabalho. Também cheguei a traduzir folhetos de orientação sobre
coleta seletiva do japonês para o português, para a comunidade
brasileira no Japão.
A orientação que a população recebe, principalmente por folhetos
sobre coleta seletiva que a prefeitura distribui é de lavar o recipiente
antes de entregar. Não há orientação em usar água de reúso; isso
fica a cargo da conscientização de cada pessoa individualmente.
A entrega dos recicláveis é feita ou em postos de coleta em
supermercados, ou pela associação comunitária, ou pela prefeitura.
Supermercados pagam, eles mesmos, os custos de compactação e
transporte do material reciclável. Neste caso, entram principalmente
caixas de leite (que não são cartonadas, mas, é uma tecnologia que
apenas o Japão possui; é uma embalagem de “curta-vida”), bandeja
de isopor.
A coleta seletiva da prefeitura é voltada mais para PET e latas. Mas
depende muito da cidade, pois, assim como no Brasil, cada prefeitura
é responsável pelo seu lixo; assim, há cidades onde a seleção é
apenas em dois tipos, úmido e seco, até cidades com mais de trinta
tipos diferentes.
As cidades com maior participação em coleta seletiva são as que as
associações comunitárias têm grande participação. No caso de
coleta realizada pela comunidade, é comum ter caixas vazadas, não
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fechadas, onde são colocados os recicláveis e, na data e hora
marcada para coleta, sempre há alguém para ter certeza da seleção
correta.
Há cidades onde a prefeitura proibiu sacos de lixo preto, sendo
obrigatório o uso de sacos transparentes, para ser possível ver o seu
conteúdo e ter certeza que contém apenas recicláveis do tipo correto.

e) Fábio Tadeu Buonavita – Coordenador de Programas de Coleta Seletiva
do Serviço de Saneamento Ambiental de Santo André: “Devemos sempre
utilizar água de reuso ou papéis/guardanapos usados. No caso das
garrafas de refrigerante, esgotar todo o seu conteúdo e fechar com a
tampa”.
A síntese das entrevistas podem ser expressas no seguinte pensamento,
conforme preconiza Lefèvre e Lefèvre (2005): Para nós seria bom que os materiais
viessem o mais limpo possível, mas com o uso de água de reuso e não potável.
Fechando este processo, foram visitadas as empresas recicladoras ou
intermediárias compradoras dos materiais segregados das duas cooperativas de
Santo André. São eles: Repet, Sufermetal, Plastipel, Recitotal.
a)Repet Reciclagem de Termoplásticos Ltda.: É considerada a maior
recicladora de Embalagens PET da América Latina e terceira maior do
mundo. Recicla 2.500 toneladas / mês de embalagens PET. Recebe
material reciclável de todas as partes do Brasil. A Repet utiliza 90 % de
todo flake produzido, como matéria-prima na produção de fibras de
poliéster, em outra unidade do grupo chamada UNNA FIBRAS. Estas fibras
são usadas na confecção de tecidos, carpetes etc. e o restante é revendido
para a indústria de resinas. Como hoje muitas cidades possuem processos
de coleta seletiva inseridos nos seus processos de gerenciamento do lixo
urbano, a qualidade do material recebido por eles, de modo geral,
melhorou muito. Em particular, atestam que a qualidade dos fardos que
recebem das duas cooperativas de Santo André é muito boa. Há 8 anos,
recebia-se

embalagens

de

PET

com

muita

sujeira

impregnada,

provenientes, principalmente, de materiais segregados em lixões. Hoje,
com a coleta seletiva, a proliferação das cooperativas e a cooperação da
população, as garrafas são recebidas mais limpas e, com isso, reduziu-se o
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consumo de água pela metade, no processamento dos recicláveis. Tinhase consumo de cerca de 20.000 litros de água para produzir 1 tonelada de
flake e hoje se consome cerca de 10.000 litros. Nas Fotos 19 e 20 vê-se a
diferença de sujidade entre um fardo proveniente de lixões e outro de
cooperativas de catadores.

Foto 19: Fardo de garrafa PET provenientes de lixões.
Fonte: do Autor.

