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RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar o potencial de recuperação de
recicláveis de um condomínio residencial de grande porte localizado no
município de São Caetano do Sul e propor melhorias para a coleta seletiva por
meio da identificação das principais dificuldades existentes em relação à
recuperação de recicláveis, quanto à instalações e equipamentos disponíveis no
condomínio objeto de estudo, sob a perspectiva dos envolvidos no processo e
principais dificuldades encontradas pelos moradores. Foi realizado o diagnóstico
da gestão de resíduos e da estrutura de facilidades, bem como entrevistas semiestruturadas com o conselho diretivo do condomínio, com o instituto responsável
pela triagem dos resíduos e aplicação de questionário aos moradores. A
principal barreira identificada foi a freqüência e qualidade na comunicação
interna para a informação e sensibilização, tanto de residentes como de seus
funcionários domésticos. Dentre os aspectos favoráveis, identificou-se a
comodidade para moradores quanto ao descarte dos recicláveis; condições
favoráveis para a comercialização dos recicláveis, com presença de local
adequado para armazenamento de recicláveis segregados, elevado volume de
recicláveis gerados e mercado favorável na região para a comercialização do
materiais. Foi verificado que o potencial de materiais recicláveis presente nos
resíduos sólidos domiciliares é de 37,8%, utilizando-se como referencia o estudo
gravimétrico de regiões de alto índice de verticalização do município de São
Paulo. São recuperados apenas 13,7% da totalidade de recicláveis presente nos
resíduos domiciliares. Deve-se ressaltar que este resultado foi obtido apenas
devido à ação de triagem de recicláveis pelo Instituto H&N. Neste sentido, as
prefeituras possuem papel importante quanto à implementação de políticas
publicas e ações de estímulo para a participação social, uma vez que, conforme
o presente estudo, bem como nos demais programas estudados, verificou-se
que a coleta seletiva de resíduos sólidos domiciliares em condomínios é frágil e
sofre com a descontinuidade resultante da insuficiência de ações de divulgação
e mobilização, bem como de decisões da administração local.

Palavras Chaves: Edifícios habitacionais, Coleta seletiva, Resíduos sólidos
Recicláveis; Melhoria contínua.

ABSTRACT
Assessment of Potential Recyclables Materials Recovery and Improvement
Proposal for selective collection in High Rise Inhabitational Buildings in
São Caetano do Sul
This research aims to evaluate the potential of a large residential
condominium located in São Caetano do Sul on the existing sorting and selective
collection process and propose improvements through identifying the main current
difficulties in the recyclable materials recovery on site, facilities and equipment
available from the perspective of the parties involved in the process, evaluation of
facilities, equipment available in the condo object of study and the main difficulties to
participate in the program by the residents. Were conducted diagnosis for waste
management facilities and structure as well as semi-structured interviews with the
governing board of the condominium, with the Institute responsible to segregate
recyclable materials, and finally with the tenants, through questionnaires, were
carried out. The existing main barrier identified was the frequency and quality of
internal communication for information and awareness, including both residents and
respective domestic staff. Among the positive aspects, were identified the
convenience for disposal of recyclable materials by the residents; favorable
conditions for the recyclable materials market, presence of suitable location for
storing segregated recyclable in the condo, high number of apartments and high
recyclable volume generated. It was found that the potential of recyclable materials
present in solid waste is 37.8%, using as reference the gravimetric study of high
vertical index regions of São Paulo. The recovered materials were only 13.7% of all
recyclable present in household waste. It should be noted that this result was only
possible to be obtained by the screening activity of the Institute H&N. In this sense,
local governments have an important role regarding the implementation of public
policies and actions to stimulate social participation, since, as the present study as in
other studied cases programs, from literature, it was found that the selective
collection of solid waste in condominiums is fragile and suffers from the resulting
discontinuity of insufficient disclosure and mobilization actions and decisions of the
local administration

Key Words: Inhabitational Buildings; Selective Collection; Solid Waste; Recyclable;
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1
1.1

INTRODUÇÃO
O Problema
A crescente urbanização no Brasil tem tornado a vida em condomínios
verticais uma tendência natural para otimizar os espaços da malha urbana.
O processo de concentração da população vem ocorrendo desde 1950
devido aos mais variados fatores como migração interna, mecanização da
agricultura, processo de industrialização, busca de melhores oportunidades de
empregos, qualidade de vida, entre outros, conforme cita CEMPRE (2010).
Com o estímulo cada vez maior ao consumo, normalmente por produtos
de baixa durabilidade e com grande quantidade de embalagens, torna-se
inevitável o aumento de volume, a diversificação e a concentração espacial da
geração de resíduos sólidos. Segundo ABRELPE (2012), a geração de RSU no
Brasil cresceu 1,3%, índice superior à taxa de crescimento populacional urbano
de 0,9% neste mesmo período.
Após 21 anos de tramitação no Congresso Nacional, a Lei Federal 12.305
que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (BRASIL,
2010), em seu Artigo 3º define como disposição final ambientalmente
adequada a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas
operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública, à
segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. Segundo a PNRS,
resíduo sólido caracteriza-se como rejeito quando depois de esgotadas todas
as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos
disponíveis e economicamente viáveis e, caso não apresentem outra
possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada, como
aterros ou incineração.
A coleta seletiva é uma das principais ferramentas a serem utilizadas em
termos de gerenciamento de resíduos sólidos, de acordo com a PNRS
(BRASIL, 2010). Aterros que recebam apenas rejeitos, atualmente, não é a
realidade dos municípios brasileiros (IPEA, 2010).
Nas regiões metropolitanas, como é o caso da RMSP – Região
Metropolitana de São Paulo, o alto volume de resíduos direcionados para
aterro sanitário é um cenário que envolve aspectos de ordem ambiental, social
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e econômica, com impactos como conflitos de uso do solo com a população no
entorno das instalações de tratamento, e a exportação de resíduo para
municípios vizinhos (CEMPRE, 2010).
As restrições ambientais em 54% do território metropolitano de São Paulo
devem-se à presença de áreas de proteção aos mananciais, as quais dificultam
a instalação de equipamentos de tratamento ou de disposição final de resíduos
e causam o transporte dos resíduos para áreas cada vez mais distantes,
implicando em custos maiores para as municipalidades (JACOBI; BESEN,
2011). A questão da distância torna necessário inclusive, na maioria dos
municípios, o descarregamento em transbordos, pontos de destinação
intermediários onde o resíduo é transferido dos caminhões compactadores
para carretas. Na cidade de São Paulo, por exemplo, os resíduos percorrem
entre 15 e 30 km até a sua disposição final, utilizando 5 pontos de transbordos
distribuidos pelo município para atender toda a demanda (JACOBI; BESEN,
2011).
Especificamente em relação à região do Grande ABC, o aterro sanitário
Lara, localizado em Mauá, é o destino dos resíduos municipais da maior parte
da região, além de alguns municípios da Baixada Santista, como Praia Grande
e Itanhaém. O aterro atualmente tem sua vida útil estimada em mais de 50
anos.
A fim possibilitar novas alternativas, o município de São Bernardo do
Campo possui planos em andamento para aquisição de uma usina de
incineração de resíduos sólidos como alternativa ao aterro sanitário de Mauá,
solução que provavelmente será compartilhada pelo município de São Caetano
do Sul. Esta tecnologia é conhecida principalmente pelos aspectos ambientais
relativos às emissões atmosféricas de diversos poluentes, como as dioxinas e
furanos, extremamente tóxicos ao meio ambiente e ao ser humano. Além
disso, há que se ressaltar que geralmente os custos de operação deste tipo de
tecnologia são maiores que a disposição em aterros sanitários,o que
consequentemente trará impactos econômicos aos munícipes.
A

devida

segregação

de

materiais

na

fonte,

quando

realizada

adequadamente e de forma planejada, contribui para que apenas rejeitos
sejam enviados para disposição, desonera custos de coleta e de triagem dos
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materiais recicláveis sendo, portanto, um compromisso a ser atendido por
todos.
Segundo Moraes (2003), em relatório da Prefeitura do Município de São
Paulo, em regiões onde o nível de verticalização é alto, a organização na
separação de recicláveis é maior que em regiões de baixa verticalização, em
função da maior organização dos funcionários dos condomínios e prédios
comerciais. Esta constatação contribui para indicar as oportunidades existentes
na segregação de recicláveis em sua fonte, especialmente em condomínios
verticais.
Torna-se assim cada vez mais necessária e relevante a concepção e o
conjunto das atividades relacionadas ao empreendimento habitacional, em todo
seu ciclo de vida, voltadas para a minimização dos impactos ambientais e a
maximização de benefícios sociais, em conjunto com sua viabilidade
econômica.
O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de São
Caetano do Sul, concluído em 2012, aponta diretrizes e estratégias para que
somente rejeitos sejam encaminhados para disposição final. Especificamente
em relação à ações direcionadas à condomínios está o estabelecimento de
regras para pólos geradores (locais de grande geração) de resíduos sólidos
como condomínios residenciais, comerciais e mistos; elaboração de projeto
piloto de segregação de resíduos sólidos domiciliares secos; estudo de
acondicionamento para coleta; estudo do uso de contentores para resíduos
secos e úmidos, em novos empreendimentos imobiliários como em
condomínios já habitados; determinação no Código de Obras do município de
espaços físicos obrigatórios específicos para resíduos sólidos (úmidos e secos)
(SÃO CAETANO DO SUL, 2013).
Sob a ótica do condomínio, os benefícios de padrões sustentáveis de
gestão de resíduos sólidos são diversos e estão presentes no bem estar dos
condôminos, quanto a aspectos sanitários satisfatórios presentes nos locais,
até a valorização do empreendimento, o qual passa a transmitir boas práticas
de governança em sua administração (SCOPEL, 2013a).Assim, os impactos
positivos advindos dos resultados ambientais do gerenciamento adequado dos
resíduos, além da otimização de recursos utilizados na operação, também
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podem

contribuir

positivamente

com

os

resultados

econômicos

do

empreendimento.
Neste cenário, há diversos fatores no planejamento de projetos de coleta
seletiva para os condomínios: alternativas para destinar corretamente o
material segregado, atualmente não disponíveis em muitos municípios,
instalações adequadas, especialmente área e equipamentos adequados para
segregação do material reciclável; informação disponível e adequada para
participação dos moradores.
Estas condições, complementares para o sucesso de projetos de
recuperação de recicláveis nos condomínios, serão o foco de discussão da
presente pesquisa, a qual busca avaliar o potencial existente no condomínio
em estudo quanto à recuperação de recicláveis, bem como avaliar e propor
melhorias em relação à gestão e coleta seletiva.
1.2

A Dissertação

Na pesquisa, conforme mostrado na Figura 1, foram desenvolvidas as
seguintes etapas, visando conhecer e aprofundar os aspectos estudados:
a) Levantamento bibliográfico sobre:


Gestão de resíduos sólidos urbanos;



Programas de coleta seletiva urbanos;



Programas de coleta seletiva em condomínios residenciais;

b) Levantamento de campo no condomínio em estudo, para diagnóstico
da gestão dos resíduos sólidos, instalações e equipamentos utilizados;
c) Entrevista semi-estruturada por meio de aplicação de questionário aos
envolvidos com o programa pesquisado a seguir:


Conselho diretivo;



Instituto responsável pela recuperação de recicláveis;



Moradores do condomínio;

d) Levantamento quantitativo e qualitativo de resíduos recicláveis
recuperados no condomínio objeto de estudo e verificação do potencial
existente;
e) Tratamento e análise dos dados e elaboração do texto final
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Figura 1: Etapas da pesquisa.
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2

OBJETIVOS
Os objetivos foram subdivididos em geral e específicos, conforme
apresentado a seguir:

2.1

Objetivo geral

Identificar o potencial de recuperação de recicláveis em condomínios
habitacionais e propor melhorias para sua gestão.
2.2

Objetivos específicos
a)

Identificar e analisar atividades envolvidas na coleta seletiva em
condomínios residenciais;

b)

Avaliar as principais dificuldades quanto à implementação da coleta
seletiva em condomínios residenciais;

c)

Identificar o potencial de recuperação de recicláveis presente no
condomínio objeto de estudo;

d)

Propor recomendações e possíveis soluções para melhoria desses
programas.

19

3
3.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Resíduos Sólidos Urbanos
3.1.1 Definição e classificação de resíduos sólidos
Os resíduos sólidos possuem várias denominações, naturezas, origens
diferenciadas e diversas composições.
De acordo com o inciso XVI, art. 3º da Lei n.º 12.305/2010, os resíduos
sólidos são:
[...]todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante

de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se
procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos
estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu
lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d‟água, ou
exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em
face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2010)

Nesta mesma lei e artigo, o inciso XV, define o termo “rejeitos” da
seguinte forma:
Resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades
de tratamento e recuperação por processos tecnológicos
disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra
possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada
(BRASIL, 2010).

A diferença entre resíduo e rejeito, estabelecida pela PNRS, tem por
objetivo definir os encaminhamentos para cada um deles, sendo que os rejeitos
consistem em resíduos não recicláveis, e que devem ser dispostos de forma
ambientalmente adequada. Segundo a PNRS, deve-se buscar para resíduos
sólidos, nesta ordem de prioridade, a não geração, redução, reutilização,
reciclagem e tratamento.
Ainda de acordo com a Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010, os resíduos
sólidos são classificados quanto à origem ou quanto à periculosidade. Quanto
à origem, segundo o artigo 13º, inciso I, podem ser: domiciliares, de limpeza
urbana, resíduos sólidos urbanos, de estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços, dos serviços públicos de saneamento básico,
industriais, de serviços de saúde, da construção civil, agrossilvopastoris,
serviços de transportes e de mineração (BRASIL, 2010).
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Quanto à Periculosidade, podem ser classificados como:
(a) resíduos perigosos - os resíduos inflamáveis, corrosivos, reativos,
tóxicos,

patogênicos,

cancerígenos,

teratógenos

e

mutagênicos,

que

apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de
acordo com Lei, regulamento ou norma técnica;
(b)resíduos não perigosos - aqueles não enquadrados como resíduos
perigosos;
A PNRS descreve ainda que os resíduos de estabelecimentos comerciais
e prestadores de serviços, em razão de sua natureza, composição ou volume,
podem ser equiparados aos resíduos domiciliares, quando caracterizados
como não perigosos pelo poder público municipal(BRASIL,2010).
Os Resíduos Sólidos Urbanos englobam tanto os resíduos domiciliares,
originários de atividades domésticas em residências urbanas, como os de
limpeza urbana. A presente pesquisa abordará mais especificamente os
resíduos sólidos domiciliares recicláveis, segregados a partir da coleta
seletiva.O Quadro 1 a seguir exemplifica resíduos sólidos domiciliares mais
comuns, separados conforme componentes potencialmente perigosos e não
perigosos.


Potencialmente
Perigosos






Não Perigosos









Quadro 1:Resíduos Sólidos Domiciliares.
Material para pintura (tintas, solventes, pigmentos,
vernizes)
Material para jardinagem e animais (pesticidas,
inseticidas, repelentes, herbicidas)
Materiais automotivos ( óleos lubrificantes, fluidos de
freio e transmissão, baterias)
Outros itens (pilhas com metais pesados, aerossóis,
lâmpadas fluorescentes)
Resíduos com características de resíduos de serviços de
saúde, potencialmente patogênicos, como agulhas,
algodões, seringas, remédios, raios-x
Papéis, embalagens plásticas, vidros, metálicos ferrosos e
não ferrosos
Restos de alimentos, fraldas
Eletroeletrônicos
Produtos deteriorados
Podas de árvores
Resíduos da construção civil (gerados em reformas,
reparos e demolições de obras)
Móveis e utensílios domésticos de plásticos (estantes e
móveis de plásticos)
Utilidades domésticas da linha branca
Fonte: adaptado de CEMPRE (2010).
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Em relação aos resíduos domiciliares, quando a coleta seletiva é
realizada em duas categorias, frequentemente é utilizada a classificação entre
resíduos secos e úmidos, sendo os resíduos secos compostos por papéis,
embalagens longa vida, resíduos plásticos diversos, exemplificados no Quadro
2 e, úmidos, resíduos orgânicos em geral como restos de alimentos, fraldas e
outros resíduos, os quais normalmente não são recuperados no processo de
reciclagem.
Quadro 2:Resíduos domiciliares secos.
Papeis










Papelão
Jornal
Revista
Impressos em geral
Fotocópias
Rascunhos
Envelopes
Papel timbrado
Embalagem longavida
 Cartões

Plásticos

Vidro

PEAD: tampas e frascos
PEBD: sacos flexíveis
PP: garrafas e pacotes
PS: utensílios
domésticos rígidos e
industria eletrônica
 PVC: tubos rígidos e
cortinas
 PET: fibras têxteis,
frascos de refrigerante,
mantas de
impermeabilização

 Garrafas de
bebidas
 Frascos em geral
 Cacos de
embalagens






Metal
 Sucata de metais
ferrosos (latas de
alimentos, entre
outros)
 Sucata de alumínio
(telhas, panelas,
entre outros)

Fonte: CEMPRE (2010).

3.1.2 A coleta de resíduos nas cidades
A geração excessiva de resíduos, decorrente dos hábitos da sociedade
moderna e de seu modelo linear de produção, tem trazido grandes desafios
para serem equacionados quanto aos impactos ambientais e sociais.
Importantes

alicerces

para

o

planejamento

das

atividades

de

gerenciamento dos resíduos, segundo o MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE MMA (2012), são as informações sobre geração local ou regional dos resíduos,
em todas as suas etapas.
Ao avaliarmos as quantidades médias da massa de resíduos domiciliares
(RDO) e de resíduos públicos (RPU) coletadas per capita diariamente
(kg/hab.dia) em diversas regiões do país (Figura 2), verifica-se a incidência dos
menores valores nas regiões sudeste e sul, regiões mais desenvolvidas
economicamente do País. O valor máximo, correspondente ao da região
nordeste, é 17% maior que o indicador médio de 1kg/dia, enquanto o valor
mínimo observado, correspondente ao da região sul, é 19% menor (SNIS,
2014). Ressalta-se que foi considerada por SNIS (2014), para esta estimativa,
apenas a população urbana.
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Figura 2: Média da massa de RDO e RPU coletadas per capita (kg/hab.dia).

Fonte: SNIS (2014).

