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RESUMO

Os problemas sócio-ambientais ocasionados pela disposição inadequada

dos resíduos sólidos urbanos podem ser minimizados  pela  sua separação nos

domicílios, conjuntamente a um sistema de gestão de resíduos. A coleta seletiva

é o primeiro passo para a reciclagem, permitindo a separação dos materiais na

fonte  geradora,  evitando  sua  contaminação  e  consequentemente  sua

desvalorização.  Nos  condomínios,  a  separação  dos  resíduos  tem  grande

expressão,  visto  que  em  pequenos  espaços  urbanos  concentra-se  um  grande

número de indivíduos. O presente trabalho tem como objetivo propor um plano

de gerenciamento de resíduos sólidos em um condomínio vertical  no Distrito

Federal  de  aproximadamente  2.000  moradores.  Para  o  desenvolvimento  do

trabalho foi realizado o levantamento das informações e dados do condomínio, a

caracterização física dos resíduos e a sistematização e análise  dos resultados.

Constatou-se, através de uma estimativa, que é desperdiçada uma renda mensal

significativa com a não separação dos resíduos recicláveis no condomínio e que,

além da renda obtida, a implantação do plano de gerenciamento de resíduos gera

um grande ganho ambiental,  através da diminuição da destinação de resíduos

para aterro sanitário.

Palavras-chave: Resíduos sólidos. Condomínio. Coleta seletiva.



ABSTRACT

The socio-environmental problems caused by the inadequate disposal

of municipal solid waste can be minimized by separating them in households,

together with a waste management system. The selective collection is the first

step for  recycling,  allowing the  separation  of  the  materials  in  the generating

source,  avoiding  its  contamination  and  consequently  its  devaluation.  In

condominiums,  the  separation  of  waste  has  great  expression,  since  in  small

urban spaces a large number of individuals are concentrated. The present work

had the  objective  of  proposing a  solid  waste  management  plan  in  a  vertical

condominium in the Federal District of approximately 2,000 residents. For the

development of the work was carried out the survey of the information and data

of  the  condominium,  the  physical  characterization  of  the  residues  and  the

systematization  and  analysis  of  the  results.  It  has  been  estimated  that  a

significant monthly income is wasted by not separating the recyclable waste in

the  condominium  and  that,  in  addition  to  the  income  obtained,  the

implementation of the waste management plan generates a great environmental

gain, through the decrease from the destination of waste to landfill.

Keywords: Solid waste. Condominium. Selective collect.
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1.0 INTRODUÇÃO

1.1. Justificativa

O descarte dos resíduos em lixeiras tornou-se algo tão habitual e automático que

não promove, na grande parte  dos indivíduos,  nenhuma reflexão sobre a quantidade

gerada,  o  consumo e  a  disposição  final.  Isso  porque  ao  descartar  os  resíduos,  eles

simplesmente desaparecem da vida do consumidor e deixa de ser um problema dele,

pois não o incomoda mais. A partir desse momento, o problema passa diretamente para

a  administração  pública  ou,  no  caso  dos  condomínios  verticais  e  horizontais,  passa

primeiramente para a administração do condomínio. 

Os condomínios  residenciais  têm como característica  a  habitação  coletiva  no

qual espaços comuns, tais como churrasqueiras, salão de festas, piscinas, academias, são

compartilhados. Para além dos espaços de lazer, há também, de forma indireta, o uso

comum dos  contêineres  de  resíduos,  pois  há  uma  geração  concentrada  de  resíduos

sólidos.

Desta  forma,  os  condomínios  residenciais  constituem  importante  fonte  de

geração, em grande escala,  de resíduos sólidos domiciliares,  merecendo destaque no

gerenciamento dos resíduos sólidos e nos programas de coleta seletiva  [ CITATION

PAT08 \l 1046 ].

A  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos  (Lei  12.305/2010)  considera  a

reciclagem  uma  forma  de  destinação  ambientalmente  adequada  de  resíduos.  A

reciclagem é definida, pela mesma lei, como o “processo de transformação dos resíduos

sólidos  que  envolve  a  alteração  de  suas  propriedades  físicas,  físico-químicas  ou

biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos (...)”.  

São inúmeras as vantagens da reciclagem, podendo-se destacar:  a redução do

uso  de  matéria-prima  virgem,  a  economia  dos  recursos  naturais  renováveis  e  não

renováveis e a redução da disposição de resíduos sólidos urbanos nos aterros sanitários

e dos impactos ambientais decorrentes[ CITATION Ped06 \l 1046 ]. 