Foto 20: Fardo de garrafa PET provenientes da coleta seletiva.
Fonte: do Autor.
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b) Comércio de ferros e metais Sulfermetal Ltda.: É um intermediário da
reciclagem de materiais ferrosos, que compra sucatas ferrosas, faz uma
nova triagem em sua empresa, e as revende para as indústrias
siderúrgicas, como Gerdau, Belgo Mineira e Siderúrgica Barra Mansa, as
quais, concentram hoje a reciclagem de ferrosos em larga escala no Brasil.
Segundo o seu proprietário, “de vez em quando, se tem um forte odor”,
pelo fato de a triagem ser lenta e demorar até 10 dias para se obter uma
caçamba de 27 m3 ; neste caso, a sucata é enviada diretamente para
processamento nas siderúrgicas, sem passar pela triagem em sua
empresa. Sua opinião é que “quanto mais limpas viessem as sucatas
melhor seria, devido, principalmente, ao odor”;
c) Recitotal Comércio, Transportes e Serviços Ltda.: É considerada uma das
maiores recicladores de vidro de embalagens da RMSP. Da mesma forma
que os demais recicladores, não possuem dados para afirmar sobre a
economia de água em seu processo, se os vidros viessem mais limpos.
Certamente sim, afirmam. Um fato curioso é que para a Recitotal e outras
recicladoras de vidro, o termo sujo ou limpo, depende da quantidade de
outros materiais misturados aos cacos, como metais, plástico, madeira,
rótulos etc. e não impurezas dos produtos originais impregnados nos
cacos. Por este ângulo, considera-se que a vidraria enviada pelas
cooperativas de Santo André é suja;
d) Plastipel Reciclagem Industrial Ltda.: a atividade da empresa é o comércio
de sucatas e plásticos. Compra das cooperativas somente sacolinhas
plásticas, usadas geralmente em supermercados, e recebe também papéis
e papelão em geral, de outras fontes. Em relação à reciclagem de
sacolinhas plásticas de PEAD - Polietileno de alta densidade, a Plastipel,
ao recebê-las das cooperativas, faz uma nova triagem antes de enviá-las
ao reciclador final, pois, estas vêm misturadas a outros materiais (como
madeiras, cacos de vidro, orgânicos etc.) que precisam ser separados.
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5.2 Entrevistas com moradores

Foi efetuado levantamento, por meio de questionário (Apêndice A), com
cinqüenta munícipes da cidade de Santo André, escolhidos aleatoriamente, com o
intuito de se obter o perfil do grupo escolhido e indagar, em alternativas de múltipla
escolha, as seguintes questões, seguidas de seus resultados.

1) Perfil familiar: Famílias em média com 4 pessoas e renda familiar mensal
diversas, como segue:
- de R$ 1.000,00 à R$2.000,00: 14 %;
- de R$ 2.000,00 à R$3.000,00: 16 %;
- de R$ 3.000,00 à R$4.000,00: 10 %;
- de R$ 4.000,00 à R$5.000,00: 20 %;
- acima de R$ 5.000,00 : 40 %.

2) Você acha que devemos lavar os materiais recicláveis antes de
disponibilizá-lo para coleta seletiva?
Sim: 70 % dos entrevistados;
Não: 30 % dos entrevistados.
Os entrevistados que responderam “não”, acrescentaram as seguintes
justificativas:
- Não vou gastar água potável;
- É responsabilidade do reciclador lavar o lixo reciclável;
- Não tenho tempo e hábito.

3) Qual destas embalagens você considera que ao esvaziar é mais difícil de
lavar?
Obs: Anotar quantos itens achar necessário.
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a) Enlatados:
- Óleo vegetal: 80 %;
- Creme de leite, leite condensado: 61 %;
- Latas de sardinha e atum: 59 %;
- Conservas em geral ( salsicha, milho, ervilha, legumes) : 17 %;
- Latas de refrigerantes: 15 %;
- Atomatados: 26 %;
- Achocolatados e leite em pó: 0,06%.

b) Plásticos:
- Embalagens de óleos em geral: 89 %;
- Embalagens de maionese: 83 %;
- Embalagens de margarina e requeijão:83 %;
- Embalagens plásticas de iogurtes: 23 %;
- Produtos de limpeza e higiene pessoal 15 %;
- Embalagens plásticas de leite 12 %;
- Garrafas de refrigerantes: 0,09 %;
- Embalagens plásticas de arroz, feijão, farinhas, milho, açúcares: 0,09 %;
- Embalagens de vinagre: 0,06 %;
- Sucos em geral e tonificantes: 0 %.

c) Vidros:
- Atomatados: 50 %;
- Garrafas de bebidas em geral: 17 %;
- Conservas em geral ( salsicha, milho, ervilha, legumes) : 9 %;
- Sucos: 0 %.
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d) Embalagens cartonadas:
- Creme de leite e leite condensado: 80 %;
- Atomatados: 42 %;
- Leite e achocolatados: 26 %;
- Sucos em geral: 11%.

4) O que você faria para lavar embalagens de atomatados e sucos, seja de
vidro plásticos ou embalagens cartonadas?
-

Uso a água da pré-lavagem para retornar ao alimento: 74 %;

-

Uso água de reúso e depois jogo no esgoto: 26 %.

5) Como você lavaria as embalagens citadas neste questionário antes de
disponibilizá-la para a coleta seletiva sem, contudo, gastar água potável?
Quais as oportunidades que se tem no dia-a-dia de uma casa para
lavagem de recicláveis?
Obs: Anotar quantos itens achar necessário.

- Usar água potável para lavagem de embalagens com retorno para os
alimentos (exemplos atomatados e sucos): 74 %;
- Usar a água de escorrimento, quando estamos lavando louças: 67 %;
- Utilizar água de reúso, quando lavamos frutas e verduras: 44 %;
- Usar água da máquina de lavar roupas: 29 %;
- Utilizar guardanapos de papel e papel toalha usados para limpeza dos
recicláveis: 18 %;
- Utilizar guardanapos de papel e papel toalha limpos para limpeza dos
recicláveis: 11 %;
- Quando é lata ou plásticos, coloco na máquina de lavar louças: 3 %;
- Utilizar água de chuva: 1 %.
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Como a pesquisa refere-se a pré-lavagem, não foram consideradas as
embalagens em papel cartão ou papelão e papéis reciclados em geral.