Segundo SNIS (2014), os fatores que podem estar interferindo
significativamente para o aparecimento de resultados per capita mais elevados
nas regiões nordeste, centro-oeste ou norte podem decorrer da composição
gravimétrica dos resíduos, da incidência de sub-registros de quantidades
coletadas por uma coleta seletiva “não-oficial”, por exemplo, ou de quantidades
coletadas por executores clandestinos ou ainda, devido à coleta sem controle
por parte dos órgãos gestores municipais. Outro aspecto que poderia justificar
os maiores valores de massa coletada de resíduos per capita nas regiões
nordeste, centro-oeste e norte é a presença de municípios de grande porte
populacional como, por exemplo, São Luiz/MA (2,06kg/hab./dia), Fortaleza/CE
(2,03kg/hab./dia), Teresina/PI (1,83kg/hab./dia, Maceió/AL (1,70kg/hab./dia),
Brasília/DF (1,48kg/hab./dia) e, dentre outros, de Belém/PA (1,43kg/hab./dia)
ou Manaus/AM(1,40kg/ha./dia), todos com valores bem superiores ao indicador
médio de 1,0kg/hab./dia (SNIS, 2014). Certamente que, no caso destas
capitais, o expressivo peso de seus indicadores contribui para a elevação dos
respectivos índices médios regionais.
A seguir, o Quadro 3 apresenta a estratificação desta massa coletada por
porte populacional. Observa-se que o cálculo do indicador de massa de
resíduos coletados per capita em relação à população urbana apresentou
valores médios que vão desde 0,83 kg/ hab/dia na primeira faixa ( até 30 mil
habitantes ) a 1,29 kg/hab/dia na faixa cinco, este último possivelmente maior
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em relação às demais devido à faixa cinco abrigar onze das maiores capitais
do país (SNIS, 2014).
Quadro 3:Estimativa da massa coletada per capita (RDO e RPU) no país, em relação á
população urbana em 2012.
Tamanho
da cidade

População urbana *
(habitantes)

Quantidade
de
municípios

População
urbana

Massa coletada per
capita
( kg/hab/dia)

1

Até 30.000

4.491

29.203.965

0,83

2

De 30.001 a 100.000

791

31.035.541

0,87

3

De 100.001 a 250.000

185

25.709.342

0,86

4

De 250.001 a 1.000.000

87

36.295.574

0,94

5

De 1.000.001 a
3.000.000

14

23.813.666

1,29

6

Acima de 3.000.001

2

17.664.709

1,16

Fonte: SNIS (2014).

Os dois municípios referenciados como cidades com população
totalizando número maior do que 3.000.001 habitantes são Rio de Janeiro e
São Paulo.
Em termos de aumento de massa coletada de RDO e RPU para os anos
de 2010, 2011 e 2012, desmembrado por faixas populacionais, conforme a
Figura 3, um acréscimo geral é sentido em quase todas as faixas
populacionais, exceto na faixa 3 (de 100 mil a 250mil habitantes), na qual se
observa, inclusive, uma redução pelo segundo ano consecutivo (SNIS, 2014).
Figura 3: Massa de RDO e RPU coletada per capita dos municípios em relação à
população urbana, segundo faixa populacional (kg/hab/dia).

Fonte: SNIS(2014).
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Observa-se que coube às faixas 5 e 6 absorverem a maior parcela de
incremento de resíduo per capita. A faixa 5, em que estão 11 das maiores
capitais do País, sofreu acréscimo de 7,5% em relação a 2011 e, na faixa 6, o
acréscimo ultrapassou os 22%, sendo este influenciado quase exclusivamente
pelo município do Rio de Janeiro, cujo índice per capita passou de 0,98 em
2011 para 1,48kg/hab./dia em 2012 (SNIS, 2014).
Verifica-se desta forma, especialmente nas maiores capitais, que o atual
cenário no país é de aumento do índice per capita de resíduos gerados.
3.1.3

Geração dos resíduos domiciliares (RDO)

As características qualitativas e quantitativas dos resíduos sólidos podem
variar em função de vários aspectos, tais como: sociais, econômicos, culturais,
geográficos e climáticos, ou seja, os mesmos fatores que também diferenciam
as comunidades entre si (CASTILHOS JUNIOR, 2003). Portanto, há variações
dentro de um mesmo município.
Segundo Tukker, Hoogendoorn e Luiten (2003), há uma necessidade de
se compreender como o desenvolvimento tecnológico e a inovação, bem como
mudanças nos padrões de produção e consumo, podem afetar a geração dos
resíduos sólidos urbanos e, em particular, a geração de resíduo domiciliar, que
compõe sua maior parcela. Tais fatores principais podem determinar o
montante total e a composição do resíduo domiciliar nos próximos anos e,
desta forma, influenciar as implicações políticas em termos de ajustes de infraestrutura de gestão de resíduos, abordagens políticas de gestão e de
prevenção.
Segundo os autores, a geração de resíduos domiciliares é impulsionada
pela forma como são preenchidas as necessidades ou funções básicas do
agregado familiar como alimentação, recreação, informação e entretenimento,
cuidado, vestuário e habitação. Assim, aspectos sociais, econômicos,
tecnológicos que estão significativamente relacionados à geração de resíduos
domiciliares são: a urbanização; o número de moradores solteiros; aumento do
número de responsáveis por atividades domésticas do sexo masculino;
mudança nas necessidades de informação e comunicação; hábitos de lazer e
turismo e mudança nos hábitos de alimentação.
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Em relação à tendências tecnológicas, Tukker, Hoogendoorn e Luiten
(2003) citam que as residências possuirão muito mais dispositivos eletrônicos
do

que

atualmente

possuem.

Aplicativos

inteligentes,

sistemas

de

monitoramentos e robôs serão utilizados, resultando em aumento em resíduos
eletrônicos e embalagens, sendo que os resíduos gerados diariamente não
serão alterados diretamente. Outro desenvolvimento importante citado é a
melhoria em relação à separação e tecnologias para reciclagem. Estas
tecnologias não afetam as funções nem a geração de resíduos sólidos, mas
tem impacto na quantidade de resíduo a ser disposto. Provavelmente
influenciarão a composição e até a geração de resíduos domiciliares (por
exemplo, descarte e reciclagem podem superar os múltiplos usos de
embalagens). O Quadro 4 a seguir mostra as principais tendências na geração
de resíduos domiciliares, com destaque em negrito para aquelas que significam
um maior impacto.
Quadro 4: Tendências e desenvolvimentos principais que afetam os resíduos
domiciliares gerados por cada função desempenhada no lar.
Função

Tendências sociais

Tendências
econômicas

Tendências tecnológicas

- globalização
- uso de mais serviços
- trabalho realizado
em casa (homeoffice)

- novos alimentos
industrializados

-

-

Recreação

- urbanização
- número de pessoas na residência (número e
gênero)
- lazer e atividades
- hábitos nutricionais
- lazer e atividades

Cuidados
pessoais

- expectativa de vida
- decréscimo da população

-

- novos alimentos
industrializados

Informação e
entretenimento

- necessidades de
tecnologia da informação
- atividades de lazer
- urbanização

- uso de mais
serviços
- trabalho realizado
em casa
(homeoffice)

- miniaturização
- ecodesign
- dispositivos para casa e
celulares
- produção sob demanda; casas inteligentes

Vestuário

-

-

- vestuário inteligente
- ecodesign

Todas as
funções

-

- crescimento da
economia

-tecnologia de separação e
reciclagem

Alimentação

Fonte: Tukker, Hoogendoorn e Luiten (2003).

Ao analisar as circunstâncias que influenciam uma maior ou menor
geração de resíduos, Tukker, Hoogendoorn e Luiten (2003) colocaram três
eixos principais, descritos a seguir:
(a)

O

local

em

que

uma

função

é

desempenhada

e,

como

conseqüência, o lugar onde o resíduo é gerado (dentro ou fora das
residências).
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(b)

A extensão da materialização e desmaterialização em relação à
função desempenhada, determinada por:



magnitude da demanda da função e por qual tecnologia a função é
preenchida, por exemplo, por artefatos (informação e entretenimento
por dispositivos eletrônicos, ou por meios tradicionais em papel);



vida útil de artefatos utilizados para uma função (vida útil longa
significa baixo número de resíduos por unidade de tempo) e o peso
do artefato;

(c)

Como o indivíduo se comporta e está conectado com a sociedade, o
que, para geração de resíduos, pode ser traduzido na gestão de
resíduo em etapa anterior à fase da coleta regular.

Destes eixos, quatro cenários comportamentais foram caracterizados por
Tukker, Hoogendoorn e Luiten (2003) em:
I. „“Mídia@Casa” (M@C) é caracterizado por pessoas que compartilham
uma cultura de consumo, especialmente por eletrônicos, tendência que ganhou
grande velocidade início do século 21. Neste grupo, pessoas trabalham em
casa, socializam-se e realizam compras via internet e, tanto crianças como
pessoas mais velhas, consideram esta uma fonte indispensável de informação.
II. “Na Estrada” (NA), buscam flexibilidade em suas interações sociais e a
diversão é altamente valorizada. Busca-se produtos multifuncionais, portáteis e
leves como importantes facilitadores para suas atividades. Dentre as
preferências, estão a vida urbana e investimento em novidades exóticas e
produtos de baixa durabilidade, para exibição de forma frequente. A interação
pessoal, considerada importante para manter bons contatos, resulta em muitos
quilômetros percorridos.
III. “Comunidade e Conforto” (CC) valoriza contato social. Ênfase em
valores sociais como interação social com amigos, família, e colegas ao invés
de aquisição de produtos, sendo muito comum encontrá-los em casa com
amigos para um jantar, em jardins centrais ou escritórios regionais. Utilização
de serviços é muito popular, sendo que muitas donas de casa sequer possuem
máquina de lavar, e lavam suas roupas em uma central de serviços de
lavagem, reparo de roupas e serviço de passar. Pessoas que pertencem a este
cenário vivem frequentemente fora de seus domicílios e relevante parte de
suas funções também é preenchida externamente.

27

IV. Pessoas em “Lar Doce Lar” (LDL) buscam outros valores em suas
vidas, como o lar, qualidade de vida e “viver o momento”. Apreciam produtos
de alta qualidade e eficiência, durabilidade e, quando possível, produtos
multifuncionais. Atividades centradas mais em casa são realizadas de uma
forma desmaterializada. Em relação à constituição familiar, há tendência para
uma formação nuclear ao invés de grandes instituições.
Cada um dos quatro cenários comportamentais descritos contribui de
forma diferente para a geração de resíduos em relação às funções
desempenhadas, bem como em relação às frações de resíduos geradas.
A Tabela 1 a seguir, foi obtida por Tukker, Hoogendoorn e Luiten (2003)
por meio de comparações estimativas para geração de resíduos nos países
pertencentes ao UE 15 (Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França,
Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Espanha,
Suécia e Reino Unido). Foi utilizado 1995 como ano base ( equivalente ao
índice 100) o qual corresponde a 170 milhões de toneladas de resíduos. A
estimativa realizada para o ano de 2020 foi obtida com base no crescimento do
PIB correspondente e os índices correspondentes aos resíduos gerados em
cada cenário, foram obtidos por meio da multiplicação pelo fator de
crescimento no consumo correspondente a cada função ou fração de resíduo.
Tabela 1: Projeção sobre geração de resíduos domiciliares para 2020 comparados
com 1995, e projeção para 2020 segundo diferentes cenários comportamentais do
grupo dos UE 15.
Por Função

1995

2020

M@C

NA

CC

LDL

Alimentação

33

39

72

21

21

41

Recreação

20

30

47

19

13

23

Informação e Entretenimento

14

22

88

33

9

31

Cuidados com a casa

14

21

55

9

13

32

Cuidado pessoal

6

9

16

8

6

12

Vestuário

4

6

9

11

3

3

Outros

10

15

35

12

8

17

Total

100

143

322

113

73

160

Por fração de resíduo

1995

2020

M@H

OTR

CC

HSH

Compostáveis

29

40

57

24

18

35

Embalagens

16

19

33

12

12

19

Papéis

12

18

80

24

6

27

Utilidades branca e marrom

2

3

8

8

2

3

Outros

41

63

144

46

35

75

Total

100

143

322

113

Fonte: Tukker, Hoogendoorn e Luiten (2003)

73

160
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Nota-se na Tabela 1, que as funções de alimentação e recreação são as
mais representativas em termos de geração de resíduos.
No estudo realizado por Tukker, Hoogendoorn e Luiten (2003), são
descritos os principais fatores comportamentais que levaram às variações
quanto à geração de resíduos (conforme fração de resíduo e conforme função).
“Mídia@Casa” mostra um enorme aumento da quantidade de resíduos
gerados em 2020, devido ao estilo de vida e de materialização, em
comparação com a quantidade de resíduos domésticos no ano de 1995.
Fatores determinantes típicos são:


trabalho desempenhado em casa;



não substituição do papel de forma sistêmica para a leitura;



informações rápidas e tecnologia da comunicação;



aumento da embalagem por conveniência (na alimentação);



nenhum aumento de compostagem doméstica ou similar.

“Na Estrada” mostra um cenário com crescimento menor de resíduos
domésticos em relação ao índice em 2020, sendo os efeitos principais:


atividades desempenhadas fora da residência;



uso relativamente ineficiente de todos os tipos de recursos, devido
aos menores agregados familiares;



ciclo de vida relativamente curto de todos os tipos de produtos, devido
à moda e tendência para “'mostrar e viver ao máximo”;



aumento da embalagem por conveniência (na alimentação).

"Comunidade & Conforto” leva à geração de resíduo doméstico também
mais reduzida em relação a 1995 e a 2020 como resultado de:


maior tempo gasto em atividades fora do lar. Os efeitos diretos são os
resíduos de atividades de geração intensiva, tais como alimentação e
coleta de informações (via jornais) com geração fora da casa. Efeitos
indiretos importantes são que os jardins tornam-se menores;



substituição do papel por meios eletrônicos;



um estilo de vida que coloca ênfase no conforto e que apóia a
manutenção da sociedade, que, por sua vez, conduz a um maior ciclo
de vida para muitos produtos.
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Em “Lar Doce Lar”, apesar das características comportamentais positivas
em termos de gestão interna dos resíduos, não são percebidas reduções na
geração de resíduos. São observados os seguintes fatores:


mudança de atividades do lado de fora para dentro de casa;



famílias relativamente grandes, levando a um uso relativamente
eficiente dos recursos;



um estilo de vida e um tipo de consciência de moda que promovam
uso prolongado dos produtos;



bens de duráveis: não há interesse de obter status através de bens
materiais;



gestão de resíduos eficiente em casa, por exemplo, prática da
compostagem ao utilizar restos de comida para animais de estimação.

Os quatro cenários comportamentais acima descritos resultam em
diferentes implicações, tanto na infraestrutura e abordagem política atual como
em políticas de prevenção (Quadro 5).
Quadro 5 – Tipos de implicações futuras.

Infraestrutura atual

• Crise no tratamento
final: falta de aterros e
capacidade para
resíduos sólidos
urbanos;

Abordagem política atual

1. Tecnologia no Lar

• Atenção para prétratamento, reciclagem
e prevenção, que
podem reduzir
problemas no
tratamento final.
• Atenção para
potenciais "resíduos de
turismo" para países
acessados;
• Atenção para
pequenos resíduos
eletrônicos;

Política de
prevenção

Tipo de
Implicação

• Prevenção pode
reduzir o fluxo de
resíduos, mas a
aceitação de uma
política forte de
prevenção parece difícil
neste cenário;

2. Na estrada

3. Comunidade com
Bem estar

4. Lar Doce Lar

• Coleta seletiva de
orgânicos deve entrar
• Coleta seletiva de
• Constantes
em colapso;
orgânicos deve entrar
aperfeiçoamentos no
• Constantes
em colapso;
sistema de tratamento
aperfeiçoamentos no
• Crise no tratamento
final em alguns países
sistema de tratamento
final:falta de aterros e
membros, para
final em alguns países
capacidade para
atendimento aos
membros, para
resíduos sólidos
padrões da União
atendimento aos
urbanos;
Européia (UE);
padrões da União
Européia (UE);
• Atenção para prétratamento,
reciclagem e
prevenção podem
• Um desvio da coleta
reduzir problemas no seletiva de orgânicos;
• Lidar com
tratamento final.
• Lidar com
quantidade
• Atenção para
quantidade
relativamente
potenciais "resíduos
relativamente
pequena para
de turismo" para
pequena para
tratamento final;
países acessados;
tratamento final;
• Atenção para
pequenos resíduos
eletrônicos;
• Prevenção pode
reduzir o fluxo de
resíduos, mas a
aceitação de uma
política forte de
prevenção parece
difícil neste cenário;

• Política de
prevenção adicional
não é necessária,
porém, é facilmente
aceita;

Fonte: Tukker, Hoogendoorn e Luiten (2003).

• Política de
prevenção adicional
não é necessária mas
facilmente aceita;
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No Brasil, segundo Campos (2012), a realidade caminha no sentido de
aumento

de

geração

de

resíduos

sólidos,

dado

ao

atual

cenário

socioeconômico ligado com o aumento da renda da população mais pobre.
Segundo Neves e Crocomo (2005), estas famílias, quando aumentam a sua
renda, apresentam maior propensão marginal ao consumir, quando comparado
às faixas de maior renda. É de se supor que, famílias que vivem com renda até
a linha de pobreza, quando têm os seus rendimentos aumentados, tendem a
elevar seu consumo para obter o mínimo necessário (CAMPOS, 2012).
Campos (2012) enfatiza que as variações do nível de ocupação da
população, da massa de rendimento e do rendimento médio real são, portanto,
fatores relevantes para a compreensão da evolução do consumo e da
conseqüente geração de resíduos sólidos, e conforme pode ser visto no
Quadro 6, houve no Brasil um vetor econômico favorável, que deve se traduzir
em aumento do consumo.
Quadro 6– Evolução do percentual de brasileiros nas classes A, B. C, D E*.

IBGE: Renda familiar mensal: classe Aacima de R$ 10.200,00; classe B entre R$ 5.100,00 e R$
10.200,00, Classe C entre R$ 2.040,00 e R$ 5.100,00, classe D entre R$ 1.020,00 e R$ 2.040,00, classe
E até R$ 1.020,00.

Fonte: Data popular (2011)

Além de outras tendências sociais que contribuem para o aumento da
geração de resíduos, podem ser citadas a redução do número de habitantes
por domicílio (BRASIL, 2010a), resultando no aumento do consumo por
deseconomia de escala, e a entrada da mulher de forma mais efetiva no
mercado de trabalho em 1970, com atual elevação da taxa de atividade
feminina de 32,9 para 46,6% entre 1981 e 2002 (HOFFMANN;LEONE, 2004).
Assim, é importante ressaltar que, em termos de planejamento do
gerenciamento integrado de resíduos sólidos, não se deve considerar a gestão
como uma questão técnica, como algo relacionado com obras públicas,
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infraestrutura e financiamento apenas. Tal visão normalmente resulta em
planos focados em tecnicidades, independente das condições locais e não
realista, ignorando a importância das interações sociais e o papel específico da
comunicação (ABRELPE, 2013)
3.1.4 Composição gravimétrica dos resíduos
A análise da composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos, de
modo geral, permite avaliar sua origem e geração, fornecendo subsídios para
avaliação da eficiência do sistema de gerenciamento em vigor.
Na fase inicial da caracterização deve-se definir o seu o objetivo pois,
para cada necessidade, variam as análises a realizar e, conseqüentemente, o
método de amostragem (CEMPRE, 2010).
Conforme Zanta e Ferreira (2003), a quantidade exata de resíduos
gerados é de difícil determinação pelo fato de esta sofrer interferências no
armazenamento, da reutilização ou reciclagem e do descarte em outros locais,
que acabam por desviar parte do fluxo de materiais do controle do poder
público. Em razão dessas interferências, na prática, determina-se a quantidade
de resíduos sólidos coletados. As autoras ainda citam que a quantidade de
resíduos coletada pode ser obtida com base em:


Dados já existentes fornecidos pela Prefeitura Municipal;



Empregando-se métodos estimativos baseados na expectativa de
crescimento populacional, na produção per capita de resíduos sólidos
e no crescimento da demanda dos serviços de limpeza urbana;



Levantamentos de campo, como a seleção de domicílios por classes
sócio-econômicas e a subseqüente pesagem das quantidades
coletadas ou a seleção de áreas de coleta representativas, obtendo-se
a carga transportada por veículo coletor em cada triagem realizada ou
ainda medindo-se por cubagem os resíduos coletados a cada viagem.