Porém,  para  que  a  reciclagem ocorra  de  forma  eficiente  é  necessário,  antes,

haver a coleta seletiva dos resíduos. A vantagem da coleta seletiva é que a separação de

resíduos  ocorre  na  fonte  geradora,  evitando  a  sua  contaminação  com  os  resíduos

orgânicos e perigosos e, portanto, valoriza o seu potencial para ser reciclado. 
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Bulat [CITATION Mar \n  \t  \l 1046 ] alerta que um programa de coleta seletiva

é mais eficaz quando alguns fatores são contemplados como a capacitação técnica e

gerencial do responsável, o envolvimento dos funcionários e moradores e a definição de

uma metodologia que permita algum tipo de recompensa. 

Face ao cenário descrito, percebe-se a necessidade de um manejo correto dos

resíduos sólidos nos condomínios verticais gerenciando-os de forma a reaproveitá-lo,

proporcionando,  a  esses  imóveis,  ajuste  com o meio  ambiente;  gerando ganhos não

apenas de ordem ambiental, mas social e econômica.
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2.0. OBJETIVO

2.1. Objetivo Geral

Propor  um  plano  de  gerenciamento  de  resíduos  sólidos  em  condomínios

verticais,  utilizando  como  estudo  de  caso  um condomínio  do  Distrito  Federal  com

aproximadamente dois mil moradores.   

2.2. Objetivos Específicos

- Realizar diagnóstico da atual forma de gerenciamento dos resíduos sólidos gerados no

condomínio;  

- Estimar a quantidade e a composição dos resíduos gerados no condomínio; 

- Avaliar a rentabilidade econômica com a venda dos resíduos recicláveis.

- Identificar possíveis parcerias com empresas recicladoras ou cooperativa de catadores

para recolher os resíduos recicláveis,  

- Propor estratégia para a separação, o armazenamento, o transporte interno e a coleta

dos resíduos sólidos;
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3.0 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Política Nacional de Resíduos Sólidos

A definição  mais  recente  para  os  resíduos  sólidos,  no  Brasil,  é  trazida  pela

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de

agosto de 2010, que define os define como: 

[...] 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 [ CITATION BRA10 \l 1046 ].

Os resíduos podem ser classificados segundo a PNRS quanto à origem e quanto

à  periculosidade.  De  acordo  com  a  origem  podem  ser  divididos  em  onze  grupos:

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; de serviços de

transportes; e de mineração.

Os  Resíduos  Sólidos  Urbanos  são  aqueles  que  englobam  tanto  os  resíduos

domiciliares como os de limpeza urbana [ CITATION BRA10 \l 1046 ]. Os Resíduos

Sólidos Domiciliares são aqueles originários de atividades domésticas em residências

urbanas, composto de restos de alimentos, produtos deteriorados, papéis, embalagens,

dentre outros, sendo esses os de interesse da presente pesquisa, mais especificamente, os

resíduos secos provenientes de coleta seletiva.

 Quanto  à  periculosidade,  de  acordo  com  a  PNRS  (2010)  e  com  a  NBR

10004:2004, os resíduos sólidos podem ser classificados em perigosos e não perigosos

[CITATION ABN04 \l 1046 ]. Os resíduos perigosos são aqueles que, em razão de suas

características  de  inflamabilidade,  corrosividade,  reatividade,  toxicidade,

patogenicidade,  carcinogenicidade,  teratogenicidade  e  mutagenicidade,  apresentam

significativo  risco à saúde pública ou à  qualidade  ambiental  [CITATION ABN04 \l

1046  ],  [  CITATION  BRA10  \l  1046  ].  Já  os  não  perigosos  são  aqueles  que  não
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apresentam nenhuma das características dos resíduos perigosos, sendo sub-classificados

em não-inertes ou inertes. 

Os resíduos não perigosos podem, em razão de sua natureza,  composição ou

volume,  serem equiparados  aos  resíduos domiciliares  pelo poder  público  municipal.

Entretanto, os resíduos dessa origem podem conter alguns resíduos perigosos em sua

composição  como  as  pilhas  e  baterias,  os  Resíduos  de  Equipamentos  Elétricos  e

Eletrônicos  (REEE),  as  tintas  e  solventes,  os  medicamentos,  etc.,  devendo  esses

resíduos serem manipulados, tratados, destinados e dispostos adequadamente.

3.2 Resíduos Sólidos no Brasil

A geração de resíduos sólidos pela população brasileira tem crescido nos últimos

anos, porém houve um decréscimo entre os anos de 2015 e 2016. Segundo o Panorama

de Resíduos Sólidos no Brasil,  realizado pela Associação Brasileira  de Empresas de

Limpeza  Pública e  Resíduos Especiais  (ABRELPE),  em 2016, houve uma produção

total de aproximadamente 78,3 milhões de toneladas no Brasil,  2% a menos que em

2015 (Figura 1) [CITATION ABR16 \l 1046 ].