5.3 Experimentos de limpeza domiciliar dos recicláveis

Orientado pelos resultados encontrados na aplicação deste questionário,
realizou-se alguns experimentos práticos com 12 munícipes da cidade de Santo
André, escolhidos dentre os 50 entrevistados, na proporção de 2 pessoas por faixa
etária. Procura-se confrontar os cinco processos de pré-lavagem ou limpeza de
recicláveis mais citadas na pergunta 5 como, usar água de escorrimento na lavagem
de louças, usar água potável e retornar para alimentos, usar guardanapos usados e
usar água da máquina de lavar roupas, com as embalagens mais difíceis de serem
limpas citadas na pergunta 3 como, enlatados e embalagens acartonadas de creme
de leite / leite condensado e atomatados, iogurtes , enlatados de sardinha e atum
etc. O resultado alcançado foi:
Experimento 1 - avaliar a eficiência da pré-lavagem de materiais recicláveis
no quesito mais lembrado: usar água potável para lavagem de embalagens com
retorno para os alimentos, que obteve 74 %.
a) Embalagens de sucos de fruta em vidro e plásticos. O critério para escolha
do tipo de fruta a ser usado deveu-se a viscosidade da polpa, no caso
maracujá, caju, manga ou pêssego, pois são as que mais aderem às
paredes das embalagens, principalmente no fundo. A embalagem foi
esvaziada e, ao final, colocado não mais que 25 ml de água em seu
interior. Agitou-se a embalagem e, posteriormente, o conteúdo retornou
para consumo. Vide as Fotos 21 a 24;
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Foto 21: Garrafa de suco de maracujá
antes da pré-lavagem:pior
condição encontrada.
Fonte: do Autor.

Foto 22: Garrafa de suco de caju antes
da pré-lavagem: pior condição
encontrada.
Fonte: do Autor.

Foto 23: Garrafa de suco de maracujá
depois da pré-lavagem: melhor
condição encontrada.
Fonte: do Autor.

Foto 24: Garrafa de suco de caju depois
da pré-lavagem: melhor
condição encontrada.
Fonte: do Autor.

b) Para as embalagens acartonadas de atomatados, solicitou-se que as
mesmas fossem esvaziadas sem a inserção de água. Cortou-se com uma
tesoura e viu-se o resultado. Vide Fotos 25 e 26.
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Foto 25: Embalagem acartonada de molho
de tomate sem inserção de água:
pior condição encontrada.
Fonte: do Autor.

Foto 26: Embalagem acartonada de
molho de tomate sem inserção
de água: melhor condição
encontrada.
Fonte: do Autor.

Em um outro momento, esvaziaram-se as embalagens e pediu-se para inserir
25 ml de água potável e agitar para limpeza interna, com posterior reaproveitamento
do líquido. Cortou-se com uma tesoura e viu-se o resultado, conforme Fotos 27 e 28.

Foto 27: Embalagem acartonada de molho
de tomate com inserção de 25ml
de água: pior condição
encontrada.
Fonte: do Autor.

Dando

seqüência,

inseriu-se

Foto 28: Embalagem acartonada de
molho de tomate com inserção
de 25ml de água: melhor
condição encontrada.
Fonte: do Autor.

mais

25 ml de água,

reaproveitamento do líquido e o resultados vê-se nas Fotos 29 e 30.

com

posterior
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Foto 29: Embalagem acartonada de molho
de tomate após segunda lavagem
com mais 25ml de água.
Fonte: do Autor.

Foto 30: Embalagem acartonada de molho
de tomate após segunda lavagem
com mais 25ml de água.
Fonte: do Autor.

Experimento 2 – Avaliar a eficiência da pré-lavagem de materiais recicláveis
usando a água de escorrimento quando se está lavando louças domésticas, que foi
o segundo quesito mais citado com 67 %. Usa-se como método o descrito no seção
3, item e. Em cada experimento, colocou-se 2 embalagens recicláveis na cuba da
pia, junto com as louças a serem lavadas. Durante a lavagem, sempre que os
materiais recicláveis estavam cheios de água, com a torneira fechada, fez-se uma
leve agitação, retornou-se o reciclável para dentro da pia e assim sucessivamente.
Os resultados em relação ao volume de água usada na lavagem de louças,
considerado mínimo pelos munícipes estão na Tabela 7.

Tabela 7 - Consumo de água em lavagem manual de louças.
Nomes
Fictícios
Betânia

Idade

Maria

65

3,3

2

Cleusa

30

3,3

3,8

Joana

37

3,3

3,3

Serafim

55

3,3

5

João

40

3,3

4,9

Mauro

44

3,3

5,5

Carlos

67

3,3

3

José

38

3,3

4

Carolina

62

3,3

2,7

Clara

60

3,3

3,2

37

Vazão d' água Consumo
litros / minuto em litros
3,3
6,6

Nomes
Fictícios
Rosa

Média Geral 4,04 Litros

Fonte: do Autor.