Em qualquer uma dessas alternativas deve-se estabelecer o período e a
época do ano em que será efetuada a amostragem e realizar o tratamento
estatístico cabível dos dados obtidos.
Segundo estudo gravimétrico de resíduos domiciliares de regiões de alto
nível de verticalização do Município de São Paulo (MORAES, 2003), o
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percentual de resíduos recicláveis presente é de 37,8%, conforme verifica-se
na Tabela 2, elaborada a partir da Figura 4.
Figura 4:Composição gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares do município de
São Paulo (regiões com alto nível de verticalização).

Fonte: MORAES (2003).
Tabela 2 : Percentual de recicláveis (regiões com alto nível de verticalizaçãodo
município de São Paulo).
Recicláveis

Percentual de Recicláveis em
relação aos resíduos totais

Percentual de Recicláveis em relação
aos materiais recicláveis

Papel

15,3%

40,5%

Plástico

16,3%

43,1%

Vidro

4,4%

11,6%

Metal

1,8%

4,8%

Total

37,8%

100,00%

Fonte: elaborado a partir de Moraes (2003).

Em relação a percentuais de resíduos recicláveis e não recicláveis
presentes em resíduos domiciliares de outras localidades, capitais como
Curitiba, por exemplo, apresentam percentuais de recicláveis de 40,5% (PAES
et al, 2009), superior ao obtido em regiões de alto índice de verticalização de
São Paulo de 37,8% e superior à média nacional, de 31,9%, dado por IPEA
(2010).
3.1.5 Acondicionamento e coleta
O planejamento do acondicionamento adequado do resíduo sólido
urbano, o sistema de coleta, transporte e os serviços de limpeza
complementares devem buscar qualidade e produtividade, a custo mínimo. Em
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geral, os serviços de limpeza absorvem de 7 a 15% dos recursos de um
orçamento municipal, dos quais cerca de 50 a 70% são destinados à coleta e
ao transporte (CEMPRE, 2010).
O Quadro 7 coloca as principais etapas presentes no planejamento e
coleta de resíduos sólidos urbanos.
Quadro7: Planejamento da coleta de resíduos sólidos urbanos.
Planejamento
Estimativa do
volume de
resíduos para
coleta
Freqüência de
coleta

Horários de
coleta

Dimensionamen
-to da frota dos
serviços

Itinerários de
coleta

Informações necessárias a considerar
- volume efetivamente coletado:
monitoração da totalidade do serviço existente ou monitoração seletiva por
amostragem;
-custo (quanto maior a freqüência, maior o custo);
-acúmulo de resíduos entre duas coletas;
-densidade populacional e classificação da zona geradora (comercial, residencial) ;
- facilidade de acesso aos pontos de coleta;
- ruído provocado pela coleta;
- acessibilidade aos locais;
- interferência no tráfego local;
- encargos sociais, absenteísmo, rotatividade de mão de obra (para horários noturno
matutino);
- desgaste dos veículos (no caso de ser adotado mais de um turno);
- número veículos: pode ser obtido pelo calculo da estimativa do tempo total
necessário para coleta, dividido pela duração útil da jornada;
- o tempo total necessário para coleta é dado pela soma das parcelas de tempo:
- tempo total de percurso para coleta (extensão das vias/velocidade média da coleta);
- tempo de percurso da garagem ao setor de coleta;
- tempo de percurso de ida e volta ao local de destinação final para descarga dos
veículos);
- roteiro gráfico da área, indicado em mapa ou croqui;- início e término de percurso;
- pontos de coleta manual, trechos com percurso morto, manobras especiais ( ré e
retorno);
- acompanhamento periódico do projeto da coleta, observando a variação da
geração de resíduos de cada setor, para alteração ou ajustes nos roteiros ou setores
originais;

Fonte: Elaborado a partir de CEMPRE (2010) e Castilhos Junior (2003).

Segundo CEMPRE (2010), apesar de o acondicionamento do resíduo ser
de responsabilidade do gerador, a administração municipal deve exercer
função

de

regulamentação,

educação,

fiscalização,

inclusive

em

estabelecimentos de saúde, visando assegurar condições sanitárias e
operacionais adequadas.
Para que as condições adequadas de armazenamento do resíduo sólido
urbano sejam mantidas, deve-se utilizar embalagens que apresentem bom
desempenho em termos de acondicionamento local e estático e, também, para
que sejam evitados acidentes, proliferação de insetos, animais indesejáveis e
perigosos, impacto visual e olfativo (CEMPRE, 2010).
Independente do planejamento realizado, é necessário que haja o
envolvimento dos cidadãos, uma vez que são os responsáveis pelo
acondicionamento adequado e disponibilização para retirada. Segundo
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CEMPRE (2010), os moradores devem ser orientados quanto ao cumprimento
à risca dos dias e horários de coleta de resíduos domiciliares, criando hábitos
regulares na população, além de medidas educativas eventualmente
necessárias.
No item a seguir estão descritos os três tipos de coleta de resíduos
sólidos urbanos existentes: a convencional, a coleta informal e a seletiva.
3.1.5.1 Coleta Convencional
Conforme Zanta e Ferreira (2003), a coleta regular ou convencional, é
assim denominada quando realizada a partir dos resíduos misturados, que se
tornaram inservíveis no domicílio, orgânicos e inorgânicos, de pequeno
tamanho, em geral, no sistema de porta-a-porta ou ainda, em áreas de difícil
acesso, por meio de pontos de coleta onde são colocados contentores
basculantes ou intercambiáveis.
Uma forma de avaliar a eﬁciência no atendimento à demanda da
população é através da análise dos dados referentes à freqüência com que é
realizada a coleta domiciliar e o tratamento dado aos resíduos sólidos no
município. Das regiões brasileiras,6,4% dos municípios não realizam a coleta
domiciliar, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2008
(IBGE, 2011).
3.1.5.2 Coleta Informal
Entende-se por coleta informal as atividades realizadas pelo catador que
envolvem desde o trabalho de coleta de papéis e outros materiais achados nas
ruas e em diversos locais, até a comercialização dos resíduos.
Em relação à esta atividade, segundo o IBGE, em sua Pesquisa Nacional
de Saneamento Básico, PNSB (2008), foi identificado que 26,8% das entidades
municipais sabiam da presença de catadores nas unidades de disposição ﬁnal
desses resíduos em suas cidades. Segundo CEMPRE (2010), os catadores
vêm se estruturando por meio de associações e, em 2005, a profissão catador
de material reciclável foi reconhecida e oficializada. A coleta informal há anos é
responsável por sustentar a reciclagem no Brasil e em outros países em
desenvolvimento.
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3.1.5.3 Coleta Seletiva
Segundo o artigo 3º, inciso V da PNRS, a coleta seletiva é a coleta
diferenciada de resíduos sólidos previamente segregados nas fontes
geradoras, conforme sua constituição ou composição, com o intuito de
encaminhá-los para reciclagem, compostagem, reuso, tratamento e outros
tipos de destinação final ambientalmente adequadas. A coleta seletiva,
conforme Grimberg e Blauth (1998), não é a separação de materiais em si,
mas uma etapa entre a separação e o processo de reciclagem.
Além disso, segundo Art. 8º , inciso III, a coleta seletiva é definida como
“instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos juntamente com outras
ferramentas

relacionadas,

para

a

implementação

da

responsabilidade

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos” (BRASIL, 2010).
Vários são os motivos que levam indivíduos, grupos ou prefeituras a
pensar em um programa de coleta seletiva de resíduos. Estes podem ser de
natureza (GRIMBERG;BLAUTH, 1998):
a) Ambiental/geográfica: preocupações voltadas à falta de espaço para
disposição do resíduo, à preservação da paisagem, à economia de recursos
naturais (matérias-primas, água e energia), e à diminuição do impacto
ambiental de áreas de disposição de resíduos; muitos municípios foram
"forçados" a buscar alternativas de destinação de resíduos face à iminente
saturação de seus aterros; outros se viram impedidos de construir novos
aterros pela Resolução CONAMA 3/97, que proibiu a instalação de sistemas de
tratamento de resíduo em um raio de 20 km de aeroportos, para que a eventual
presença de urubus não ofereça risco ao tráfego aéreo;
b) Sanitária: mitigar inconvenientes estéticos e de saúde pública em
locais em que há disposição inadequada,e ou deficiência de sistema de coleta
municipal;
c) Social: gerar empregos e resgatar a dignidade, estimulando a
participação de catadores de recicláveis ou o equacionamento dos problemas
advindos da catação em lixões ou nas ruas;
d) Econômica: reduzir gastos com a limpeza urbana e investimentos em
novos aterros, ou para auferir renda com a comercialização de materiais
recicláveis;
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e) Educativa: contribuir para mudar, no nível individual, valores e atitudes
para com o ambiente, incluindo a revisão de hábitos de consumo e, no nível
político, para mobilizar a comunidade e fortalecer o espírito de cidadania.
A prática da separação dos resíduos secos e úmidos ou orgânicos e
inorgânicos, facilita a reciclagem uma vez que os materiais estando mais
limpos, apresentam menor perda e maior potencial comercialização.
Os municípios, portanto, devem valorizar e incentivar tais práticas, visto
que são extremamente benéficas para todos, principalmente para o meio
ambiente.
Dentre os programas de coleta seletiva oficiais praticados, duas
modalidades básicas de coleta seletiva podem ser destacadas:
a) Postos de Entrega Voluntária
Conhecidos como PEV, os postos de entrega voluntária são caçambas,
contentores ou conjuntos de tambores, para receber resíduos previamente
selecionados, devidamente identificados de acordo com a Resolução CONAMA
275/01 (BRASIL, 2001), que recomenda o uso das cores azul para papéis,
amarelo para metais, vermelho para plástico e verde para vidros, ou então o
descarte de acordo com os grupos recicláveis ou não recicláveis.
Para o local de instalação, são escolhidos pontos estratégicos, de fácil
acesso a automóveis e com grande fluxo de pessoas.
No município de São Paulo, por exemplo, os PEVs são grandes caixas
verdes em formato de contentores fechados com capacidade para 2.500 litros
cada, instalados em locais com grande fluxo e de fácil acesso ao público e que
também permitam manobras de caminhões que fazem seu manuseio. Todos
são identificados com adesivos contendo informações sobre quais materiais
devem ser depositados nestes equipamentos. Os materiais depositados são
posteriormente coletados pelas empresas de limpeza pública da cidade e
encaminhados para as Centrais de Triagem municipais, onde operam
cooperativas conveniadas à Prefeitura. A freqüência da coleta varia de acordo
com o local de instalação do PEV e sua demanda.
O Quadro 8cita alguns dos aspectos positivos do emprego dos PEVs.
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Quadro8: Aspectos positivos e negativos da coleta seletiva em PEV.
Aspectos Positivos


Aspectos Negativos

Reduz
custos
com
percursos
longos,especialmente em bairros com baixa
densidade populacional
Evita trechos improdutivos
Auxilia a coleta nos municípios com atividade
turística, cuja população costuma estar ausente
da cidade nos dias em que há coleta dos
recicláveis



Demanda maior disposição da população,
que precisa se deslocar até o PEV



Sofre vandalismo (desde o depósito de
resíduo orgânico e animais mortos até
pichação e incêndio)



Permite a exploração do espaço do PEV para
publicidade e eventual obtenção de patrocínio



Exige manutenção e limpeza



Permite a separação e descarte dos recicláveis
por tipos, dependendo do estímulo educativo e
do tipo de container, o que facilita a triagem
posterior



Não permite a avaliação da adesão da
comunidade ao hábito de separar
materiais




Fonte:Grimberg e Blauth (1998).

b) Porta-a-Porta
A coleta porta-a-porta é realizada por meio de veículo coletor, o qual
percorre todas as vias públicas recolhendo os materiais previamente
separados, dispostos em frente aos domicílios e estabelecimentos comerciais
em dias específicos.Os aspectos positivos notados no uso da coleta porta-aporta, conforme o Quadro9, são:
Quadro 9: Aspectos positivos e negativos da coleta seletiva porta-a-porta.
Aspectos Positivos

Aspectos Negativos



Facilita a separação dos materiais nas fontes
geradoras e sua disposição na calçada



Dispensa o deslocamento até um PEV,
estimulando uma participação maior da
população





Exige uma infra-estrutura maior de coleta,
com custos mais altos para transporte



Aumenta os custos de triagem em relação
à coleta por PEV dividida em categorias,
ao exigir posterior re-seleção

Permite medir a adesão da população ao
programa, por meio da identificação dos
participantes durante a coleta (observando-se
os materiais dispostos nas calçadas)

Fonte: Grimberg e Blauth (1998).

Apesar de a modalidade de coleta porta-a-porta possuir aspectos mais
favoráveis quanto à participação da comunidade, em ambas modalidades a
educação ambiental é peça fundamental para a aceitação e credibilidade nos
serviços prestados. Assim, para melhorar

programas de coleta seletiva,

Grimberg e Blauth (1998) sugerem, em linhas gerais, tanto para administrações
municipais como para entidades gestoras de programas afins, as seguintes
diretrizes:
 Conhecer

a

composição

dos

resíduos

a

serem

coletados

seletivamente, de preferência por setores, conforme características
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como classe social, número de habitantes, os quais influenciam a
quantidade de recicláveis gerados, especialmente de embalagens;
 Criar itinerários de coleta por zonas, em função do destino (reciclagem,
reuso ou compostagem);
 Identificar indicadores-chaves da eficiência do programa e do potencial
para redução de custos operacionais como tempo de parada para
coleta na calçada, percurso entre as paradas, velocidade dos veículos,
o tempo de descarga nas centrais;
 Melhorar a qualidade dos recicláveis coletados, inclusive tornando-se
consumidor destes produtos (entulho reciclado em habitações,
composto orgânico na jardinagem, etc.);
 Incentivar menos desperdício por meio de programas de redução,
reutilização e reciclagem de resíduos;
 Gerenciar o programa de forma participativa e descentralizada,
mobilizando a comunidade, dinamizando parcerias e gerando renda;
 Qualificar e valorizar o pessoal envolvido, dentro de uma política de
recursos humanos que garanta treinamento, remuneração adequada e
segurança no trabalho dos servidores;
 Estruturação de uma equipe multidisciplinar articulada, envolvendo
profissionais da área de planejamento, educação, direito, publicidade, e
gerenciamento operacional, dentre outros e, inclusive, verificar se estes
técnicos já existem no quadro funcional, mesmo que em diferentes
setores da organização;
 Priorizar a educação, uma vez que o envolvimento da população, num
processo de fortalecimento da cidadania, confere maior eficiência e
menor desperdício de recursos ao programa de coleta seletiva;
 Zelar pela credibilidade do sistema, transmitindo segurança à
comunidade quanto à seriedade no serviço, por meio da regularidade
da coleta, motivação dos funcionários envolvidos, clareza, precisão e
acessibilidade

das

informações

pertinentes,

transparência

na

comercialização/doação dos materiais coletados. Estas condições são
fundamentais para o engajamento (inicial e continuado) da população e
sua importância deve-se também ao fato de ser muito mais difícil
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reiniciar um programa do que iniciá-lo, em decorrência da dificuldade
em lidar com expectativas frustradas da comunidade;
 Situar a coleta seletiva num plano integrado que atenda às
necessidades da população, de acordo com hábitos, cultura e,
principalmente, resíduos presentes no local em questão.
3.1.6 Destinação de Resíduos

Os resíduos sólidos urbanos após coletados são transportados para
unidades de tratamento ou processamento (usinas de compostagem, centros
de triagem e reciclagem) ou para o local de disposição final(aterros
sanitários,ou incineradores).
Dentre as várias formas de destinação e disposição final ambientalmente
adequadas dadas ao resíduo sólido municipal, há o objetivo comum de diminuir
os impactos ambientais e à saúde pública, por meio da modificação de suas
características como quantidade, toxicidade e patogenicidade. Alternativas
tecnológicas são aplicadas de acordo com as características particulares de
composição dos resíduos, do município, região e recursos disponíveis.
Destacam-se as seguintes, conforme descrito por Aguiar (1999):
a) Triagem: operação precedente à qualquer processo específico de
tratamento. Pode ser executada em pátios, mesas, esteiras, pontes
rolantes, ou utilizar métodos mecânicos e automatizados, como
equipamentos magnéticos, peneiras, separadores balísticos, entre
outros. A operação de triagem pode, portanto, ser realizada em
usinas, sacos à espera de coleta e outros locais. Segundo Teixeira e
Zanin (1999) apud (2005), materiais recicláveis obtidos em unidades
de triagem de resíduo domiciliar são geralmente mistos, sujos e
poluídos por gorduras, terra e material orgânico, resultando em baixa
eficiência em termos de recuperação, entre 3 e 6% de peso inicial
processado. Quando o material é separado na fonte e recolhido de
modo seletivo, a eficiência sobre até 94%, devido às melhores
condições para reciclagem;
b) Reciclagem: segundo Calderoni (1998), a reciclagem de resíduos
constitui o reprocessamento de materiais, permitindo novamente sua
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utilização por meio da reintrodução no ciclo produtivo de materiais
descartados. Esta transformação pode ocorrer de forma artesanal, em
geral de forma educativa ou artística ou em escala industrial, em
instalações de portes maiores e com uso de material em grandes
volumes.A qualidade do material que é capitado e a freqüência de
abastecimento são alguns dos fatores que dificultam a viabilidade
econômica, e portanto precisam ser aperfeiçoados para tornarem-se
economicamente mais atrativos.
c) Compostagem:processo microbiológico aeróbio e controlado de
transformação de resíduos orgânicos em matéria estabilizada
(HEIDEMANN et al., 2006) . Pode ocorrer pela aplicação do método
natural ou acelerado (por ação enzimática ou insuflação de oxigênio).
O produto final é um material granulado conhecido como composto,
de grande utilidade por melhorar as propriedades físicas do solo, além
de propriedades fertilizantes.Segundo Heidemannetal (2006), a
principal apreensão, no que diz respeito a microrganismos no
composto, é a eliminação dos patogênicos, a qual pode se feita com
um ótimo controle de fatores físico-químicos durante o processo.
Entretanto, segundo Aguiar (1999), não é aconselhável o uso em
culturas ingeridas cruas pela existência de certas formas de ovos e
cistos que podem ser resistentes mesmo às temperaturas de 65ºC a
70ºC à que ficam expostos em uma das etapas durante o processo. A
instalação da compostagem deve levar em consideração estudos
técnicos e econômicos, bem como disponibilidade de área, mercado
para o composto e custo de instalação e operação;
d) Incineração: Segundo CEMPRE (2010), constitui uma forma de
tratamento térmico a alta temperatura, em que geralmente é
empregado ar como agente oxidante, operando a altas temperaturas,
acima de 800ºC, com a formação de gás carbônico, água e cinzas e
tem como objetivo destruir a fração orgânica do resíduo e torná-lo
menos tóxico ou atóxico. É, por este motivo, muito utilizada em
tratamento de resíduos de alta periculosidade, como os resíduos de
serviço de saúde. Devido à presença de alguns elementos nos
resíduos sólidos, pode-se formar ou volatizar poluentes diversos, em
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diversos estados físicos. No estado sólido e líquido pode-se citar
material particulado, cinzas de fundo e lamas (provenientes dos
sistemas de tratamento de efluentes líquidos gerados no sistema de
limpeza dos gases de combustão) e no estado gasoso, formam-se
compostos clorados, presentes em sua forma orgânica,a partir da
queima de materiais plásticos de PVC, como exemplo, que ao serem
incinerados, além de gás carbônico e água, liberam ácido clorídrico e
gás cloro. Estes gases por serem extremamente corrosivos nas
temperaturas em que são formados, apresentam significativo
potencial de ataque aos refratários e superfícies metálicas no interior
do incinerador (CEMPRE, 2010).A presença destes compostos, ao
entrarem na região dos trocadores de calor, em contato com
compostos orgânicos não queimados e na presença de metais
catalisadores como cobre, podem levar à formação de dioxinas e
furanos, compostos altamente tóxicos, cuja emissão, mesmo estando
abaixo dos níveis legais, deve ser evitada (CEMPRE, 2010). Ainda
segundo CEMPRE (2010), demais poluentes gasosos formados são
gases sulfurosos, óxidos de nitrogênio e metais pesados. No caso dos
metais pesados, estes são provenientes, por exemplo, de metais
como cádmio e mercúrio, presentes em baterias, pilhas elétricas,
pigmentos, tintas, lâmpadas fluorescentes, fungicidas, termômetros,
os quais são liberados na fase vapor no incinerador, independente da
presença de componentes clorados. O sistema de controle presente
nestes incineradores, portanto, deve garantir eficiência máxima, e
rigoroso controle por parte do responsável pela operação.
e) Aterros sanitários:São obras de engenharia destinadas a acomodar os
resíduos sobre o solo, minimizando os impactos ambientais e os
riscos à saúde. Devem possuir drenos para os líquidos percolados
que se formam na decomposição natural da matéria orgânica e
impermeabilização adequada para evitar a contaminação dos
aqüíferos. Também precisam de drenos para escoamento dos gases
provenientes da fermentação da matéria orgânica. A operação deve
incluir a cobertura diária com solo, e cercados para evitar a entrada de
pessoas não autorizadas, muitas vezes catadores, e também animais.
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Ao fim de sua vida útil, deve ser recuperado do ponto de vista
paisagístico e de utilização da sociedade, respeitando as restrições
dada à terrenos aterrados com resíduos.
No caso do município de São Paulo, desde o final de 2004 não há
disposição final de resíduos em incineradores, nem em duas usinas de
compostagem anteriormente existentes. Tais sistemas foram desativados por
ineficiência, obsolescência tecnológica, impactos de odores e poluição na
vizinhança (JACOBI;BESEN, 2011).
Unidades de incineração em geral apresentam o custo de disposição
maior do que a disposição em aterros sanitários, mesmo quando há
recuperação de energia. Entretanto, este custo cai com a elevação da
capacidade do incinerador, o qual pode ser viabilizado via estabelecimento de
consórcio entre municípios ou hospitais próximos para a construção e
operação conjunta de uma unidade de porte maior (CEMPRE, 2010).
Na maioria das vezes, a solução mais freqüentemente utilizada é o aterro
sanitário, uma vez que são considerados como a forma mais barata de solução
em cidades médias e grandes (AGUIAR, 1999).
Conforme a PNRS, artigo 3º, inciso VII, a destinação final ambientalmente
adequada inclui:
“[...] a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e
o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos
órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas
a disposição final, observando normas operacionais específicas de
modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a
minimizar os impactos ambientais adversos” (BRASIL, 2010).