Figura 1- Geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil, nos anos de 2015 e 2016.
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Fonte: Adaptado de ABRELPE (2016).

 Dos resíduos gerados em 2016, cerca de sete milhões de toneladas deixaram de

ser coletadas e tiveram destino impróprio, o que registrou um índice de cobertura de

coleta  de  91% para  o  país,  pequeno  avanço comparado  ao  ano anterior.  Embora  o
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crescimento populacional tenha sido de cerca de 0,8% entre 2015 e 2016, a geração per

capita  de resíduos registrou queda de 2,9%, chegando a 1,040 kg/hab/dia  em 2016,

conforme figura 2 [CITATION ABR16 \l 1046 ].

Figura 2- Geração per capita de resíduos sólidos urbanos no Brasil, nos anos de

2015 e 2016.
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Fonte: Adaptado de ABRELPE (2016).

Segundo  a  ABRELPE,  2016,  o  Brasil  recebe  mais  de  81  mil  toneladas  de

resíduos por dia em unidades inadequadas como lixões e aterros controlados e apenas

58,4% do montante anual é disposto em aterros sanitários. Em se tratando, porém, da

composição dos resíduos, esta varia em função de diferentes fatores, como o número de

habitantes da região, o nível educacional da população, o poder aquisitivo, o nível de

renda  familiar,  os  hábitos  e  os  costumes  da  população,  as  condições  climáticas  e

sazonais e a industrialização de alimentos [ CITATION Ger05 \l 1046 ] , [ CITATION

LEI08 \l 1046 ]. 

3.3. Resíduos Sólidos no Distrito Federal 

Desde a fundação de Brasília, na década de 60, os resíduos sólidos do Distrito

Federal tinham como disposição final o lixão da Estrutural, considerado o maior lixão

da América Latina. A existência do lixão provoca impactos sobre os corpos hídricos e
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ameaça de contaminação, por chorume, as águas subterrâneas por meio da infiltração no

solo. Analisando essa situação, Salgado [CITATION Gus16 \n  \t  \l 1046 ] adverte ser o

quadro ainda mais preocupante visto que os mananciais da região são frequentemente

utilizados pelos habitantes locais e fazem parte de uma importante bacia hidrográfica do

Distrito Federal - a Bacia do Lago Paranoá.

Ressalta ainda o aludido autor que ocupando uma área de cerca de 200 hectares,

limítrofe a uma área de proteção integral responsável pelo abastecimento de água de

parte da população do DF, através do Reservatório de Santa Maria, o lixão tornou-se

uma grande ameaça de degradação ambiental e um centro de conflito social, motivado

pela ocupação no seu entorno por moradias precárias, conforme figura 3.

Figura 3- Proximidade do reservatório de Santa Maria e o Lixão da Estrutural.

FONTE: Google Earth.

 Estima-se que no lixão estejam acumuladas cerca de 33 milhões de toneladas de

resíduos  [  CITATION Ser15 \l  1046 ],  com acréscimo  médio  de  73  mil  toneladas

mensais. Em Janeiro de 2018 o Lixão da Estrutural teve as suas atividades encerradas e,

a partir de então, a totalidade dos rejeitos são despejados no Aterro Sanitário de Brasília.

Esse aterro foi  inaugurado no dia 17 de janeiro de 2017 com capacidade para

atender a todo o Distrito Federal e até mesmo receber rejeitos de municípios vizinhos. É
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o primeiro aterro sanitário da Capital Federal e o primeiro Aterro Sanitário do Brasil a

receber somente rejeitos, conforme figura 4. 

Localizado na Região Administrativa de Samambaia, o aterro possui extensão

total de aproximadamente 76 hectares, com capacidade para comportar 8,13 milhões de

toneladas de rejeitos e tem uma vida útil estimada em 13,3 anos.

Figura 4- Aterro de Samambaia

FONTE: Google Earth

Com uma população de aproximadamente 3,0 milhões de habitantes, o Distrito

Federal  apresenta  uma  distribuição  populacional  heterogênea,  com  particularidades

regionais que refletem diferenças qualitativas e quantitativas nos resíduos gerados. Em

média,  segundo dados  disponibilizado  pelo  Serviço  de  Limpeza  Urbana  do Distrito

Federal - SLU, a produção média per capita de resíduos domiciliares é de 0,88 Kg/dia.