Idade
24

Vazão d' água Consumo
litros / minuto em litros
3,3
4,5
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Os resultados mostram que, em média, gastou-se 4,04 litros de água para
lavar os utensílios listados e que, quanto maior a faixa etária, menor o consumo de
água no processo de lavagem de louças. As Fotos 31 a 40, ilustram aspectos da
pré-lavagem de recicláveis obtidas ao longo destes mesmos experimentos com este
consumo mínimo de água.

Foto 31: Lata de creme de leite antes da
pré-lavagem: pior condição
encontrada.
Fonte: do Autor.

Foto 32: Lata de creme de leite depois da
pré-lavagem com leve agitação:
melhor condição encontrada.
Fonte: do Autor.

Foto 33: Lata de leite condensado antes da
pré-lavagem: pior condição
encontrada.
Fonte: do Autor.

Foto 34: Lata de leite condensado depois da
pré-lavagem com leve agitação:
melhor condição encontrada.
Fonte: do Autor.
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Foto 35: Lata de atum antes da pré-lavagem: Foto 36: Lata de atum depois da prépior condição encontrada.
lavagem com leve agitação: melhor
Fonte: do Autor.
condição encontrada.
Fonte: do Autor.

Foto 37: Lata de sardinha antes da préFoto 38: Lata de sardinha depois da prélavagem: pior condição encontrada.
lavagem com leve agitação: melhor
Fonte: do Autor.
condição encontrada.
Fonte: do Autor.

85

Foto 39: Embalagem de iogurte antes da
pré-lavagem: pior condição
encontrada.
Fonte: do Autor.

Foto 40: Embalagem de iogurte depois da
pré-lavagem com leve agitação:
melhor condição encontrada.
Fonte: do Autor.

Experimento 3 – avaliar a eficiência na limpeza de materiais recicláveis
utilizando guardanapos de papel e papel toalha usados para limpeza dos recicláveis,
que foi o quinto quesito mais citado com 18 %. Nas fotos 41 e 42, vê-se o resultado.

Foto 41: Embalagem de margarina pósconsumo: pior condição encontrada.
Fonte: do Autor.

Foto 42: Embalagem de margarina depois
de limpa com guardanapo de
papel: melhor condição
encontrada.
Fonte: do Autor.

Experimento 4 – avaliou-se a quantidade de água fria que se necessita para
efetuar uma pré-lavagem nos materiais recicláveis, com o intuito de avaliar o grau de
limpeza em cada uma delas. Toma-se como referência embalagens de maionese e
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embalagens acartonadas de creme de leite, leite condensado, sucos e leite que não
foram utilizadas na experiência das louças. Fotos 43 a 49.
No caso da embalagem de maionese, primeiro colocou-se 50 ml de água fria
dentro do pote, fechou-se com a tampa e agitou-se levemente para limpar as
paredes da embalagem. O resultado está na Foto 43. Posteriormente, coloca-se
mais 50 ml de água e do mesmo modo faz-se movimentos de agitação, Foto 44.

Foto 43: Embalagem de maionese pósconsumo.
Fonte: do Autor.

Foto 44: Embalagem de maionese pósconsumo após adição de 50
ml de água e agitação leve.
Fonte: do Autor.

Foto 45: Embalagem de maionese após segunda lavagem mais 50 ml de água e agitação
leve.
Fonte: do Autor.
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Em relação às embalagens acartonadas de creme de leite e leite condensado,
estas foram abertas com uma tesoura, reaproveitados os excessos para consumo e
depois submetidas à pré-lavagem com a adição de 100 ml de água. Fotos 46 e 47.

Foto 46: Embalagem acartonadas de creme
de leite antes da pré-lavagem: pior
condição encontrada.
Fonte: do Autor.

Foto 47: Embalagem acartonadas de creme
de leite depois da pré-lavagem e
leve agitação com 100 ml de água:
melhor condição encontrada.
Fonte: do Autor.

Já as embalagens acartonadas de sucos e leite, fez-se a adição de 100 ml de
água e agitou-se levemente como vê-se nas Fotos 48 e 49.

Foto 48: Embalagem acartonadas de sucos
depois da pré-lavagem e leve
agitação com 100 ml de água
Fonte: do Autor.