O reaproveitamento e o tratamento dos resíduos são ações cujos
benefícios podem ser a valorização de resíduos, ganhos ambientais com a
redução do uso de recursos naturais e da poluição, geração de emprego e
renda e aumento da vida útil dos sistemas de disposição final, entretanto, é
importante ressaltar que tais ações devem ser precedidas de estudos de
viabilidade técnica e econômica, uma vez que fatores como qualidade do
produto e mercado consumidor, podem ser restritivos ao uso de algumas
dessas alternativas (ZANTA;FERREIRA, 2003).
A Figura 5 ilustra o fluxo simplificado de um sistema de gerenciamento
integrado de resíduos sólidos, no qual apenas rejeitos são encaminhados para
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aterro sanitário, e a incineração consta como alternativa que deve buscar
promover o aproveitamento energético dos resíduos que não apresentam
viabilidade comercial para a reciclagem.
Figura 5:Fluxograma de Sistema Integrado de Gerenciamento de Resíduo Sólido
Municipal.

Fonte: Adaptado de Aguiar (1999).

No Brasil verifica-se elevações em todas as 3 formas mencionadas –
adequada, controlada e inadequada. Houve um significativo aumento da
quantidade destinada aos lixões, conforme mostrado na Figura 6, com uma
elevação apurada de 2,5 % para 7,1% em 2011 e daí para 9,1% em 2012. Este
cenário mostra o grande desafio a ser encarado para o cumprimento da meta
da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, que impunha a eliminação
de todas as formas inadequadas de disposição de resíduos no País até o ano
2014 (SNIS, 2014) agora prorrogada para 2018.
Figura 6: Evolução das quantidades destinadas de RDO e RPU (%).

Fonte: SNIS (2014).
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Em

termos

de

materiais

recicláveis

secos

per

capita

coletados

seletivamente, a Figura 7 mostra que a região sul se destaca de forma
bastante acentuada das demais regiões do país, bem como em termos de
quantidades destes recicláveis recuperados, conforme mostrado na Figura 8.
Figura 7 :Massa de materiais recicláveis secos per capita coletado seletivamente nos
municípios participantes do SNIS – RS de 2010 a 2012 segundo região geográfica.

Fonte: SNIS (2014).
Segundo SNIS (2014), ainda que pese sobre esta análise a questão da
ausência de dados nas grandes cidades localizadas em todas as regiões do
país, houve sucessivas quedas nos indicadores das regiões nordeste e
sudeste quanto à massa de resíduos sólidos recuperada (Figura 8).
Em relação à região sul, houve incidência pelo terceiro ano de elevado
valor do indicador de massa de resíduos sólidos recuperada (15,7kg/hab./ano),
índice acima do dobro da média nacional de 6,6 kg/hab./ano (SNIS, 2014).
Figura 8 : Massa de resíduos sólidos recuperada dos municípios participantes do
SNIS – RS de 2010 a 2012, segundo região geográfica.

Fonte: SNIS (2014).
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Em relação à região centro-oeste, houve melhoria do respectivo indicador ,
sendo a única região onde ocorreu elevação da massa recuperada per capita
que passou de 5,6 para 6,5 kg/hab./ano (SNIS, 2014).
Com relação aos resultados de recicláveis secos totais recuperados no
Brasil para o ano de 2012, conforme mostrado na Figura 9, estima-se um
montante de 809 mil toneladas, o que implica em menos de 1,5% do total de
resíduos domiciliares e públicos coletados no País (SNIS, 2014).
Figura 9: Estimativa da massa efetiva e potencialmente recuperada de recicláveis
secos e da massa total de RDO e RPU coletado (2012).

Fonte: SNIS (2014).

Considerando que a fração de “materiais recicláveis secos” presente no
conjunto de RDO e RPU seja estimada em 30% (exceto matéria orgânica), tal
percentual passa a significar aproximadamente 4,7% da massa total
potencialmente recuperável de recicláveis secos, o que demonstra o estágio
ainda primário da reciclagem destes resíduos (SNIS, 2014) e o grande desafio
existente em relação à determinação da PNRS, de que apenas rejeitos sejam
encaminhados para disposição final(BRASIL, 2010).
3.1.7 Programas de Coleta Seletiva no Brasil e na Europa
Dentre os municípios brasileiros, Curitiba se destaca em relação à
recuperação de recicláveis per capita (SNIS, 2014), devido aos investimentos
feitos no programa e ações efetivas de incentivo para a participação da
população, sendo cidade pioneira no Brasil nesta questão (PAES et al, 2007).
O reconhecimento da necessidade de uma orientação educacional, como
estratégia para a adesão da população para atuar como parceira da Prefeitura
na questão da separação de resíduos recicláveis, foi determinante para a
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inserção da Educação Ambiental nos programas direcionados para este fim e a
partir de 1989, vários programas voltados para a questão dos resíduos sólidos
foram desenvolvidos com muito sucesso devido ao engajamento da população
(CURITIBA, 2010). O Programa “Lixo que não é lixo”, implantado em outubro
de 1989 em toda a cidade, teve como símbolo a Família Folhas, constituindo
um marco de envolvimento da comunidade na separação prévia dos materiais
recicláveis para serem encaminhados para a reciclagem (CURITIBA,
2010).Para a população estabelecida em áreas de fragilidade ambiental e de
difícil acesso para os caminhões da coleta convencional, foi implantado o
Programa da Secretaria Municipal do Meio Ambiente “Compra do Lixo”, no qual
a comunidade trocava os materiais recicláveis por cestas de alimentos
(CURITIBA,2010).
No mês de junho de 1991, durante uma supersafra na Região
Metropolitana de Curitiba, percebeu-se que os vale-transporte poderiam ser
substituídos por alimentos, com a inclusão de recicláveis na permuta, o que
também facilitaria o escoamento da safra dos pequenos produtores
(PROGRAMA CIDADES SUSTENTAVEIS, 2014).
A partir da ação conjunta entre a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e
a Secretaria Municipal do Abastecimento, surgiu o Programa “Câmbio Verde”,o
qual consiste na troca quinzenal de materiais potencialmente recicláveis por
produtos como hortaliças e frutas da época, em cerca de noventa pontos de
atendimentos implantados no município (CURITIBA, 2010). O programa trata
de uma política local de combate à fome, e envolve questões como o
desperdício, geração de renda, preservação do meio ambiente e o incentivo à
organização de produtores (PROGRAMA CIDADES SUSTENTAVEIS, 2014).
Há também o “Câmbio Verde” nas Entidades Assistenciais (Câmbio Verde
Solidariedade) e o “Câmbio Verde” Especial nas escolas públicas. Neste
último, troca-se resíduos recicláveis por cadernos, brinquedos, chocolates,
ingressos para shows, entre outros.
Além do programa denominado Programa “Cambio Verde”, a coleta
seletiva é também realizada através do Programa “Lixo que Não é Lixo”, em
um sistema de coleta porta a porta, realizado manualmente por catadores que
despejam os resíduos em caminhões com caçambas compactadoras. Em
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áreas de difícil acesso e não urbanizadas, a prefeitura realiza a coleta
convencional indireta, por meio de caçambas estacionárias.
Todo material reciclável coletado em ambos os programas de coleta
seletiva é encaminhado à Usina de Valorização de Rejeitos, administrada e
mantida pelo Instituto Pró-Cidadania de Curitiba. Depois de separado por tipo,
os materiais são vendidos para indústrias que transformam os resíduos em
matéria-prima e novos produtos, e a renda é revertida para ações sociais
(PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS, 2014).
Além das UVR‟s, parte dos recicláveis no município de Curitiba segue para
organizações de catadores que realizam a coleta de recicláveis através do
Programa Reciclagem Inclusão Total – ECOCIDADÃO, os quais possuem
espaços dotados de infraestrutura física, administrativa e gerencial para
recepção, classificação e venda do material coletado pelos catadores
organizados em sistema de associações e cooperativas (CURITIBA, 2010).
Dentre os resultados obtidos com os programas apresentados, estão:
(PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS, 2014)


Recuperação de 22% dos resíduos produzidos no município;



Coleta seletiva em 100% dos domicílios;



Coleta de 117 toneladas de recicláveis por dia, sendo em média 10
toneladas no Programa”Câmbio Verde” e 107 toneladas por dia no
Programa "Lixo que não é Lixo" ( coleta porta a porta de recicláveis, no
período de janeiro a setembro de 2013).No mês de janeiro de 2013, 86
toneladas de alimentos foram trocadas por 344 toneladas de materiais
recicláveis, beneficiando aproximadamente 7,5 mil pessoas;



Estimulo à alimentação saudável, incentivo ao hábito de separar o
material orgânico do reciclável e melhor aproveitamento dos alimentos,
por meio do apoio de orientação fornecida por nutricionistas no local.

Assim, a estratégia adotada pelo município centrou esforços não apenas
em questões como a coleta dos recicláveis e mecanismos para permitir o
acesso da população ao programa, mas também incluiu ações importantes
para garantir o envolvimento da população por meio de educação ambiental e
divulgação de forma estruturada desde os primórdios do projeto, passos
importantes para o sucesso do programa.
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No estado norte-americano da Califórnia, também no ano de 1989, o “Ato
de Gerenciamento Integrado de Resíduos da Califórnia” passou a estimular a
reciclagem. A Lei AB 939, como é usualmente conhecida, passou a requerer
dos municípios a redução de resíduos enviados para aterro sanitário em 50%
até o ano de 2000, ou haveria a aplicação de multas diárias àqueles municípios
que

não

cumprissema

determinação.

A

forma

encontrada

pelos

municípiosdesta região, para atingir os objetivos estabelecidos, foi por meio do
aumento de materiais encaminhados para a reciclagem.
Em relação à gestão de resíduos na Europa, vinte países estão utilizando
regularmente a cobrança de taxas de envio de resíduos para aterro, exceto a
Alemanha, quepossui altoíndice de reciclagem de resíduos municipais,sem
entretanto,

utilizar

esta

ferramenta.

O

requisito

para

pré-tratamento

(segregação na fonte) antes do aterramento combinado a outras atividades de
gestão, tal como a responsabilidade da indústria, tem sido importantes
direcionadores em divergir resíduo sólido municipal de aterros com
encaminhamento para reciclagem (FISCHER, 2013).Segundo Sasse (2001),
em 1990, 30% do resíduo sólido urbano era incinerado e 65% enviado para
aterros, sendo que nenhum dos dois sistemas era bem recebido pela
população: apenas 2% da população considerava a incineração a melhor
solução, e outros 2% era a favor dos aterros sanitários.
A “Portaria de Embalagens”, em vigor desde 12 de junho de 1991,
determina que os fabricantes são responsáveis por receber de volta o material
e reciclá-lo edesde então, as indústrias passaram a ser obrigadas a administrar
e pagar pelo resíduo de produtos pós consumo quando, anteriormente, eram
responsáveis apenas pelos resíduos gerados em sua atividade produtiva
(SASSE, 2001). Este princípio foi implementado de forma pioneira pela
Alemanha e incluideterminados tipos de produtos, dentre eles embalagens,
resíduos eletrônicos, veículos, solventes, resíduos de óleo e baterias
(FISCHER, 2013).Para resíduos domiciliares, a responsabilidade recai sobre a
municipalidade, cuja responsabilidade inclui a coleta, transporte, medidas para
promover a prevenção e recuperação, planejamento, contrução e operação de
unidades de disposição (EEA, 2009).
Dentre as principais iniciativas adotadas pela Alemanha pode-se destacar
(FISCHER, 2013):
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Longa tradição quanto ao desenvolvimento de estratégias de
resíduos em nível nacional e desenvolvimento de planos de gestão
de resíduos em estados da federação como nas municipalidades;



Introdução da responsabilidade da industria em relação ao resíduo
da emabalagem gerada, desde o ano de 1991 (EEA,2009);



No ano de 1999, o governo alemão comprometeu-se a recuperar a
totalidade do resíduo municipal até 2020, a tal ponto que o envio
de resíduos para aterro sanitário não fosse mais necessário.Este
objetivo inclui a recuperação de resíduos incinerados e demais
tencnologias de tratamento (EEA, 2009);



A proibição da disposição final de resíduo sólido urbano sem
segregação prévia, definindo requisitos de teor máximo de matéria
orgânica dos resíduos sólidos depositados diretamente em aterro
sanitário (teor máximo de 5% de carbono) ou o máximo de 18%
caso os resíduos tenham sido previamente tratados.

Assim, a Alemanha tem mantido o nível de reciclagem maior do que 50%
por vários anos, inclusive em percentual superior ao perdentual determinado
pela UE(Figura 10 ).
Figura 10: Percentual de reciclagem de RSM na Alemanha.

Fonte: Fischer (2013).

A questão atual, entretando,é se haverá aumento no nível de reciclagem
e qual será este aumento, uma vez que, o objetivo ambicioso colocado pelo
proprio país em 1999 quanto à recuperação da totalidade de resíduos urbanos
(incluindo resíduos pós tratamento) até o ano de 2020, enfrenta o desafio
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relacionado a uma maior capacidade de incineração adicional nos próximos
anos, a qual pode implicar em menor custo de disposição, e assim tornar-s um
desafio para o incremento da reciclagem de resíduos sólidos urbanos
(FISCHER, 2013).Um primeiro indício deste desenvolvimento é que, nos
últimos dois anos, houve um discreto descrescimo no percentual de reciclagem
de resíduos sólidos urbanos (FISCHER, 2013).
3.2

Gestão de resíduos sólidos urbanos de São Caetano do Sul
Fundado em 28 de julho de 1877 e emancipado em 24 de outubro de
1948, o município de São Caetano do Sul possui cerca de 15,36 km 2 e
população

de

149.263

habitantes

(IBGE,

2010).

Sua

população

é

exclusivamente urbana e sua densidade demográfica é de 9,9 hab/km².
Pertence aos 39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo RMSP e à região do Grande ABC - Santo André, São Bernardo do Campo,
Diadema, São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra –
região fortemente integrada e economicamente dinâmica, na qual a estrutura
da indústria possui expressiva presença do setor de bens de capital (IBGE,
2010).
Conforme a Figura 11, o PIB per capita de São Caetano do Sul
representa quase duas vezes o da Região Metropolitana de São Paulo e do
PIB Estadual, o que demonstra a condição econômica favorável do município,
que detém a 49ª posição entre os municípios com maior PIB no Brasil (IBGE,
2010).
Figura 11:PIB per capita do Estado de São Paulo, RMSP e São Caetano do Sul.

Fonte: IBGE (2010).
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No mapa de dispersão de empreendimentos imobiliários na região do
ABCD-SP a seguir, mostrado na Figura 12, é possível analisar a dispersão dos
lançamentos de novos edifícios nos últimos três anos, inclusive com unidades
disponíveis, além de verificar também a concentração do estoque de unidades
à venda em outras localidades pertencentes à RMSP (GEOSECOVI, 2014).
Figura 12: Dispersão de empreendimentos imobiliários e estoque de unidades da
região do ABCD-SP.

Fonte: Geo Secovi (2014).

Localizado entre as regiões em que o mercado imobiliário é ativo, São
Caetano do Sul apresenta tendência significativa para verticalização, bem
como verifica-senos vários bairros vizinhos localizados no município de São
Paulo, parte do município de Santo André e São Bernardo do Campo.
Segundo HERDY e URIBE (2013), entre 2000 e 2010, o índice de
pessoas morando em São Caetano do Sul aumentou de 24% para 35%. A
cidade, com 149 mil habitantes, é uma das menores do Brasil, e só nos últimos
dois anos foram aprovados pela Prefeitura 51 projetos residenciais ou 3,5 mil
apartamentos para 13,8 mil moradores. A prefeitura do município admite
dificuldades para prestar serviços básicos à nova população devido ao
aumento de gastos com serviços, não custeados totalmente pelo IPTU pago.
Por este motivo, ainda segundo os autores, a nova estratégia da
prefeitura será a de adotar mudanças na lei de zoneamento para tentar frear a
verticalização, com a criação de outorga onerosa (estabelecimento de relação
máxima entre área do terreno e área construída e pagamento de taxas
adicionais, se ultrapassado o limite estabelecido) entre outras.
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3.2.1 Geração e caracterização gravimétrica dos resíduos sólidos
domiciliares
Segundo São Caetano do Sul (2013a), a coleta de resíduos sólidos
urbanos atende à totalidade da população do município, a uma freqüência de
coleta diária. O valor da geração mensal corresponde a 6.094,25 t/mês,
correspondente a uma população de 149.263 habitantes, o que resulta em
cerca de 1,36 kg per capita/dia (SÃO CAETANOD O SUL, 2013a).
Conforme a meta estabelecida pela PNRS para apresentação do Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS pelos
municípios, cujo prazo expirou em 2012, consta no diagnóstico apresentado
pelo município de São Caetano do Sul que, excetuada uma pequena fração de
resíduos secos, a totalidade dos resíduos domiciliares é encaminhada ao
aterro sanitário como rejeito. Assim, o PMGIRS de São Caetano do Sul define
que as políticas para a coleta seletiva deverão crescer ao nível dos resíduos
domiciliares de coleta indiferenciada até só serem caracterizados como rejeitos
após se esgotarem os esforços para cumprimento da ordem de prioridades
para a gestão e gerenciamento definidas pela Política Nacional de Resíduos
Sólidos (SÃO CAETANOD O SUL, 2013a).
A Prefeitura do município não dispõe de uma caracterização gravimétrica
dos resíduos sólidos domiciliares gerados em seu território e quase a totalidade
dos resíduos sólidos urbanos gerados no município é encaminhada para o
aterro sanitário do município de Mauá, sem que haja uma sistemática de medir
as frações de cada resíduo, e identificação dos respectivos geradores –
pequeno,

médio

ou

grande

–

bem

como

volume

e

potencial

de

reaproveitamento ou reciclagem (SÃO CAETANO DO SUL, 2013).
Uma vez que o município de São Caetano do Sul não dispõe de
caracterização gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares, consta em seu
PMGIRS referenciais nacionais da gravimetria de resíduos sólidos dados por
estudos realizados por IPEA (2010) e apresentados no PNRS (BRASIL, 2010).
Assim, em termos de composição de recicláveis, o PMGIRS do município
adota que, dentre os resíduos gerados, 31,9% correspondem a recicláveis.

53

3.2.2 Cobrança pelos serviços públicos de gerenciamento de resíduos
sólidos urbanos
Segundo a legislação municipal específica, a Lei 4.966 de 15 de
dezembro de 2010, está estabelecido imposto predial e territorial urbano e
sobre a taxa de coleta, remoção e destinação do resíduo para o exercício de
2011 com a qual o município recolhe quase a totalidade dos recursos
necessários para o trabalho envolvendo os resíduos sólidos (SÃO CAETANO
DO SUL, 2013a).
Esta forma de cobrança pela coleta e destinação e disposição final dos
resíduos sólidos, a qual não estabelece diferenciação entre os geradores
conforme volume de resíduo sólido, proporciona, segundo IPEA (2010), o
sentimento de que gerenciar o resíduo não custa nada, e permite desta forma o
aumento inconseqüente da geração dos RSU. Além disso, o custo marginal é
inexistente uma vez que, gerando ou não resíduos, as pessoas pagam o
mesmo valor (IPEA, 2010).
Importante ressaltar que o Município não tem, em seu acervo jurídico
institucional local, um Código de Posturas nem um Código de Edificações ou
de Obras.
A Prefeitura de São Caetano do Sul estabelece um limite de volume de
resíduos a ser considerado para prestação do serviço público de coleta, que é
de aproximadamente 100 litros. Segundo a Secretaria de Serviços Urbanos,
porém, não há norma descrita em lei que determine e identifique os grandes e
pequenos geradores, fazendo com que a coleta feita pelo poder público seja
universal, sem diferenciar o limite de massa para coleta de resíduos sólidos
domiciliares de responsabilidade pública (SÃO CAETANO DO SUL, 2013a).
Consta no PMIGRS, dentre as diretrizes e estratégias descritas relativo a
instalações, parcerias com agentes privados e algumas ações relevantes, as
quais são relacionadas a seguir (SÃO CAETANO DO SUL, 2013a):


produção de regulamento no âmbito municipal com as diretrizes da
PNRS em relação à separação na fonte geradora entre diferentes
resíduos;



estabelecimento de norma legal que defina os pequenos, médios e
grandes geradores, bem como legislação para distinção das
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responsabilidades de cada um nas atividades licenciadas no
município;


buscar áreas publicas ou privadas para manejo ou possíveis
tratamentos dentro da própria cidade;



a elaboração de projeto piloto de segregação de resíduos sólidos
domiciliares

secos

em

condomínios,

realizar

estudo

de

acondicionamento para coleta em moradias coletivas (condomínios)
e expandir conforme aceitação do modelo;


estudar o uso de contentores, para resíduos secos e úmidos em
novos empreendimentos imobiliários e em condomínios já habitados
em relação à perspectivas de programas e ações com agentes
aprovados;



incluir no Código de Obras a determinação para estabelecimento de
espaços físicos específicos para resíduos sólidos (úmidos e secos),
além de regras para pólos geradores (locais de grande geração) de
resíduos sólidos como condomínios residenciais, comerciais e
mistos.

3.2.3 Coleta seletiva

É realizada atualmente a coleta seletiva de resíduos secos porta-a-porta,
por meio da distribuição gratuita de sacos plásticos amarelos pela Semas –
Secretaria de Meio Ambiente de São Caetano do Sul, em periodicidade
semanal entre os bairros (SÃO CAETANO DO SUL, 2013a).
A taxa de cobertura da coleta seletiva porta-a-porta em relação a
população urbana de São Caetano do Sul, é de 66,4% (SNIS, 2012)e
especificamente em relação aos condomínios, o cadastramento está sendo
processando sendo que 70% deles já estão incluídos na coleta seletiva (SÃO
CAETANO DO SUL, 2013a). Especificamente para a coleta seletiva nos
condomínios cadastrados, são disponibilizados sacos tipo bigbag para a
segregação dos resíduos (SÃO CAETANO DO SUL, 2013a; SÃO CAETANO
DO SUL, 2013b).
A divulgação do Programa de Coleta Seletiva e sua infraestrutura
operacional são relacionadas como deficiências e carências a serem
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enfrentadas e corrigidas (SÃO CAETANO DO SUL, 2013a). A Tabela 3 mostra
os resultados em termos de coleta e recuperação de materiais recicláveis do
município de São Caetano do Sul.
Tabela 3 : Cobertura da coleta seletiva porta a porta, massa per capita de resíduos
domiciliares recuperados e massa coletada seletivamente.

São Caetano do Sul

Cobertura coleta.
seletiva porta-a-porta
em relação à população
urbana

Massa recuperada
per capita

Massa coletada via
coleta seletiva

%

Kg/(hab. x ano)

Kg/(hab x.ano)

2,54

3,65

66,4

Fonte: SNIS (2012).

A massa de recicláveis recuperada no município corresponde a 2,54
kg/(hab x ano), sendo a massa recolhida via coleta seletiva correspondente a
3,65 kg/(hab x ano), segundo SNIS ( 2012).
Um dos fatores que restringem a recuperação de recicláveis, além da
cobertura parcial de materiais coletados seletivamente, refere-se à capacidade
de triagem de recicláveis no galpão atual, o qual não é suficiente para atender
a demanda de materiais coletados (SAO CAETANO DO SUL, 2013b).
Até o mês de abril de 2013, a triagem era realizada por uma cooperativa
contratada pela prefeitura, porém, devido ao acúmulo de recicláveis no galpão
e condições favoráveis a vetores, o contrato não foi renovado e a atividade
passou a ser realizada por uma frente de trabalho da Secretaria Municipal de
Assistência e Inclusão Social, gerenciada pelo DAE/SCS (SAO CAETANO DO
SUL, 2013b).
Em relação à coleta seletiva por proximidade, o município conta com 06
(seis) PEV (ponto de entrega voluntária) e 04 (quatro) contentores públicos
distribuídos nos sete parques da cidade. Não estão disponíveis Ecopontos para
recebimento de resíduos de construção civil de pequenos geradores e resíduos
volumosos (SÃO CAETANO DO SUL, 2013a). Ainda conforme SÃO CAETANO
DO SUL (2013a), há uma única ONG regularizada atuando na coleta seletiva, o
Instituto Homem & Natureza.
3.2.4 Destinação de resíduos sólidos urbanos
Todos os resíduos coletados na região do ABCD, à exceção dos resíduos
provenientes do município de Santo André, são destinados ao aterro sanitário
localizado no município de Mauá. Este aterro é de propriedade particular
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pertencente à empresa Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda. O aterro
sanitário Lara encontra-se em uma Área de Proteção de Mananciais e
atualmente obteve licenciamento da Cetesb – Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo, para ampliações.
Por pertencer ao consórcio do Grande ABC, criado desde 1990 e
transformado em órgão publico para se adequar à Lei 11.107, com o
encerramento de atividades do aterro sanitário de Mauá, São Caetano do Sul
provavelmente adotará a solução de disposição de resíduos compartilhada
com municípios maiores como São Bernardo do Campo, o qual já iniciou o
processo de licenciamento ambiental e lançou editais de concorrência para
instalação e operação de usinas de incineração de resíduos sólidos.
3.3 Coleta Seletiva em Condomínios Residenciais Verticais

Este item traz definições relativas à implementação de programa de
coleta seletiva em condomínios verticais residenciais e aspectos relevantes
quanto à gestão de resíduos sólidos na fase de uso e ocupação do edifício,
bem como as principais barreiras e fatores motivadores existentes para a
participação nos programas de coleta seletiva.
Hoje, no âmbito de negócios imobiliários, vários benefícios são obtidos
quando práticas mais sustentáveis são adotadas e comunicadas internamente
e externamente. Segundo Scopel (2013a), os serviços prestados em seu
interior, bem como a operação de suas instalações, quando guiadas por
práticas sustentáveis,refletem:


postura de transparência e governança;



relação sinérgica entre funcionários, fornecedores e prestadores de
serviços;



imagem e produtividade do empreendimento positiva, bem como aos
demais envolvidos;
Além disso, deve-se destacar que, no segundo semestre de 2013, foi

sancionada a Lei 12.836/13, que altera o Estatuto da Cidade, facultando ao
Estado o direito de conceder incentivos ao uso de sistemas operacionais,
padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a redução de
impactos ambientais e a economia de recursos naturais. De acordo com a nova
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legislação, os governos podem desenvolver e oferecer compensações para as
edificações urbanas e para os loteamentos que adotarem procedimentos
ambientalmente sustentáveis, que contribuam para reduzir os impactos
ambientais e o uso de recursos naturais.
Assim, ao invés de medidas restritivas e promover exigências, adota-se
estímulo positivo de conceder incentivos àqueles que seguem as melhores
práticas (SCOPEL, 2013a).
3.3.1 As etapas de um programa de coleta seletiva em condomínios
O condomínio é, simultaneamente, um produto para o usuário final, um
local para se viver, trabalhar, socializar e uma montagem integrada de
produtos, que consomem recursos e geram emissões.
Os

programas

basicamente,

pelas

de

separação

fases

de

de

recicláveis

diagnóstico,

na

fonte

planejamento,

passam,

implantação,

monitoramento e avaliação, conforme mostrado na Figura 13 a seguir, e
detalhadas nos próximos tópicos.
Figura 13: Melhoria contínua em programas de coleta seletiva.

Fonte: Adaptado de Barreto (2006).
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3.3.1.1

Diagnóstico

Na fase de diagnóstico deve-se realizar a caracterização do edifício
quanto a aspectos arquitetônicos, funcional, estrutura de serviços prediais,
atividades e processos internos, definição do potencial de recuperação de
resíduos sólidos domiciliares presentes (análise quantitativa e qualitativa) e
avaliação das possibilidades técnicas.
Atualmente, os condomínios apresentam-se nos mais variados portes
(número

de

unidades),

desde

pequenos

condomínios,

com

poucos

apartamentos, até condomínios-clube, com elevado número de unidades, além
de diferentes padrões (nível de renda dos ocupantes).
Em condomínios-clube, há um diferencial do empreendimento em
proporcionar atividades de lazer e prática de esportes e diversos espaços para
socializações para os condôminos que,passam a ser realizadas no próprio
condomínio, incluindo muitas vezes a contratação de assessorias esportivas e
de recreação, com foco em entretenimento infantil. Esta extensão do tempo em
que os moradores passam no condomínio, bem como atividades internas
ligadas à alimentação, as quais são geradoras significativas de resíduos tanto
orgânicos como de materiais recicláveis provenientes de embalagens, podem
ser um fator em termos de maior quantidade de resíduos gerados no local.
3.3.1.2

Planejamento

Tratando-se do planejamento, são três os requisitos necessários para
implementação de programas de coleta seletiva: destinação final, a logística e
a educação ambiental, devendo-se iniciar pelas condições de destinação, a
qual irá definir os parâmetros e requisitos necessários para o desenvolvimento
do programa nas etapas de circuitos internos de coleta, e educação ambiental
(sensibilização e treinamentos).
Assim, na etapa de planejamento, segundo o Instituto GEA (2013), é
necessário realizar os seguintes passos:
a) Levantamento da quantidade diária gerada de resíduo (peso ou
volume), e materiais que o compõe, como orgânicos, papel, plástico,
vidro, metais, entre outros;
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b) Caso já seja realizada alguma ação de segregação de recicláveis,
verificar quais são os resíduos e para qual instituição são
encaminhados;
c) Verificar os pontos de armazenamento interno do resíduo, desde
onde é gerado até onde é disposto para coleta final;
d) Verificar as características das instalações físicas, referente ao local
para armazenagem e locais intermediários, quanto a espaço e
equipamentos disponíveis (tambores, caçambas, containeres, e
outros que possam ser utilizados);
e) Conhecer a equipe responsável pela limpeza e coleta regular dos
resíduos, referente ao número de funcionários e periodicidade;
f) Disponibilidade de recursos financeiros para implantar e sustentar o
projeto, especialmente no início;
g) Definir como será operacionalizado o projeto a partir dos dados
levantados:


Estabelecimento de periodicidade da coleta seletiva (dias da
semana e número de viagens);



Instalação de contentores (localização);



Logística de coleta ( por autônomos ou cooperativas);



Adaptação de locais de recepção/triagem/estocagem;

h) Informação por meio de divulgação na mídia diversa e ou
treinamento (moradores, e funcionários do condomínio e das
residências);
i) Inauguração do programa, a fim de alcançar o maior número de
pessoas possível.
Na maioria dos condomínios, um dos grandes fatores limitantes à
comercialização dos materiais recicláveis é o volume necessário de
armazenamento interno. Devido a custos logísticos, deve-se alcançar uma
quantidade mínima armazenada para viabilização de comercialização e
retirada dos recicláveis (TRONCO, 2005).
Para alcançar um sistema de gestão de resíduos sólidos eficiente e em
bom funcionamento, a comunicação eficiente é um elemento chave. Somente a
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participação ativa de toda a comunidade envolvida garante o sucesso da
coleta, portanto, é importante que o público compreenda o sistema e o apóie.
Assim, a comunicação deve preceder o lançamento do programa e
também deve ser reforçada periodicamente, de forma contínua ao longo do
processo de desenvolvimento do sistema .
Além disso, a comunicação desenvolvida deve veicular informação
específica, buscando alcançar as pessoas não como alunos, mas como um
público-alvo (ABRELPE, 2013).Há duas finalidades possíveis: uma instrutiva e
outra motivadora.
A finalidade instrutiva tem como objetivo informar as pessoas sobre o que
fazer. Ela pode ter informações sobre a triagem correta dos resíduos, ou
podem ser informações sobre onde entregar determinados resíduos, por
exemplo, onde entregar baterias usadas. Este tipo de informação instrutiva
será, muitas vezes, uma combinação de campanhas e informação local
(ABRELPE, 2013). Já informações motivadoras serão muitas vezes objeto de
campanhas mais abrangentes como locais, informando e motivando as
pessoas a realizarem o descarte consciente. Elas poderiam incluir campanhas
que explicam por que a sociedade deve participar ativamente na gestão de
resíduos (ABRELPE, 2013).
3.3.1.3

Implantação

O programa de implementação (fase 3) deve detalhar as atividades a
serem desenvolvidas, metas de entrega e marcos, além de fornecer
informações sobre as responsabilidades de gestão da equipe e os
cronogramas para a implementação de cada atividade (ABRELPE, 2013).
Em função de todos os dados levantados, é possível prever quando
lançar o programa. Segundo GEA (2013), após planejar a divisão dos trabalhos
programados, deve-se inaugurar o programa, mobilizando os condôminos e
utilizando a ocasião para divulgação de informações.
Segundo Degani (2010), para a operação das instalações físicas além do
planejamento detalhado, para garantir seu desempenho ótimo, deverão ser
estabelecidos procedimentos formais e com responsabilidades bem definidas.
Dentre os desafios existentes destaca-se que, para implementar ações
adequadas, além de programa e planejamento, é indispensável o gestor
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entender o condomínio como um todo, no qual deve-se inspecionar os
sistemas, contratar equipes especificas e parametrizar (SECOVI, 2013).
Monitoramento e melhoria contínua do programa de uso e operação são
imprescindíveis, destacando ainda a necessidade de mudança de atitude de
incorporadores, administradores de condomínios, agentes e usuários para que
todas as ações sejam levadas a cabo (SECOVI, 2013).
3.3.1.4

Operação, monitoramento e avaliação

Na fase de operação, monitoramento e avaliação (fase 4), a partir dos
resultados de controle é contemplada a análise e acompanhamento. Equivale à
análise crítica do programa, com o objetivo de promover a melhoria contínua
do processo.
Segundo CEMPRE (2010), duas variáveis são importantes quanto à
retirada dos recicláveis, seja por compradores ou por doação, são a qualidade
dos recicláveis e a regularidade no fornecimento.
Neste sentido, o monitoramento do programa é essencial para garantir o
sucesso da parceria com a instituição que irá receber os resíduos, sendo as
ações a serem desempenhadas:
a) Acompanhamento e gerenciamento da coleta, do armazenamento,
venda e/ou doação dos materiais;
b) Levantamento das quantidades coletadas, se possível de modo
setorizado;
c) Amostragem para avaliação do percentual de rejeitos presente
(viável quando possível direcionar profissionais para a atividade,
como por exemplo, quando presente atividade de triagem interna,
consultoria contratada para o monitoramento do programa de coleta
seletiva, entre outros);
d) Atividades contínuas de informação, sensibilização e incentivos são
importantíssimas, a fim de repassar os resultados e retomar os
objetivos.

Recomenda-se

utilizar

como

palestras, reuniões, gincanas e cartazes;

instrumentos

jornais,
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Além disso, o monitoramento e avaliação visam melhorar a prestação de
serviço, determinar se os objetivos são atingidos, e ajudar na identificação de
áreas para melhorias. Eles asseguram que o progresso na implementação está
no caminho certo e, de acordo com o programa de implementação, os ajustes
e aperfeiçoamentos podem ser feitos quando necessário (ABRELPE, 2013).
Um dos indicadores para avaliar o sucesso da coleta seletiva
implementada é o índice de rejeito presente dentre os recicláveis segregados.
Há determinados caminhos que contribuem para identificar os problemas
envolvidos na contaminação de recicláveis coletados. Estes,segundo (WRAP,
2014) incluem:


monitoramento visual, o qual pode dar indicativos da frequência e
tipos de contaminantes presentes, indicando o comportamento dos
residentes.



percentual de contentores de materiais que não são objeto de
recuperação, o que pode indicar o quão difundido está o problema;



uma análise da composição do resíduo o qual providenciará dados
da quantidade e tipo de contaminação;



conversar com as equipes de coleta sobre os problemas
encontrados nas áreas em que é realizada a coleta e;



realizar pesquisa quantitativa e qualitativa com residentes locais,
em como eles utilizam o programa de coleta seletiva e se eles
vivenciaram qualquer tipo de problema relacionado à questão.