Foto 49: Embalagem acartonadas de leite
depois da pré-lavagem e leve
agitação com 100 ml de água.
Fonte: do Autor.
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A seguir tem-se na Tabela 8, os resultados copilados de todos os
experimentos efetuados e no Apêndice B, um indicador qualitativo de limpeza dos
recicláveis considerando os interesses das cooperativas e recicladores. Na Tabela 9,
com base nos dados levantados nos questionários aplicados aos munícipes, nos
experimentos de pré-lavagem efetuados e em dados da Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo (2007), tem-se qual a estimativa de consumo de
água potável que ter-se-ia para efetuar uma pré-lavagem de materiais recicláveis e
obter-se os resultados alcançados com a água de reuso ou potável.
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Tabela 8: Síntese dos resultados obtidos nos experimentos
Opções para pré-lavagem
de recicláveis

Resultados
(%)

Reaproveitar
melhor
os
traços de produtos que ficam
impregnados
nas
embalagens, lavando-as com
água potável e incorporando
a solução obtida nos próprios
alimentos

74%

Reusar
a
água
de
escorrimento, quando se
lavam as louças do nosso
dia-a-dia

Reusar
a
água
escorrimento, quando
lavam frutas e verduras

de
se

64%

44%

Produtos

Embalagens Observações

Atomatados e Acartonadas e Experimento 1; Resultado
vidro
satisfatório
sucos

Creme de
leite, leite
condensado,la
tas de
sardinha e
latas de atum

Enlatados

Iogurtes

Plásticos

-

Experimento 2 (Neste caso,
os resultados foram obtidos
com base em um consumo
médio mínimo de 4,04 litros
conforme Tabela 7);
Resultado satisfatório

-

Experimento não efetuado;
por
similaridade
aos
experimentos 1 e 2 e em
função da maior quantidade
de água os resultados
tendem a ser melhores
Experimento não efetuado;
por
similaridade
aos
experimentos 1 e 2 e em
função da maior quantidade
de água os resultados
tendem a ser melhores

Reusar água da máquina de
lavar roupas

30%

-

-

Utilizar
guardanapos
ou
toalhas de papel usadas,
para
limpeza
das
embalagens

18%

Margarina

Plásticos

Utilizar
guardanapos
ou
toalhas de papel limpas, para
limpeza das embalagens

11%

-

-

Experimento 3; Resultado
satisfatório (dar prioridade ao
uso de papéis usados)

Lavar
os
recicláveis
aproveitando um possível
espaço na máquina de lavar
louças

3%

-

-

Experimento não efetuado;

Fonte: do Autor

Experimento 3; Resultado
satisfatório
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Tabela 9: Consumo de água para pré-lavagem de recicláveis, baseadas nos
experimentos efetuados.
CONSUMO ÁGUA / EMB.

CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA P/ PRÉ-

Experimentos (1)

SABESP (2)

CONSUMO MÉDIO
MENSAL EMB. /
FAMÍLIA (3)

300 ml

600 ml

5

1.500 ml

3.000 ml

Enlatados de atum e sardinha - 120 ml

100 ml

240 ml

3

300 ml

720 ml

Embalagens de maionese - 500 ml

100 ml

1.000 ml

1

100 ml

1.000 ml

Embalagens de iogurte -100 ml

100 ml

200 ml

20

2.000 ml

4.000 ml

Embalagens Tetra-Pak de creme de leite e
leite condensado -150 ml

100 ml

300 ml

2

200 ml

600 ml

Embalagens acartonadas leite - 1.000 ml

100 ml

2.000 ml

12

1.200 ml

24.000 ml

Embalagens acartonadas sucos - 1.000 ml

100 ml

2.000 ml

9

900 ml

18.000 ml

Embalagens acartonadas de atomatados

Retornar p/
alimentos

_

_

_

_

Enlatados de atomatados

Retornar p/
alimentos

_

_

_

_

Embalagens de vidro de atomatados

Retornar p/
alimentos

_

_

_

_

6.200 ml

51.320 ml

1.550 ml

12.830 ml

EMBALAGENS E SUAS CAPACIDADES EM
ml

Enlatados de creme de leite e leite

PRÉ-LAVAGEM

LAVAGEM DE EMBALAGENS / FAMÍLIA
Experimentos (1)

SABESP (2)

condensado - 300 ml

TOTAL
POR FAMÍLIA
CONSUMO
PER CAPITA (4)

Fonte: Elaborado pelo autor
(1) Resultados obtidos nos experimentos efetuados;
(2) A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (2007) considera que,
em média, para cada copo de água sujo, gasta-se outros dois para limpá-lo, portanto,
dobra-se a capacidade de cada embalagem;
(3) Dados obtidos através da aplicação do questionário aos 50 munícipes;
(4) Na aplicação do questionário, obteve-se uma média de 4 pessoas por família.

Considerando-se os experimentos realizados, tem-se, então os seguintes
dados:
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- Amostragem familiar do questionário com 60 % com famílias de renda per
capita de 3 a 5 Salários mínimos (considera-se 4 moradores por residência)
e 40 % com renda familiar superior a 5 Salários mínimos;
- Consumo de água per capita para lavagem de recicláveis 1,55 litros,
conforme Tabela 9;
- População municipal com renda per capita entre 3 a 5 Salários mínimos 109.737 munícipes, conforme Tabela 5.

Extrapolando estes dados para famílias com renda per capita na faixa de 5 a
10 Salários mínimos e acima de 10 Salários mínimos que muito provavelmente terão
uma média de consumo igual ou superior à população com renda per capita de 3 a 5
Salários mínimos, tem-se uma população de 224.668 munícipes, de modo que o
consumo evitado pela utilização de água potável na pré-lavagem de recicláveis pode
ser calculada conforme segue:
Consumo evitado - 224.668,52 x 1,55 litros/mês = 348.236,20 litros/mês de
água
Estes dados, contudo, são baseados em um comportamento da população
considerado ideal, mas não real. Considerando uma extrapolação da referência
dada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (2007), ver
Tabela 9, tem-se:
Consumo evitado - 224.668,52 x 12,83 litros/mês = 2.882.497,11 litros/mês de água.
A Sabesp fornece à Semasa 95 % da água consumida em Santo André, a um
custo de R$ 1,09/m3 para água tratada e R$ 0,70/m3 de esgotamento sanitário,
segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (2007).
Com base nestes dados, concluí-se que, se os materiais recicláveis fossem
lavados com água de reúso, a Semasa deixaria de comprar aproximadamente 2.882
m3/mês resultando em economia de R$ 5.158,78/mês. Da mesma forma, em média,
cada munícipe teria acréscimo da ordem de R$ 0,02/mês em sua conta de água.
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O mundo, em busca da sustentabilidade, tem se confrontado com um
problema crescente, principalmente nos grandes centros urbanos, que é o aumento
da geração de lixo domiciliar e sua disposição ambientalmente correta, de forma a
preservar o meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas. A falta de espaço
físico para instalação de novos aterros, aliada às exigências cada vez maiores e
necessárias dos órgãos ambientais, para licenciar novas áreas, o fim da vida útil dos
empreendimentos existentes e a necessidade de preservar os recursos naturais
disponíveis para o ser humano e que estão cada vez mais escassos, como a água,
leva a sociedade a procurar novas e urgentes alternativas para o problema do lixo.
Neste contexto, a reciclagem de materiais pós-consumo, mostra ser uma das
práticas mais eficientes como alternativa de reduzir o volume de lixo enviado aos
aterros e preservar os recursos naturais.
Nesta pesquisa, analisou-se uma questão complementar, intrínseca aos
processos de coleta seletiva, que é a pré-lavagem domiciliar de recicláveis pósconsumo, antes de disponibilizá-lo para a coleta, seja ela municipal ou informal.
Quando se fala de lavagem, pressupõe-se gasto de água potável. Considerando que
a água atualmente é um dos recursos naturais mais escassos do Planeta, é
imprescindível que a use com racionalidade, utilizando somente a quantidade
necessária para atender nossas necessidades físicas, biológicas e sanitárias. Neste
contexto, usá-la para lavar material reciclável, soa estranho, à primeira vista.
Pela pesquisa bibliográfica, experimentos efetuados, opiniões obtidas de
alguns formadores de opinião e por não se dispor de dados científicos, notou-se um
desconhecimento dos entes envolvidos neste processo (munícipes, cooperativas de
triagem e recicladores) de como proceder neste caso, sendo que, cada parte
envolvida, defende tecnicamente o seu lado, sem se preocupar inconscientemente
com o todo. Quando se indaga os munícipes, os responsáveis pelas centrais de
triagem, no caso as duas cooperativas de Santo André, ou mesmo os recicladores, o
que eles almejam é que o material reciclável fique o mais limpo possível, sem
nenhum tipo de resíduo, de preferência brilhando.
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Sob a ótica do munícipe, quanto mais limpo, melhores as condições de
armazenagem domiciliar, portanto, menos incômodo pela não-proliferação de
vetores e odor desagradável, já que a coleta normalmente é semanal. Os
profissionais que atuam na coleta e as centrais de triagem, pelos mesmos motivos
citados pelos munícipes, teriam uma condição de trabalho mais humana e cria-se
uma possibilidade de aumentarem seus ganhos, por ter-se material reciclável de
melhor qualidade. Enfim, pelo lado dos recicladores, diminuiriam seus custos, pois,
gastar-se-ia menos água nos processos de lavagem. No entanto, em relação a
agregar maior valor ao material reciclável e diminuir custos para os recicladores, não
consegue-se, neste momento, quantificá-lo, por falta de dados reais assertivos sobre
o tema.
Porém, nas entrevistas, quando as pessoas eram indagadas sobre usar água
potável para lavagem de recicláveis, 80 % dos entrevistados, recuaram em suas
posições, dizendo que era importante a lavagem, mas não com água potável. Isto
mostra o grau de informação e importância dada a este bem tão precioso e vital para
nossa sobrevivência, que é a água.
A Tabela 10, destaca as embalagens citadas no questionário como as mais
difíceis de serem lavadas.