Utilizadas em conjunto, estas técnicas podem contribuir na identificação
de problemas em termos da natureza dos problemas e quais locais de coleta
são mais afetados (WRAP, 2014).
Segundo Wrap (2008), várias razões tem sido identificadas como
possíveis causas relacionadas à presença de rejeitos em coletas seletivas:


Tipos de materiais coletados para reciclagem são limitados pelo
projeto (garrafas de vidro, embalagens longa vida, ou embalagens
plásticas com reciclagem restrita a certas localidades, levando à
confusão se os residentes mudam-se de um local para o outro).



Comunicação não atinge os residentes devido à alta rotatividade
da população, problemas de acesso, e entrega;
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Falta de compreensão pelos residentes quanto ao que foi
comunicado, devido à linguagem ou barreiras culturais;



Falta de informação regular (evidencias mostram que há
necessidade de reforçar o comportamento correto repetidamente e
fornecer resposta a respeito do progresso obtido).



Serviço

deficitário

(coletas

esquecidas,

não

devolução

de

contentores, danos, suporte deficitário) resultando em falta de
comprometimento pelos residentes quanto ao esquema de
reciclagem, desmotivação e menor eficiência na segregação.


Efeitos transfronteiriços, como por exemplo, a influência de
esquemas de coleta de locais vizinhos reciclarem diferentes
materiais;



Falta de estrutura conveniente para armazenamento e coleta de
recicláveis em apartamentos ou casas;



Falta de entendimento das equipes de coleta sobre quais os
materiais alvo e sobre porque a qualidade dos materiais coletados
é importante.

Em relação à comunicação e divulgação para garantir e melhorar serviços
de coleta seletiva, segundo Cross e Morton (2009), há três comunicados
principais necessários:
-

Índice de participação e quantidade de material coletado;

-

Melhorias quanto à qualidade do material coletado;

-

Demonstrando o comprometimento na realização do serviço, ao
manter residentes bem informados;

Melhoria na qualidade é um campo em que operação e comunicação tem
estreito relacionamento. Há um número de passos chave a serem
considerados no momento de planejar atividades relacionadas a assuntos de
qualidade, conforme Cross e Morton (2009):


compreender a natureza da contaminação (verificar se trata-se de

material que não pode ser reciclado ou se é um material não definido no
serviço de coleta seletiva em questão) e a causa da contaminação
(verificar se há serviços ou comunicações que devam ser redirecionados);
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realizar melhorias necessárias no projeto anteriormente à atividades

de comunicação;


desenvolver comunicação integrada, a qual direciona problemas e

auxilia a realização do serviço;


realizar previamente e posteriormente o monitoramento para medir e

apurar os impactos das atividades e lições aprendidas para o futuro.
Assim, planejamento, monitoramento e avaliação devem considerar não
apenas aspectos técnicos do programa, como equipamentos para operação,
como transporte dos recicláveis, contentores, arquitetura local e equipe de
coleta, mas também, como aspecto chave, deve ser incluída uma leitura da
participação e envolvimento dos moradores em relação ao programa, como
forma de verificar quais ações necessárias para atingir o objetivo desejado.
3.3.2 Fatores motivadores e barreiras à recuperação de recicláveis
Os programas de coleta seletiva, para serem eficientes, devem prover às
pessoas razões ou motivos que cativem sua participação, bem como possuir
efeito duradouro para sustentar o interesse da população ao longo do tempo
(MORGAN; HUGHES, 2006).
Da mesma maneira, o entendimento das barreiras existentes para a
separação de material reciclável do restante dos resíduos é importante passo
para

o

aumento

da

participação

em

programas de

coleta

seletiva

(NEVES;CASTRO, 2012).
Diversos estudos foram desenvolvidos para a identificação de motivações
e barreiras associadas ao comportamento das pessoas em relação à
separação de materiais para a reciclagem e, dentre eles, grande parte tem
como foco a observação de padrões de comportamento, por meio de
entrevistas com pessoas que possuem ou não o hábito de separar materiais
(ACETI ASSOCIATES, 2002).
Dentre os fatores motivadores presentes, a consultoria norte americana
Aceti Associates (2002)identificou a forma como a eficácia da coleta seletiva é
percebida pelos envolvidos no programa, sendo que quanto mais as pessoas a
vêem como eficaz, mais provável é a sua participação.
Outro fator apresentado é a ligação entre a crença e o conhecimento
quanto aos seus benefícios e à preocupação com o meio ambiente.
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Pesquisadores em La Verne, Califórnia, um subúrbio residencial de Los
Angeles, exploraram a crença e o conhecimento dos indivíduos em relação a
seus benefícios, os quais incluem a extensão da oferta de recursos naturais, a
redução do resíduo, a melhoria da qualidade ambiental, a preservação do
espaço do aterro, a conservação de energia e a resolução de um problema
nacional (ACETI ASSOCIATES, 2002a). Concluiu-se que os moradores que
acreditavam mais fortemente nos benefícios da reciclagem, eram mais
propensos a ser participantes do programa de coleta seletiva (ACETI
ASSOCIATES, 2002). Já moradores de Ontario, Califórnia, que negavam
problemas ambientais conhecidos, por exemplo, eram menos propensos a
participar (ACETI ASSOCIATES, 2002).
A influência social exercida por amigos, vizinhos e família também
contribui positivamente sobre a participação. As pessoas são motivadas por
uma pressão real que recebem da família e amigos e, segundo o estudo
desenvolvido, o fato de saber que a família, amigos e vizinhos separam seus
resíduos recicláveis, aumenta a possibilidade de haver participação (ACETI
ASSOCIATES, 2002).
Em relação à motivação financeira, há um consenso geral entre os
pesquisadores de que os incentivos financeiros de curto prazo, tais como
loterias que recompensam um participante,aleatória para seus esforços, não
produzem duradoura mudança de comportamento. Taxas de recuperação de
recicláveis nas comunidades retornam aos níveis anteriores quando o incentivo
não está mais disponível. Há, no entanto, um conjunto substancial de literatura
que documenta a eficácia dos programas em curso pay-as-you-throw (PAYT)
no aumento das taxas de reciclagem (ACETI ASSOCIATES, 2002).
Dentre as barreiras, Neves e castro (2012) colocam que a percepção de
inconveniência na participação no processo de segregação de materiais
recicláveis ou a dificuldade para descarte do resíduo estão relacionados
significativamente aos aspectos apontados por não participantes no processo.
Aqueles que apresentam uma percepção mais acentuada quanto à
inconveniência podem participar menos ou não participar, sendo os principais
tipos de dificuldades ou inconveniências encontradas por moradores a falta de
tempo, falta de espaço para armazenamento de recicláveis, preocupações
relacionadas à vetores, aspecto visual negativo, dificuldade em movimentar
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cestos de recicláveis ou barreiras existentes nas calçadas, poucos locais para
descarte em locais não convenientes e falta de conhecimento de como ou o
quais materiais devem ser separados (NEVES;CASTRO, 2012).
Desta forma, estratégias mais eficazes para aumentar a participação
devem se concentrar em superar as barreiras e fortalecer as motivações para a
reciclagem.
Em muitos casos estão centrados os esforços e recursos financeiros na
divulgação de informações e publicidade como forma de superar a barreira do
conhecimento, por meio de distribuição de informações sobre como e o que
enviar para reciclagem. No entanto, as evidências ainda sugerem que os
moradores não têm conhecimento sobre como participar. Por exemplo, um
estudo de 2002 conduzido por telefone em Waltham, MA, revelou que, apesar
de extensa publicidade realizada na cidade a cada duas semanas para coleta
semanal em 2000, 18% dos entrevistados ainda não tinham conhecimento de
mudanças realizadas no programa(ACETI ASSOCIATES, 2002).
Os grupos focais realizados em 2001 com os moradores da área de
Boston, trouxeram à luz que os participantes parciais do programa e nãoparticipantes, eram compostos por grupos que não tinham conhecimento de
quais eram materiais recicláveis, bem como da preparação necessária para a
disposição, as quais tornaram-se menos rigorosas ao longo dos anos. Crenças
errôneas sobre requisitos de preparação para a coleta seletiva tiveram grande
importância na percepção das pessoas como algo inconveniente (ACETI
ASSOCIATES, 2002).
Claramente, ter acesso a informações sobre a coleta seletiva é essencial,
mas também é necessário que os moradores usem a informação, devendo-se
perseguir, portanto, formas de aumentar a probabilidade de que os residentes
prestem atenção e a utilizem (ACETI ASSOCIATES, 2002).
Assim, informações sobre coleta seletiva muitas vezes podem ser
comunicadas de forma mais eficaz do que são. Ao combinar a comunicação
eficaz de informações com ferramentas de mudança de comportamento, tais
como instruções, técnicas de compromisso, incentivos e desenvolvimento de
normas comunitárias, as comunidades podem melhorar as chances de que
informações sobre coleta seletiva sejam absorvidas e postas em prática
(ACETI ASSOCIATES, 2002).
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Quanto aos níveis de competência e mensagens de comunicação sobre a
coleta seletiva, é importante ter em mente que uma boa comunicação para um
comportamento motivado,não superam as barreiras causadas por instalações
precárias e padrões de serviço deficitários, ou seja, a comunicação em si não é
capaz de promover uma mudança de comportamento e persuadir as pessoas a
utilizar os serviços de coleta seletiva que são de difícil utilização, inadequados
ou mal implementados (WRAP, 2014). Os serviços de coleta seletiva devem
ser prestados de forma eficiente e solicitações e as reclamações devem ser
tratadas rapidamente. Qualquer falha ou prestação inadequada de serviços,
oferece às pessoas uma desculpa para não participar do programa(WRAP,
2014).
Bringhenti (2004) estudou diversos programas de coleta seletiva
brasileiros sob os aspectos operacionais e da participação social e concluiu
que a participação da população na coleta seletiva é decorrência da
organização e adequação da infra-estrutura implantada para dar suporte ao
programa e da existência de ações continuadas de divulgação, mobilização e
informação.
No município de São Paulo, quatro condomínios verticais de classe média
alta foram estudados por Tronco (2005) quanto aos principais fatores que
dificultam a participação dos condôminos na coleta seletiva. Dentre os
aspectos deficitários relacionados identificados, estão em ordem decrescente
de criticidade:
1)Freqüência de distribuição de materiais de divulgação;
2)Existência de impactos negativos significantes;
3)Incômodos e dificuldade em relação ao armazenamento de recicláveis;
4) Qualidade dos materiais de divulgação;
5) Postura da coordenação da coleta seletiva;
6)Dificuldade em relação à recicláveis específicos;
7) Informação operacional insuficiente sobre o programa;
8) Informação técnica insuficiente sobre o programa;
9) Fatores que afetam negativamente os moradores quanto à motivação
para participação;
10) Dificuldade em manipular os recicláveis no apartamento;
11) Desempenho dos funcionários evolvidos com a coleta seletiva
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A autora verificou, inclusive, a necessidade de ajustes nos programas
estudados, com a finalidade de levar as informações necessárias aos
condôminos para que estes se adaptem mais rapidamente às novas rotinas.
Quanto ao envolvimento dos moradores, Tronco (2005) recomenda que,
sempre que possível, os dirigentes do condomínio ( síndicos ou conselheiros)
sejam responsáveis pela administração, uma vez que os resultados da
pesquisa mostraram que dirigentes que apóiam diretamente o programa,
sensibilizam e incentivam os moradores a participarem mais efetivamente.
Em termos econômicos, os resultados obtidos por Tronco (2005) mostram
indícios de que a coleta seletiva torna-se viável financeiramente a partir de 30
apartamentos e, quanto maior o número de apartamentos, mais facilmente será
a comercialização dos recicláveis recuperados.
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4

ESTUDO DE CASO

4.1 Área de abrangência

A área de estudo abrange um condomínio de grande porte, com 48.000
m² de área externa, localizado na Avenida Presidente Kennedy, município de
São Caetano do Sul, bairro Boa Vista, conforme destacado na Figura 14.
Figura 14: Imagens de Satélite da localização do condomínio objeto de estudo.

Fonte: Google Maps (2014).

O condomínio, denominado Pateo Catalunya (PC), é constituído por
setecentos apartamentos distribuídos em oito torres e inclui áreas de lazer com
playground, três espaços para festas, uma piscina para adultos e uma piscina
infantil, três espaços para eventos com churrasqueiras e duas quadras para
prática de esportes.
De acordo com registros obtidos junto à portaria, há no condomínio 2.097
moradores, sendo a ocupação atual equivalente a 665 apartamentos.
O número total de funcionários fixos que prestam serviços aos
condôminos é de 558, equivalente a 84% de apartamentos ocupados com pelo
menos uma funcionária doméstica. Devido à limitações do sistema de registro
da portaria, não foi possível a identificação do número de funcionários por
torre.
O síndico atuante é síndico profissional, e conta com a assistência de um
gerente predial, sendo responsáveis por gerenciar os contratos com as
empresas de limpeza e de manutenção, além de outros contratos eventuais.
O condomínio também dispõe de serviço de uma administradora
especializada em condomínios clube para prestação de serviços de
comunicação

interna,

segurança

patrimonial,

gestão

financeira

e
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contábil,consultoria jurídica, gerenciamento de relatórios e procedimentos do
condomínio, organização de reuniões e assembléias condominiais.
Especialmente

em

condomínios

de

grande

porte,

tais

serviços

especializados são necessários não apenas por sua enorme dimensão, mas
pela gama de itens que envolvem sua correta implantação e administração(GK,
2014). Ainda segundo GK (2014), o item segurança patrimonial e integridade
física dos moradores também é mais complexo de ser administrado por conta
do grande volume de circulação de pessoas e áreas de possível acesso. Neste
ponto,

o

equilíbrio

entre

infraestrutura,

equipamentos

eletrônicos

e

procedimentos é o que determinará o resultado a ser alcançado.
Em relação à representantes da administração, o conselho é composto
por um morador representante por torre e um subsíndico por torre, totalizando
dezesseis membros.
Quanto à questão da comunicação e acesso à informações pelos
condôminos, há quadros de aviso localizados apenas nos elevadores sociais.
Os condôminos também possuem acesso à uma página de internet, por meio
de cadastro individual, onde estão disponíveis comunicados, informações
variadas como ATAs de assembléias e reuniões do conselho, regulamento
interno, convenção condominial e plantas baixas das áreas de garagens.
Regularmente, comunicados, ATA‟s de reuniões e anúncios de venda por
moradores são transmitidos via e-mail aos moradores que possuem cadastro.
Foram criadas páginas em redes sociais, administradas pelos membros
do conselho para cada torre do condomínio, cujo acesso somente é restrito aos
moradores, sendo realizados esclarecimento de dúvidas, divulgação de
informações e de serviços realizados pelos condôminos. Atualmente,
encontram-se cadastrados cerca de 974 moradores na rede social do
condomínio.
a) O Programa de coleta seletiva pesquisado e a atividade de triagem
O programa de coleta seletiva foi iniciado no ano de 2012 por problemas
de ordem sanitária, causados pelo acúmulo de resíduos no depósito central do
condomínio e, especialmente, também pela expectativa em adicionar receita ao
condomínio por meio da venda dos resíduos recicláveis.
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O volume de resíduos gerados no condomínio tornaram necessário para
a coleta municipal uma viagem adicional ao aterro para descarregamento do
caminhão de coleta, o que algumas vezes provocava atraso no término do
expediente dos funcionários de coleta da Prefeitura. Assim, algumas vezes,
quando o caminhão de coleta não realizava a parada no condomínio, havia
acumulo de materiais e odor, impactando especialmente a torre 8, localizada
dois pisos acima da sala de armazenamento final de resíduos.
Em face a estes motivos, foram contatadas empresas interessadas em
coletar os resíduos recicláveis, sendo a empresa selecionada o Instituto
Homem & Natureza, o qual também atua em outros em dois condomínios
localizados no município de São Paulo.
Na negociação realizada entre o condomínio e o Instituto, um valor fixo
obtido com a venda dos recicláveis deve ser repassado ao condomínio.
Entretanto, salvo os primeiros meses de projeto, o proprietário do IH&N afirma
não ser possível realizar mais repasses devido ao término do período de
ocupação, quando eram obtidas maiores receitas devido ao descarte frequente
de papelão proveniente de embalagens.
A informação à respeito da coleta seletiva no condomínio foi divulgada no
momento em que houve a identificação em papel tamanho A4 nos contentores
localizados nas torres, com os dizeres “reciclável” e “não reciclável”.
4.1.1 Gerenciamento dos resíduos sólidos do condomínio

Em relação à gestão de resíduos, contratos de limpeza, bem como o
controle das atividades do Instituto que realiza a triagem de recicláveis, estão
dentre as atribuições do síndico e do gerente predial.
Segundo o regulamento interno, consta desde sua versão original a
obrigatoriedade do uso de sacos plásticos azuis pelos moradores para
disposição

de

materiais

recicláveis,

além

do

estabelecimento

da

obrigatoriedade de gerenciamento de resíduos volumosos e de construção civil
gerado nas unidades como responsabilidade de cada condômino.
Em relação à estrutura física e equipamentos disponíveis, há dois
depósitos finais de resíduos, sendo um utilizado para o recebimento dos
resíduos provenientes das torres e outro para armazenamento de recicláveis.
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Há oito depósitos intermediários para armazenamento temporário do
resíduo até sua coleta, sendo disponível um depósito por torre.
Os depósitos intermediários são equipados com um conjunto de três
contentores de 420 litros cada, conforme demonstrado no Quadro 10.
Quadro 10: Levantamento dos locais intermediários de armazenamento.

Torre

Área
apto(m²
)

01

Aptos
/Torre

Nº
moradores

Nº
moradores/
Apto

50

183

3,7

50

164

03

100

não
recicláveis

3,6

2

1

3,3

6,2

2

1

369

3,7

4,6

2

1

100

409

4,1

23,0

2

1

100

330

3,3

17,0

2

1

100

289

2,9

13,5

2

1

100

295

2,9

6,4

2

1

100

255

2,6

6,4

2

1

146
04
05
128
06
07
97
08

Nº contentores
(0,42 m³)
recicláveis

182
02

Área dos
Depósitos de
Resíduos das
Torres
(m²)

Fonte: arquivo próprio.

Acima de cada contentor há um aviso em papel tamanho A4, informando
quais contentores destinam-se os recicláveis e não recicláveis.
Em cada torre, próximo às salas de armazenamento de resíduos, há
depósitos de materiais de limpeza (DML), utilizados para guardar produtos e
acessórios para limpeza das torres e depósitos de resíduo.
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Área
DML
(m²)

T1

3,6

3,2

T2

6,2

4,9

T3

4,6

3,2

T4

23,0

9,4

T5

17,0

12

T6

13,5

13,3

T7

6,4

7,0

T8

Quadro 11: Depósitos intermediários de recicláveis e não recicláveis.
Área
Deposito
(m²)

6,4

6,2

Coleta às 14h

Coleta às 7h

Fonte: Arquivo próprio.

Planta Baixa
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b) Circuito de coleta dos resíduos e equipamentos utilizados

Para a coleta dos resíduos nas torres, é utilizado um veículo coletor
equipado com caçamba, conforme mostrado na Figura 15:
Figura 15: Meio de transporte utilizado para coleta de resíduos do condomínio.

Fonte: Arquivo próprio.