Tabela 10 - Embalagens mais difíceis de serem lavadas
Enlatados
Óleo Vegetal
Creme de leite e leite
condensado
Latas de sardinha e atum
Atomatados

% Plásticos
80
61
59
26

Embalagens
% Vidro

Óleo Vegetal
Maionese
Margarina e requeijão
Iogurte
Produtos de limpeza
e higiene pessoal

89
83
83
23
15

Atomatados
Bebidas em geral
Conservas

% Acartonadas

%

50
17
9

80

Creme de leite e leite
condensado
Atomatados
Leite e achocolatados
Sucos em geral

42
26
11

Fonte: do Autor

Neste contexto, os resultados dos experimentos efetuados com as principais
embalagens consideradas pelos munícipes como as mais difíceis de serem lavadas,
comprovam as indicações da revisão bibliográfica, no sentido de que, é possível
limpar os materiais recicláveis antes de disponibilizá-lo para coleta seletiva, sem
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utilização de água potável ou com um mínimo necessário de água, não mais do que
100ml , por meio das seguintes ações; pela ordem:
a) Reaproveitar melhor os traços de produtos que ficam impregnados nas
embalagens, lavando-as com água potável e incorporando a solução obtida
nos próprios alimentos, experimento 1;
b) Reusar a água de escorrimento, quando se lavam as louças do nosso dia-adia, experimento 2: Neste caso, os resultados foram obtidos com base em um
consumo mínimo médio para lavagem das louças de 4,40 litros;
c) Reusar a água de escorrimento, quando se lavam frutas e verduras;
d) Reusar a água usada na máquina de lavar roupas ;
e) Utilizar guardanapos ou toalhas de papel usadas, para limpeza das
embalagens, experimento 3;
f) Lavar os recicláveis aproveitando um possível espaço na máquina de lavar
louças.

Situações interessantes são o reaproveitamento da água proveniente da
lavagem de frutas e verduras ou da máquina de lavar roupas que foram
respectivamente a terceira e quarta opção mais citada no questionário aplicado aos
munícipes. Apesar de serem as opções com mais abundância de água para efetuarse uma boa limpeza do lixo reciclável e que, com certeza ter-se-ia um resultado de
lavagem muito superior ao encontrado neste pesquisa, são pouco utilizadas, pois, os
domicílios no Brasil não estão adaptados para este tipo de armazenamento
temporário, principalmente os condomínios de apartamentos e, não está enraizado
em nossa cultura utilizar água de reuso.
Quanto a utilizar-se guardanapos de papel e papel toalha para limpeza dos
recicláveis, está situação só é aceitável em relação ao uso de papéis usados, pois já
possuem como destino o aterro sanitário, mas não em relação ao uso de papéis
limpos, pois, gerar-se-ia, com isto, mais lixo, para ocupar espaço em aterros.
Em relação as embalagens de óleo vegetal em lata ou plásticos conclui-se
que, o consumidor deve reaproveitar o máximo possível o líquido interno para seu
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consumo e, se aplicável, efetue somente a lavagem externa da embalagem, com
água de reuso, para tirar a gordura que ali eventualmente ficou impregnada.
Para as embalagens acartonadas de sucos de fruta e leite, recomenda-se o
uso da água de potável e o reaproveitamento total do produto para consumo. Caso
contrário pode-se lavar com água de reuso. Segundo a Tetra-Pak ([2007]), as
embalagens em geral, incluindo as acartonadas, devem sempre estar limpas, interna
e externamente, livres de restos de alimentos e outros resíduos.
No experimento de n° 4, simula-se a pré-lavagem de materiais recicláveis
com o uso de água potável para se quantificar o consumo e o custo do uso desta
água para o usuário. Fez-se duas simulações: uma com base no consumo de água
levantadas nos experimentos efetuados nesta dissertação e outra com base nas
informações da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
(2007). Chegou-se a um consumo per capita mensal que varia de 1.550 ml á
12.830 ml. Este consumo excedente, assumindo-se o maior valor de 12.830 ml
representa em média R$ 0,02 a mais na conta de água do munícipe ou, no caso da
cidade de Santo André, o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo
André economizaria R$ 5.158,78/mês. Pode-se concluir então que os custos
monetários em relação ao consumo de água potável, caso a população usasse
água potável para lavar materiais recicláveis seria irrisório, mas prevalece a
conscientização de que a use racionalmente, preservando-a para usos mais nobres
como asseio pessoal, alimentação, dessedentação etc. Portanto, usar a água de
reuso para pré-lavagem de materiais recicláveis.
Os resultados, portanto, demonstram ser viável a limpeza de recicláveis com
as possibilidades citadas desta dissertação, pois, com um mínimo de água de reuso,
obteve-se resultados satisfatórios. Não é ainda o ideal para a cadeia de reciclagem,
mas é melhor do que se tem atualmente, sem os cuidados da pré-lavagem.
As garrafas PET de refrigerantes e latinhas de alumínio, sempre que possível
devem ser lavadas, do mesmo modo, com água de reuso, tampadas e dispostas
para coleta seletiva.
Aos fabricantes, além da simbologia já existentes nas embalagens sobre
reciclagem, sugestiona-se inserirem instruções sobre a pré-lavagem antes da
disposição final para coleta seletiva.
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Dado o caráter da pesquisa, este trabalho não pretende esgotar o assunto
sobre o tema e sim dar subsídios a programas de educação ambiental e fomentar
debates pertinentes aos tópicos aqui elucidados. Sabe-se que, reciclar é
imprescindível e conclui-se que efetuar a pré-lavagem antes dispor o lixo reciclável
para coleta trará ganhos ambientais e, a longo prazo, econômicos, à toda cadeia de
reciclagem, seja o gerador, coletores, cooperativas ou recicladores. No entanto,
apesar de prático e economicamente não oneroso ao orçamento familiar, deve-se
evitar o uso de água potável, adotando assim, as práticas aqui apresentadas, que
demonstraram ser excelentes alternativas com custo praticamente zero para os
munícipes.
Fica claro, portanto, que a reciclagem é um bom e importante caminho para
resolver-se parte do problema com o lixo, mas nossas atitudes quanto à redução de
consumo e do desperdício, também são fundamentais; uma tarefa bastante difícil e
que deve acompanhar nossos pensamentos durante todas as atividades de nossa
vida.
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Apêndice A - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO EM CAMPO