Os resíduos de cada torre (recicláveis e não recicláveis) são coletados e
transportados juntos e levados ao depósito final de armazenamento.
A coleta nas salas de armazenamento de cada torre é realizada durante o
período da manhã, duas vezes ao dia, sendo a primeira às 8h e a segunda no
período da tarde, às 14h.

c) Depósitos de armazenamento final de resíduos

As salas de armazenamento de recicláveis e não recicláveis (Quadros 12
e 13) localizam-se próximas uma à outra, em frente a uma das portarias de
acesso para entrada e saída de veículos de moradores. Tal localização traz
aspectos negativos devido à exposição visual dos resíduos e presença de
odor, o que se torna mais crítico em época de festas, devido ao aumento da
geração de resíduos
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Quadro 12: Depósito final de não recicláveis.
Acesso à rua
3,2

2,4

m

Resíduos coletados

m

Vidro
Vista para a rua

Área total: 36,5 m²
8,4

m
Madeira

PréTriagem

4,0

Resíduo pré selecionado
Vista para o condomínio

m

Acesso ao interior do Condomínio

Fonte: Arquivo pessoal da autora.

No depósito final de armazenamento, uma vez que, segundo o IH&N,
ainda há muita mistura de recicláveis e não recicláveis nos sacos plásticos
dispostos pelos moradores, todas as sacolas são abertas para triagem pelos
funcionários do Instituto H&N para a separação dos materiais recicláveis. Esta
atividade de pré-triagem (separação de recicláveis e não recicláveis) é
realizada por um funcionário, durante meio período. Os resíduos préselecionados seguem, posteriormente, para a sala de armazenamento de
resíduos recicláveis, onde são segregados em diferentes categorias
Recentemente foi dado o início à separação de vidro por cores, em duas
categorias – branco e colorido, com armazenamento em tambores metálicos,
uma vez que o vidro segregado por cores permite a sua valorização. Além da
segregação por cores, a venda de garrafas de bebidas sem trincas ou danos
também é uma das formas existentes de valorização para venda.
O IH&N tem realizado também trabalho de coleta e transporte e
destinação de resíduos de madeira que eventualmente são deixados no
condomínio, para reaproveitamento energético. Observa-se no Quadro12, na
imagem direcionada para o interior do condomínio, a presença de um móvel de
madeira deixado pelos moradores.
Não há qualquer divulgação interna do trabalho realizado que, apesar de
apresentar problemas quanto a organização interna dos materiais recicláveis,
beneficia o condomínio, dada à ausência de ecopontos no município e coleta
seletiva ainda não disponível para todos os condomínios do município.
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Durante o período da tarde, é realizada a classificação do material
reciclável em diversos tipos, conforme mostrado no Quadro 13, os quais são
armazenados também em bigbags.
Quadro 13: Depósito final de recicláveis – aspecto visual e layout.

5,2
m

10,4

(Após retirada)

m

(Capacidade máxima utilizada)

2,4

3,6

m
m
Área total = 35,36 m²
PPlástico
Papel/papelão
Metal
Roupas e objetos para doação
(Vista para a entrada do condomínio)

Fonte: Elaborado pela autora.

Em relação à freqüência de retirada dos materiais recicláveis, a
programação de coleta é realizada de forma a atender o limite mínimo de peso
requerido pelos compradores dos recicláveis.
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5

MÉTODOS
Esta pesquisa teve origem na observação por parte da pesquisadora de
ocorrência de problemas relacionados à recuperação de resíduos recicláveis
domiciliares, conforme requerido no Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos de São Caetano do Sul e à verificação de riscos e
oportunidades existentes no atual cenário de adensamento urbano pelo qual
passa o município.
A pesquisa apresenta caráter exploratório que, segundo GIL (1994), tem
como objetivo a descrição de determinada população ou fenômeno,
possibilitando o desenvolvimento de uma nova visão do problema.
As etapas desenvolvidas na pesquisa incluem entrevistas com profissionais
que possuem conhecimento em programas de coleta seletiva em condomínios
residenciais, a população envolvida e a análise de indicadores referentes aos
resultados do programa de coleta seletiva no condomínio objeto de estudo, a
fim de buscar produtos para subsidiar a melhoria do gerenciamento dos
programas de coleta seletiva em condomínios residenciais.

5.1

Levantamento de campo
Em relação à gestão de resíduos no condomínio em estudo, buscou-se
levantar as características principais do condomínio e identificar aquelas que
pudessem interferir significativamente no programa, a fim de compor o
diagnóstico do condomínio, conforme mostra o Quadro 14 a seguir:
Quadro 14: Avaliação da gestão de resíduos e facilidades.

Gerenciamento de facilidades
Comunicação interna
Convenção e Regulamento
Interno
Resíduos gerados

Resíduos recuperados

Estrutura para a gestão de
resíduos (funcionários,
equipamentos, arquitetura)
Freqüência de coleta
Horário de coleta
Circuito interno

 Gestão e estrutura administrativa
 Procedimentos e ferramentas de comunicação interna
 Normas internas do condomínio quanto à gestão de resíduos












Estimativa de geração diária de resíduo (peso ou volume)
Quantidade média diária de recicláveis (peso ou volume) por tipo
Aspectos econômicos da comercialização dos recicláveis
Recuperação de recicláveis, em relação ao total de recicláveis
presente na composição do resíduo
Equipe e procedimento de limpeza e coleta regular dos resíduos
Medidas arquitetônicas de armazenamento de resíduos
Tambores, caçambas, containeres, e outros equipamentos
Meio de transporte interno dos resíduos
Adequação da coleta x capacidade de armazenamento
Horários estabelecidos para coleta interna
Localização das áreas de resíduos e roteiro interno de coleta

Fonte: Elaborado a partir de GEA (2013a), Degani (2010).
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5.2

Avaliação do Potencial de Recuperação de Resíduos
Para avaliação do processo de recuperação de recicláveis foram
comparadas as quantidades de resíduos recicláveis recuperados efetivamente
em um período de 6 meses em relação à quantidade de recicláveis presente
nos resíduos gerados no condomínio.
A quantidade

de resíduos gerados foi registrada por meio da contagem do

número de viagens realizada pelo veículo coletor (Figura 14) nas torres
registrados pelos funcionários do condomínio que realizam a limpeza, durante
a terceira semana do mês de agosto de 2014. O levantamento foi registrado
conforme Apêndice A deste documento.
A capacidade de transporte do veículo foi obtida de acordo com o cálculo:
Volume resíduo(m³)/torre = (nº viagens/ torre) x vol. veiculo (m³)

Sendo o volume da caçamba do veículo coletor:


V = 1,6 m x 1,0 m x 0,8 m



= 1,28 m³

Para obtenção da quantidade potencial de recicláveis presente nos
resíduos domiciliares, uma vez que o município de São Caetano do Sul não
dispõe de estudo gravimétrico (SÃO CAETANO DO SUL, 2012), foi utilizado
como referência o estudo de gravimetria de resíduos sólidos domiciliares de
regiões de alto índice de verticalização do município de São Paulo (MORAES,
2003), conforme mostrado na Tabela 4. Este estudo foi utilizado como
referência devido à similaridade comportamental da população do município de
São Paulo em relação ao município de São Caetano do Sul.
Tabela 4:Composição gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares de regiões de
alto nível de verticalização
Resíduos
Percentual em peso
1. Recicláveis ( metal, papel, plástico, longa vida, vidro)
37,8 %
2. Não recicláveis (Tecidos, resíduos tecnológicos
diversos, matéria orgânica, embalagens aluminizadas)
62,2 %
Fonte: Adaptado de MORAES (2003)

Assim, conforme a Tabela 4, os recicláveis com potencial de
comercialização e envio para reciclagem, obtidos a partir de MORAES (2003),
representam 37,8%em relação ao resíduo domiciliar total gerado.
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Os recicláveis recuperados pelo processo de triagem no condomínio
foram quantificados e informados pelo Instituto IH&N, o qual realiza controle
por meio de boleto de pesagem emitido pela balança no momento de venda
dos resíduos às empresas compradoras de recicláveis.
Para a quantificação dos resíduos totais gerados no condomínio em peso
(RDO PC), foi realizado o levantamento do volume de resíduos gerados por dia
multiplicado pela densidade aparente dos resíduos sólidos domiciliares de 216
kg/m³, dada por MORAES (2003), e obtido conforme o cálculo a seguir:
RDO PC = volume resíduos gerados (m³/dia) *216(kg/m³)

A

recuperação

dos

recicláveis

foi

comparada

à

quantidade

potencialmente presente de recicláveis nos resíduos, conforme o cálculo
demonstrado abaixo.
Eficiência (%)=peso resíduos secos recuperados condomínio (kg / dia)
37,8% * RDO PC (kg /dia)

5.3

Entrevista com as partes envolvidas no programa de coleta seletiva
Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas junto ao proprietário do
Instituto H&N, bem como ao integrante do Conselho Diretivo do condomínio
responsável pela implementação do programa, sobre as principais barreiras
existentes no programa do condomínio.
Também foram realizadas entrevistas com moradores por meio de
aplicação de questionários, a fim de identificar as barreiras existentes no
programa para a participação no mesmo.
Para a elaboração de questionários sobre a participação dos moradores
foram

realizadas

possivelmente

consultas

existentes,

à

literatura

sendo

as

disponível

seguintes

sobre

informações

aspectos
a

serem

pesquisadas (TRONCO,2005):
1) Informação técnica e operacional: nível de informação sobre o

programa,

objetivo,

etapas,

procedimentos,

disponíveis, resultados, destinação dos recicláveis;

equipamentos
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2) Manuseio/manipulação: dificuldade em relação à manipulação,

identificação, separação, limpeza, armazenagem e deslocamento dos
materiais recicláveis até o local de armazenagem disponível;
3) Motivação: quais os motivos que levam os condôminos a participar

ou não participar da coleta seletiva;
4) Armazenamento: levantar se há impactos negativos decorrentes

dessa atividade da coleta seletiva;
A partir dos aspectos detectados formulou-se o questionário para
entrevista de moradores, o qual pode ser verificado no Apêndice B deste
documento.
Os questionários, presentes no apêndice B, foram aplicados nos meses
de julho e agosto de 2014, por meio da colocação dos questionários
diretamente nas caixas de correio dos

moradores de forma equitativa,

selecionando-se aleatoriamente 25 unidades em cada uma das 8 torres,
correspondente a 200 apartamentos.
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6

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo é apresentada uma avaliação quanto às oportunidades
existentes e fatores que dificultam a gestão dos resíduos no condomínio em
estudo.
Foram realizadas análises quantitativas e qualitativas dos recicláveis
recuperados, com base nas informações obtidas durante o levantamento
realizado pela pesquisadora e cedidas pelo Instituto H&N a partir de
informações de pesagens realizadas pelos compradores dos materiais
recicláveis. Também foram avaliados os aspectos relacionados aos fatores que
dificultam o processo sob a ótica do Instituto responsável pelo processo de
triagem, pelo conselho diretivo e condôminos.
6.1

Avaliação da Gestão de Resíduos no Condomínio
A Tabela 5 mostra os volumes de resíduos gerados por dia no
condomínio, bem como número de unidades e área referente aos
apartamentos de cada torre.
Tabela 5: Volume de resíduos gerados no condomínio (m³/dia).

T1

Área Apto
( m²)
182

T2

182

50

T3

146

100

T4

146

100

T5

128

100

T6

128

100

T7

97

100

T8

97

100

Torres

Total

Nº Aptos
50

700

Nº
moradores

Vol. resíduos
(m³/dia) (*)

Litros/
Morador/dia

174
156
351
305
314
274
280
242
2097

1,3
1,3
2,6
2,6
2,6
2,6
1,9
1,9

7,5
8,3
7,4
8,5
8,3
9,5
6,8
7,9

16,64

7,9

(*) Disponíveis 3 contentores de 420 litros por torre para armazenamento.

Fonte: Arquivo pessoal da autora

Pela análise da Tabela 5, não foi possível, verificar uma tendência quanto
à geração de acordo com as unidades que possuem maior valor comercial
(apartamentos com maiores áreas).
Em termos de identificação quanto à disposição de resíduos, foram
evidenciados papéis tamanho A4 fixados próximo aos contentores de resíduos,
com indicativo de reciclável e não reciclável. Não houve inauguração do
programa, comunicados periódicos ou demais cartazes.
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Em relação à coleta dos resíduos gerados, verificou-se que é maior o
volume de resíduo coletado no período da manhã em relação ao resíduo
coletado após as 14h, provavelmente devido ao intervalo de coleta ser menor
entre as 8h e às 14h, e também devido a um maior volume de geração após as
18h, quando a maior parte da população está em suas residências, e coincidir
com a saída dos funcionários domésticos ao final da tarde, por volta das 16h.
Por meio da análise do levantamento realizado, verificou-se que próximo
aos locais de armazenamento de resíduos, estão as salas denominadas DML –
depósito de material de limpeza, onde são armazenados os carrinhos de
limpeza utilizados pelos funcionários do codnomínio. Para armazenamento de
produtos de limpeza, estes encontram-se centralizados nos DML das torres 5 e
6.
6.2

Avaliação dos Resultados da Recuperação de Recicláveis
A partir da coleta de dados e informações obtidas neste estudo, pode-se
conhecer as características quantitativas e qualitativas dos recicláveis gerados
em um condomínio de grande porte e comparar os resultados obtidos com
dados de outros condomínios e estudos gravimétricos realizados, a fim de
avaliar a eficiência obtida no conjunto - processo de triagem dos resíduos
recicláveis e não recicláveis.
6.2.1 Composição qualitativa e quantitativa dos resíduos recuperados
Os materiais recicláveis recuperados no condomínio foram quantificados
em um período de seis meses,cujas composições e índice de geração constam
conforme as Figuras 16 e 17.
Figura 16: Recicláveis comercializados no período de 6 meses pelo Instituto H&N (kg).
METAL 5%
VIDRO 13%

PLÁSTICO
24%

PAPEL 58%

Fonte: Elaborado a partir de informações cedidas pelo IH&N.
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Dentre os recicláveis recuperados, nota-se a predominância do papel
(58%), seguido pelo plástico (24%), vidro (13%) e metais ferrosos e não
ferrosos (alumínio), que totalizam 5%.
Figura 17: Análise mensal de recicláveis comercializados pelo I H&N (kg).
4.000
3.500
PAPEL

3.000

PLÁSTICO

2.500

VIDRO

2.000

METAL

1.500
1.000
500
abr/13

mai/13

jun/13

jul/13

ago/13

set/13

Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações cedidas pelo IH&N.

A Tabela 6 a seguir mostra a quantidade média em kg de recicláveis
retirados por viagem no período estudado de abril a setembro de 2013.
Tabela 6: Análise de recicláveis comercializados pelo I H&N (kg)
abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13

Nº
Total (kg) kg / retirada
retiradas

PLÁSTICO FILME

300

-

190

228

230

-

4

948

237

SACOLINHAS

420

-

-

450

230

210

4

1.310

328

PET

720

-

241

392

320

210

5

1.883

377

PP

380

-

121

442

422

231

5

1.596

319

PEAD

440

-

135

270

366

180

5

1.391

278

PLÁSTICO MISTO

360

-

220

240

219

-

4

1.039

260

VIDRO

980

-

945

930

410

1.010

5

4.275

855

ALUMÍNIO

400

-

-

-

320

-

2

720

360

-

-

-

1.000

-

1

1.000

1.000

METAL FERROSO
PAPELÃO

1.990

2.090

1.950 2.100

2.700

920

6

11.750

1.958

PAPEL MISTO

1.250

1.700

1.490 1.200

730

530

6

6.900

1.150

PAPEL BRANCO

-

-

-

420

2

820

410

TOTAL

7.240

3.790

6.947

3.711

49

33.632

686

-

400

5.292 6.652

Fonte: Elaborado a partir de informações cedidas pelo IH&N

Quando é alcançada a quantidade mínima de materiais armazenados,
suficiente para comercialização, é realizado o contato com os compradores de
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recicláveis para a retirada dos materiais. Verifica-se que a quantidade média de
armazenamento de papelão até que seja possível acionar o comprador para a
retirada é de cerca de 2 toneladas.
Para o cálculo do rendimento médio mensal utilizou-se as informações
disponibilizadas pelo Instituto IH&N, a partir das informações mostradas na
Tabela 6. Os dados são apresentados conforme a Tabela 7 a seguir:
Tabela 7: Rendimento financeiro com recicláveis comercializados pelo I H&N no
condomínio de estudo (R$/mês)
PET
PP
PEAD
MISTO
PLÁSTICO FILME
SACOLINHAS
VIDRO
ALUMÍNIO
METAL FERROSO
PAPELÃO
PAPEL MISTO
BRANCO
TOTAL

Média mensal (kg)
314
266
232
173
158
218
713
120
167
1.958
1.150
137

R$/t
800
700
800
500
900
900
150
3500
350
270
200
350

R$/Mês
251
186
185
87
142
197
107
420
58
529
230
48
2.440

Fonte: Elaborado a partir de informações cedidas pelo IH&N

Verifica-se que a receita mensal média é de R$ 2.440,00, sendo que as
maiores contribuições devem-se às retiradas de papelão, alumínio, PET e
papel misto, as quais juntas representam mais de 50% da receita mensal.
Em relação às despesas com o programa, o custo mensal com um
funcionário para triagem, conforme informação do IH&N, é de R$1.200,00.
6.2.2 Avaliação do programa e da recuperação de recicláveis
Uma vez que os resultados obtidos são um reflexo da eficiência do
processo de triagem realizada na área de armazenamento final, bem como da
participação de moradores na segregação e limpeza dos recicláveis, é possível
avaliar os seguintes itens:
 a eficiência do programa de coleta seletiva com processo de triagem
implementado;
 número equivalente de apartamentos que estariam participando
efetivamente do programa, caso não houvesse complementação de
atividades pelo processo de triagem;
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Para calcular a eficiência no processo de recuperação de recicláveis
utilizou-se como referência o percentual de recicláveis presente nos resíduos
domiciliares de 37,8%, obtido a partir do estudo de gravimetria de resíduos
domiciliares de regiões de alto índice de verticalização do município de São
Paulo (MORAES, 2003).
A Tabela8 a seguir apresenta a situação atual de recuperação de
recicláveis pelo condomínio e o potencial máximo de recuperação de resíduos
sólidos recicláveis secos no município de São Caetano do Sul.
Tabela 8: Cenário real e potencial de coleta seletiva de resíduos recicláveis
comercializáveis no condomínio Pateo Catalunya (PC).
Número de Condôminos PC
2.097
RDO m³/dia PC
16,64
Densidade aparente RDO (kg/m³) (*)
216
RDO kg/dia
3.594,24
RDO per capita
1,71
% recicláveis no RDO(*)
37,8
Recicláveis comercializados no PC de
33.632
abril a setembro de 2013 (kg)
Recuperação Real Recuperação Potencial
Recicláveis (kg/dia)
186,78
1.358,62
Recicláveis kg /dia/ condômino
0,088
0,648
% recicláveis recuperados
13,7%
100%
(*)MORAES (2003)

Fonte: Elaborado pela autora.
Eficiência PC=recicláveis recuperados (Real)
recicláveis gerados (Potencial)

13,7%

Assim, a eficiência obtida na recuperação de recicláveis presentes no
resíduo sólido domiciliar do condomínio é de 13,7%. Este valor corresponderia,
em média,a 91 apartamentos participantes dentre os 665 apartamentos
atualmente ocupados.
É importante ressaltar que este valor só é alcançado graças à triagem dos
materiais recicláveis realizada pelo Instituto H&N no condomínio.
6.3

Questionários com os Moradores

Dentre os 200questionários entregues, foram obtidas 101 respostas dos
moradores ou seja, cerca de 50% dos moradores contatados e 15% do total de
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apartamentos, as quais seguem discriminadas por torre, conforme a Tabela 9 a
seguir:
Tabela 9: Respostas de questionários obtidos por Torre.
Torre
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
Total

Número de
Número
Percentual de
questionários
respostas
participação
entregues
obtidas
por torre
9
36%
25
25
7
28%
25
13
52%
25
14
56%
25
10
40%
25
9
36%
25
19
76%
25
20
80%
200
101
50%
Fonte: Elaborado pela autora.

Em relação à pergunta “Você sabe para onde vai o resíduo que você
produz em casa após a coleta pelos funcionários do condomínio?”, 6%
responderam afirmativamente, sendo assim, 94% não sabe qual o destino dos
resíduos após a coleta pelos funcionários do condomínio.
O resultado evidencia qual o nível de conhecimento e envolvimento dos
moradores do condomínio em relação ao impacto sobre o meio ambiente
quanto ao destino final dos resíduos domiciliares. Mostra, assim, um
distanciamento em relação às conseqüências para o meio ambiente do
comportamento em termos do manuseio dos resíduos realizado por cada
indivíduo.
Em relação à pergunta “Você considera que a geração de resíduos e o
consumo de novos produtos na sua casa prejudica o meio ambiente?”, 75%
dos respondentes afirmaram que o consumo de novos produtos prejudica o
meio ambiente. Assim, 25% ou um quarto dos respondes não vinculam o
consumo de novos produtos com impacto ao meio ambiente. Este representa
um percentual alto de respondentes que não estão sensíveis às questões
atuais presentes dentre as prioridades estabelecidas na Política Nacional de
Resíduos Sólidos, as quais determinam como prioridade a não geração de
resíduos como fator primordial para a gestão sustentável de resíduos sólidos.
Eventualmente, ao mesmo tempo pode significar que há uma visão equivocada
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de que a coleta seletiva e a reciclagem podem ser suficientes para mitigar o
impacto do consumo de novos produtos e aumento da geração de resíduos.
Em relação à pergunta “Os moradores ou a funcionária da sua residência
praticam a coleta seletiva?” todos os respondentes afirmaram praticar a coleta
seletiva.
É razoável relacionar o resultado obtido a respondentes com “bom
comportamento” em termos de coleta seletiva, ou seja, condôminos que
realizaram o esforço de responder ao questionário são mais propensos a
estarem comprometidos com a coleta seletiva do que condôminos que não
responderam. Esta conclusão é suportada pelo fato de que a totalidade dos
respondentes afirma que participa da coleta seletiva.
“Você sabe se há coleta seletiva no condomínio?”Todos os respondentes
afirmaram saber da existência da coleta seletiva no condomínio. Este resultado
mostra que é de conhecimento dos condôminos entrevistados a existência de
um programa de coleta seletiva no condomínio.
6.3.1 Disponibilidade de informações técnicas e operacionais sobre o programa
Foram abordados cinco aspectos relacionados à disponibilidade de
informações técnicas e operacionais sobre o programa, conforme mostram as
Figuras 18 a 22.
Figura 18:Informações sobre porque cooperar com a coleta seletiva.
50%
38%
13%

Pouco

Médio

Muito

Figura 19: Informações sobre a localização e utilização lixeiras/containeres.
56%
38%

6%
Pouco

Médio

Muito
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.
Figura 20: Informações sobre onde obter informação (no condomínio).

38%

44%
19%

Pouco

Médio

Muito

Figura 21 : Informações sobre a destinação dos recicláveis e dos recursos.
88%

13%
Pouco

0%

Médio

Muito

Figura 22: Informações sobre a equipe e suas funções na Coleta Seletiva.
81%

19%
0%
Pouco

Médio

Muito

Verificou-se que, de uma forma geral, apresentaram-se deficitários os
aspectos relacionados à informações veiculadas quanto à equipe e funções da
equipe da coleta seletiva (81%), à destinação de recicláveis e recursos
provenientes da comercialização dos recicláveis (88%), e quanto aos locais
com informações disponíveis sobre o programa no condomínio (38%).
Em relação aos aspectos avaliados quanto ao acesso à informações
sobre o porquê cooperar com a coleta seletiva no condomínio, o percentual
resultante da somatória entre “médio” e “muito” foi equivalente a 88%, e
informações sobre a localização e utilização de lixeiras, foram considerados
igualmente satisfatórios, com resultado de 94% .
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6.3.2 Nível de dificuldade em manipular os materiais recicláveis
Os aspectos relacionados à dificuldade na manipulação dos recicláveis
são apresentados conforme as Figura 23 a 26.
Figura 23: Identificar o que separar para reciclagem.
50%
44%

6%
Pouco

Médio

Muito

Figura 24: Lavar.
50%

50%

0%
Pouco

Médio

Muito

Figura 25: Acondicionar / Armazenar no apartamento.
50%
31%
19%

Pouco

Médio

Muito

Figura 26: Acondicionar /Armazenar no contentor de resíduos das torres.
75%

Pouco

13%

13%

Médio

Muito
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Verifica-se que, ao analisar as Figuras 23 a 26, referentes à dificuldade
em manipular os materiais recicláveis, apenas o aspecto de “acondicionar no
contentor de cada torre” não corresponde a um nível significativo de dificuldade
quanto à participação do programa de coleta seletiva. Os demais, somando-se
as classificações “muito” e “médio”, apresentam mais de 50% de entrevistados
que pontuaram como fatores de dificuldade, sendo o mais significante o
aspecto de identificar o que separar para reciclagem (Figura 23), o qual está
em torno de 56%.
6.3.3 Aspectos que afetam negativamente a motivação em participar do
programa
Os moradores foram consultados em relação à cinco aspectos relativos à
motivação em participar do programa. Realizou-se a soma entre os percentuais
correspondentes a “muito” e “médio” e obteve-se a classificação conforme o
Quadro 15.
Quadro 15: O que mais afeta negativamente a motivação para participar no programa.
Classificação
1º
2º
2º
4º
5º

Aspectos avaliados
Não ter local adequado para armazenar
recicláveis no apartamento
Dificuldade em mudar os hábitos próprios e
dos demais
Tempo para separar/lavar recicláveis
Não saber quais materiais deve separar para a
coleta seletiva
Não ter certeza se sua ação será significativa
para o meio ambiente

Pouco

Médio Muito

44%

18%

38%

50%

44%

6%

50%

50%

0%

75%

25%

0%

88%

0%

12%

O resultado dos aspectos avaliados, contabilizados por meio da somatória
entre resultados classificados como “médio” e “muito” no Quadro 15, indica que
a ausência de local adequado para armazenar os recicláveis no apartamento,
correspondente a 56%, é o aspecto mais impacta negativamente. Em segundo
lugar estão os motivos relacionados ao tempo para lavar os recicláveis e a
dificuldade para mudar hábitos próprios e dos demais. Como fatores que
impactam de forma menos significativa estão respectivamente o fato de não
saber quais materiais devem ser separados para a coleta seletiva (25%), e não
ter certeza se a ação empregada será significativa para o meio ambiente
(12%).
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6.4

Entrevistas com envolvidos no programa de coleta seletiva

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com o conselho diretivo e
com o Instituto responsável pela recuperação de recicláveis, a respeito de
fatores que favorecem e que bloqueiam o desenvolvimento do programa de
coleta seletiva. As respostas dos entrevistados são descritas nos tópicos a
seguir.
6.4.1 Entrevista com conselho diretivo responsável pelo programa
1) Quais as expectativas em relação à implementação do programa?
Verificou-se que a principal expectativa da coordenação do programa da
coleta seletiva é obtenção de retorno financeiro para o condomínio.
Questões ambientais ou a reputação do condomínio não estão dentre as
prioridades do programa. Não houve demonstração de preocupação em
relação ao impacto no meio ambiente decorrente da interrupção da atividade
de triagem, com a justificativa de que, se existe a cobrança no IPTU de uma
taxa para serviços de coleta dos resíduos das residências, é obrigação do
município realizar a prestação do serviço. Além disso, uma vez que houve
aprovação do empreendimento, foi previsto pela prefeitura.
O representante do conselho reconhece todas as dificuldades e esforços
feitos pelo Instituto H&N quanto ao programa de recuperação de recicláveis no
condomínio e, inclusive,informa que foi planejada uma proposta inicial quanto à
atuação do Instituto na educação ambiental, sendo incluída uma apresentação
na pauta de uma reunião condominial. Entretanto, o conselho não sentiu
confiança em relação à qualidade do material a ser apresentado pelo Instituto
quanto à clareza e objetividade, dado especialmente ao fato de que as
reuniões condominiais envolvem um número elevado de pessoas, cerca de 2/3
do número de condôminos, o que as tornam extensas e implicam em custo
para o condomínio, devido à necessidade de estrutura para acomodação e
sistema de votação eletrônica. Assim, decidiu-se que o tema não estava
suficientemente adequado para apresentação no momento.
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2) Quanto à investimentos necessários no programa
Não está previsto investimento no programa, mesmo que este seja pago
ao longo do período de um ano pela comercialização de resíduos. Exceção
feita em relação à necessidade de organização da área interna nas torres, para
melhorias de questões sanitárias do armazenamento dos resíduos.
3) Fatores significativos que dificultam o processo
Foram identificados desta forma, pelo representante do conselho do
condomínio, a ausência de um programa formal, devidamente estruturado,
dado aos esforços requeridos para implementação em uma estrutura de
grande porte, capaz de envolver o elevado número de moradores presentes.
Além disso, citou a dificuldade no condomínio em relação à mudança de
destinação de utilização de um determinado local, o qual necessita da
aprovação da totalidade dos condôminos para ser realizada e, além desta
dificuldade, a aprovação de despesas chamadas voluptuárias, ou seja, que não
se caracterizam como despesas mandatórias para o funcionamento adequado
do condomínio, as quais necessitam de dois terços da aprovação de todos os
condôminos. Foram mencionados estes dois fatores como dificuldades
adicionais

existentes

para

investimento

no

programa

e

adaptações

eventualmente necessárias quanto aos locais de armazenamento de resíduos.
6.4.2 Entrevista com responsável pelo Instituto H&N
Em relação às entrevistas com o Instituto H&N, obteve-se as seguintes
respostas:
1) Expectativas em relação à implementação do programa
Verificou-se que a principal expectativa do Instituto H&N é realizar um
projeto de recuperação de recicláveis de sucesso, aliado à sustentabilidade
financeira da atividade.
Há inúmeras propostas de implementação de boas práticas relacionadas
a desvio de resíduos para aterro, inclusive práticas sociais como doação de
roupas e objetos usados, produtos de higiene em bom estado para albergues,
coleta de óleo de cozinha. Além disso, o instituto realiza o transporte de
lâmpadas para pontos de entrega, coleta de resíduos de madeira (em menores
volumes), e destinação de eletrônicos para o condomínio.
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2) Quanto à investimentos necessários no programa
O Instituto não prevê investimento no programa no momento e considera
que o investimento necessário é de responsabilidade do condomínio.

3) Fatores significativos que dificultam o processo
A triagem inadequada por parte de moradores de recicláveis e não
recicláveis nas áreas de armazenamento intermediárias foi identificada como o
maior impacto e risco existente para a operação, devido ao tempo despendido
para pré-selecionar o resíduo, e o risco da presença de materiais cortantes ou
infectados.
A ausência de um programa formal, devidamente estruturado para o
condomínio foi relatado como aspecto significativo, especialmente quanto à
falta de comunicação e conscientização dos moradores.
Foi relatado que se esperam ações do condomínio quanto à adequação
do programa de coleta seletiva, a fim de que não seja necessário realizar
triagem em todo o volume de resíduo gerado.
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7

CONCLUSÃO
Verificou-se por meio dos resultados obtidos, que a recuperação de
recicláveis no condomínio estudado, corresponde à 13,7% do potencial de
recicláveis presente nos resíduos domiciliares, o que equivale a 91
apartamentos participantes efetivos dentre os 665 apartamentos ocupados.
Deve-se ressaltar que

este resultado somente pode ser obtido devido à

atuação do Instituto H&N para a triagem e comercialização dos materiais.
Este número evidencia um baixo índice de recuperação, dado ao
potencial existente no condomínio quanto à produção potencial de recicláveis
pelos moradores, que possuem características ligadas a um alto poder de
compra, e eventualmente às características do condomínio, que favorece à
permanência e desenvolvimento de atividades sociais pelos moradores
internamente, o que contribuiu para a geração de recicláveis no condomínio.
Os dados obtidos com o monitoramento contínuo de recuperação, a
produção mensal de recicláveis e a sistematização das entrevistas, apontam
de forma geral que é necessário incentivar e promover o envolvimento e
participação da população, buscando resultados em termos de mudança de
comportamento, atitudes e hábitos.
Neste sentido, as prefeituras possuem papel importante quanto à
implementação de políticas publicas e estimulo à ações de estímulo para a
participação social, uma vez que a Coleta seletiva de resíduos sólidos
domiciliares em condomínios é frágil e sofre com a descontinuidade resultante
da insuficiência de ações de divulgação e mobilização, da infra-estrutura
implantada e de decisões da administração local.
A partir da revisão da literatura de casos estudados relacionados à
participação popular na coleta seletiva, verifica-se que é fundamental garantir
um canal permanente de informação com os moradores dos condomínios,
divulgando os resultados obtidos, orientando e incentivando a participação dos
moradores no programa.
Como verificado na literatura, não existe um padrão de programa
existente que seja capaz de trazer bons resultados. É necessário, desta forma,
estudar as barreiras existentes localmente e fortalecer os aspectos positivos
existentes.
No condomínio em questão, foram identificados como barreiras:
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- a falta de um programa estruturado, que inclua comunicação, como
informações sobre

como separar os recicláveis, informações sobre a

importância da ação, e divulgação de resultados alcançados.;
- o elevado número de apartamentos existente traz como conseqüência
necessidade de esforços extras com a comunicação, sendo que campanhas
porta a porta por exemplo, incorreriam em maiores custos. O elevado número
de unidades envolvidas e rotatividade de moradores traz também uma
característica de certa forma mais impessoal ao condomínio, que torna a
questão da influencia de um vizinho em relação ao outro, quanto à participação
no programa, mais difícil ou eventualmente inexistente.
-a falta do envolvimento contínuo de funcionários domésticos de uma
forma específica no programa, uma vez que eles estão presentes na grande
maioria dos apartamentos.
Como aspectos positivos a serem fortalecidos, identificou-se:
- potencial de geração elevada de recicláveis, de forma concentrada,
permitindo boas possibilidades de comercialização e obtenção de receita;
- opção de armazenamento de recicláveis no mesmo local de
armazenamento de não recicláveis nas torres, o que propicia comodidade e
funcionalidade aos moradores;
- possibilidade de destinação dos recicláveis a qualquer momento, não
sendo necessário obedecer a horários e dias determinados de coleta de
recicláveis, contribuindo novamente com aspectos de comodidade;
- facilidade de operação da atividade de triagem, dada à disponibilidade
de áreas de armazenamento de recicláveis e não recicláveis de forma
segregada nas torres, bem como estoque de grandes quantidades de
recicláveis em locais de fácil acesso ao logradouro no condomínio para retirada
e transferência para caminhões;
- localização do condomínio em região com atividade industrial elevada;
Diante do estudo realizado, pode-se verificar que mesmo com os todas
as condições favoráveis e oportunidades existentes, e até mesmo sendo uma
necessidade, a coleta seletiva precisa de fortes incentivos por parte dos
gestores, a fim de que haja maior participação no processo, especialmente
quanto a iniciativas que promovam o envolvimento de moradores, ação que se
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constatou como sendo o grande desafio a ser realizado dentre as etapas
existentes no programa.
Em entrevista com o membro do conselho responsável pelo programa, o
fator de motivação inicial foi a expectativa com incremento de receita ao
condomínio, identificada durante a fase inicial de ocupação pela presença de
grande volume de resíduos comercializáveis, especialmente o papelão.
Assim, para que seja possível o sucesso do programa, recomenda-se
redefinir o plano de coleta seletiva em andamento, incluindo a oportunidade de
participação dos moradores, com sugestões, e garantindo sua implementação.
Sugere-se a contratação de uma consultoria como suporte para este
desenvolvimento, reunião para discussão e validação entre as partes –
Conselho Diretivo, Instituto H&N e consultoria para fechamento final entre o
Conselho Diretivo e a consultoria, seguido finalmente pela implementação.
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APENDICE A

FORMULÁRIO DE QUANTIFICAÇÃO DO VOLUME DE RESÍDUOS GERADOS NAS
TORRES
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Data Horário

Marcar com (X) o volume de resíduos coletado em cada viagem:
caçamba cheia (1) ou meia caçamba (½)
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T1
1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1
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APENDICE B

QUESTIONÁRIO APLICADO A CONDÔMINOS:
DIFICULDADES QUANTO À PARATICIPAÇÃO NA COLETA SELETIVA NO
CONDOMÍNIO
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1) Localização

Torre

Apto

2) Grau de instrução
sem instrução

fundamental

2º grau/técnico

superior

3) Quantidade de moradores do apartamento, por faixa etária
0-10 anos

11-20 anos

20-60 anos

> 60 anos

I) Você sabe para onde vai o lixo que você produz em casa após a coleta pelos funcionários do condomínio ?
Sim

Não

Se sim, informe abaixo

II) Você considera que a geração de lixo e o consumo de novos produtos na sua casa prejudica o meio ambiente?
Sim

Não

III) Os moradores ou a funcionária da sua residência praticam a coleta seletiva?
Sim

Não

IV) Você sabe se há coleta seletiva no condomínio ?
Sim

Não

Se sim, responder os itens a seguir:

V) Tem informação técnica/ operacional suficiente sobre a coleta seletiva do condomínio?
Itens avaliados

Pouco

Nível de informação
Médio
Muito

Outros

Pouco

Nível de dificuldade
Médio
Muito

Outros

1 Sobre porque cooperar com a coleta seletiva
2 Sobre a localização e utilização dos equipamentos (lixeiras/containeres)
3 Sobre onde obter informação (no condomínio)
Sobre a destinação dos recicláveis e dos recursos arrecadados com
4
a venda
5 Sobre a equipe e as funções da equipe de coleta seletiva
VI) Tem dificuldade em manipular o material reciclável, mesmo que ocasionalmente?
Itens avaliadosavaliados
1
2
3
4

Identificar o que separar para reciclagem
Lavar
Acondicionar / Armazenar no apartamento
Acondicionar /Armazenar no container de resíduos do condomínio

VII) Qual dos fatores abaixo mais dificulta a sua participação na coleta seletiva no condomínio
Itens avaliados
1
2
3
4
5

Nível em que dificulta a participação
Pouco
Médio
Muito Outros

Não ter local adequado para armazenar recicláveis no apartamento
Tempo para separar/lavar recicláveis
Dificuldade em mudar os hábitos próprios e dos demais
Não ter certeza se sua ação será significativa para o meio ambiente
Não saber quais materiais deve separar para a coleta seletiva

Há outros itens não mencionados nestes questionário que dificultam sua participação na coleta seletiva do condomínio?

Assim que preenchido, favor deixar na central de correios do condomínio ou em minha caixa particular - Torre 7, ap 252 .
Muito obrigada pela participação!