Nome: .............................................................................................................................
Renda Mensal Familiar:
( ) até R$500,00

( ) R$500,00 à R$1000,00

( ) R$1000,00 à R$2000,00

( ) R$2000,00 à R$3000,00

( ) R$3000,00 à R$4000,00

( ) R$4000,00 à R$5000,00

( ) acima de R$5000,00

Número de pessoas na residência e idade:
( ) 0 à 5 anos

(

) 5 à 10 anos

( ) 10 à 15 anos (

( ) 20 à 30 anos

(

) 30 à 40 anos ( ) 40 à 50 anos (

)15 à 20 anos
) acima de 50 anos

1) Você acha que devemos lavar os materiais recicláveis antes de disponibilizá-lo
para coleta seletiva?
( ) Sim
( ) Não - Se a resposta for não, por favor justifique

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

2) Qual destas embalagens você considera que, ao esvaziar, é mais difícil de lavar?
Obs: Anotar quantos itens achar necessário

103
Enlatados:
( ) Conservas em geral (salsicha, milho, ervilha, legumes)
( ) Latas de refrigerantes
( ) Creme de leite e leite condensado
( ) Atomatados
( ) Latas de sardinha e atum
( ) Óleos vegetais
( ) Achocolatados e leite em pó

Plásticos:
( ) Produtos de limpeza e higiene pessoal
( ) Garrafas de refrigerantes
( ) Sucos em geral e tonificantes
( ) Embalagens de maionese
( ) Embalagens de óleos em geral
( ) Embalagens de vinagre
( ) Embalagens plásticas de arroz, feijão, farinhas, milho, açúcares, sal etc.
( ) Embalagens de margarina e requeijão
( ) Embalagens plásticas de leite
( ) Embalagens plásticas de iogurtes

Vidros:
( ) Conservas em geral (palmito, azeitonas, cogumelos etc.)
( ) Atomatados
( ) Sucos
( ) Garrafas de bebidas em geral
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Embalagens cartonadas Tetra-Pak:
( ) Sucos em geral
( ) Leite e achocolatados
( ) Atomatados
( ) Creme de leite e leite condensado
2) Anotar em média, qual o consumo mensal das embalagens listadas?
Enlatados:
( ) Conservas em geral (salsicha, milho, ervilha, legumes)
( ) Latas de refrigerantes
( ) Creme de leite e leite condensado
( ) Atomatados
( ) Latas de sardinha e atum
( ) Óleos vegetais
( ) Achocolatados e leite em pó
( ) Café
Plásticos:
( ) Produtos de limpeza e higiene pessoal
( ) Garrafas de refrigerantes
( ) Sucos em geral e tonificantes
( ) Embalagens de maionese
( ) Embalagens de óleos em geral
( ) Embalagens de vinagre
( ) Embalagens plásticas de arroz, feijão, farinhas, milho, açúcares, sal etc.
( ) Embalagens de margarina e requeijão
( ) Embalagens plásticas de leite
( ) Embalagens plásticas de iogurtes
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Vidros:
( ) Conservas em geral (palmito, azeitonas, cogumelos etc.)
( ) Atomatados
( ) Sucos
( ) Garrafas de bebidas em geral
Embalagens cartonadas Tetra-Pak:
( ) Sucos em geral
( ) Leite e achocolatados
( ) Atomatados
( ) Creme de leite e leite condensado
3) O que você faria para lavar embalagens de atomatados e sucos, seja de vidro
plásticos ou embalagens acartonadas?
( ) Uso água potável e retorno para o alimento
( ) Uso água de reúso e depois jogo no esgoto
4) Como você lavaria estas embalagens antes de disponibilizá-las para a coleta
seletiva sem, contudo, gastar água potável? Quais as oportunidades que se tem
no dia-a-dia de uma casa para lavagem de recicláveis?
Obs: Anotar quantos itens achar necessário
( ) Usar água potável para lavagem de produtos com retorno para os alimentos
( ) Usar água da máquina de lavar roupa
( ) Usar a água de escorrimento, quando estamos lavando louças
( ) Utilizar água de reúso, quando lavamos frutas e verduras
( ) Utilizar guardanapos e papel toalha usados, para limpeza dos recicláveis
( ) Utilizar guardanapos e papel toalha limpos, para limpeza dos recicláveis
( ) Outros: ................................................................................................................
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Apêndice B – INDICADOR QUALITATIVO DE LIMPEZA DOS RECICLÁVEIS
CONDIÇÃO SATISFATÓRIA