Dessa forma, a geração diária de Resíduo Sólido Urbano (RSU) no Distrito Federal

aproxima-se de 2,6 toneladas. 

De acordo com Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (Pnad), realizada

pelo IBGE em 2010, 98% dos domicílios do Distrito Federal possuem serviço de coleta

urbana de lixo. Em 2015 todas as 31 Regiões Administrativas (RA) do Distrito Federal

eram atendidas pela coleta seletiva, porém esse número foi reduzido para 14 RA em

2016.  Em  junho  de  2017  a  coleta  seletiva  foi  ampliada  para  mais  três  Regiões
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Administrativas, o que aumentou para 17 o número de regiões atendidas no DF. O custo

da coleta seletiva no Distrito Federal, em 2016, foi de aproximadamente 7 milhões de

reais[ CITATION Ser17 \l 1046 ] .

Segundo o SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA  [CITATION Ser17 \n  \t   \l

1046 ], o SLU pretende, em 2018, ampliar a coleta seletiva para todo o DF através da

coleta porta a porta realizada por empresa privada terceirizada e por cooperativas ou

associações de catadores de materiais recicláveis, bem como coleta ponto a ponto nos

Locais  de  Entrega  Voluntária.  Nesse  relatório  há  informações  de  que  em  2017  a

contratação de algumas cooperativas para a realização da coleta seletiva foi de grande

relevância para a qualidade dos materiais coletados.  

Anteriormente, os resíduos da coleta seletiva realizada pelo SLU eram entregues

às  cooperativas  e  estas  recebiam apenas  pelo  valor  da  venda  dos  materiais  triados.

Atualmente, além do valor da venda do material, a cooperativa recebe pela prestação do

serviço de coleta, ampliando a série de medidas objetivas de inclusão dos catadores,

conforme prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Contudo, o índice de reciclagem no Distrito Federal é muito baixo, o que faz

necessário o incentivo à coleta seletiva com adequada separação dos diversos materiais

no momento da geração do resíduo.

3.4. Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Condomínios

A Lei 4.591/64 em seu art 1º define condomínio como: 

“As edificações  ou conjuntos  de edificações,  de  um ou mais  pavimentos,
construídos  sob  a  forma  de  unidades  isoladas  entre  si,  destinadas  a  fins
residenciais ou não-residenciais, poderão ser alienados, no todo ou em parte,
objetivamente  considerados,  e  constituirá,  cada  unidade,  propriedade
autônoma sujeita às limitações desta Lei.” [ CITATION Bra64 \l 1046 ].

O capítulo  VI da supracitada  Lei  confere a  administração do condomínio ao

síndico, cabendo a esse, segundo Bulat [CITATION Mar \n  \t  \l 1046 ] “além da gestão

de  funcionário  do  condomínio,  fornecedores  e  cuidados  com  o  bem-estar  dos

condôminos, a proposição de projetos que visem melhorias aos moradores”.

Entre essas melhorias, elencamos a coleta seletiva como estratégia de redução

dos  impactos  ambientais.   Com  relação  a  implantação  da  coleta  seletiva  em

condomínios  verticais  observa-se  geralmente  algumas  dificuldades,  dentre  elas  a
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definição  do  espaço  para  colocar  lixeiras  de  resíduos  recicláveis,  orgânicos  e

indiferenciados. Geralmente, como não há muito espaço, os condomínios optam por ter

apenas  dois  coletores:  recicláveis  e  não-recicláveis  ou  recicláveis  e  orgânicos.  É

importante  notar  que os  coletores  de resíduos não devem ficar  nas  escadas,  pois as

escadas de emergência e seus acessos devem estar livres de quaisquer obstáculos.

Outra dificuldade é quanto ao local de armazenamento dos resíduos antes da

coleta  municipal.  Quando o condomínio  não dispõe  de local  adequado é necessário

realizar o dimensionamento dos contêineres que deverão ser utilizados para armazenar

os resíduos recicláveis e não recicláveis. 

Para  além  dos  obstáculos  de  ordem  operacional,  tem-se  o  problema  com  a

conscientização e sensibilização dos condôminos.  Em alguns casos, as pessoas estão

conscientes  da  importância  da  coleta  seletiva  e  da  separação,  porém  não  estão

suficientemente  sensibilizadas  para  praticar  a  separação.  Nesse  caso,  é  importante

campanhas constantes de educação ambiental assim como a divulgação dos resultados

da coleta seletiva, que pode ser colocada nos hall de entradas, elevadores, no site do

condomínio ou juntamente com o boleto do condomínio.

Diante disso, percebemos não ser de fácil implementação o processo de coleta

seletiva em condomínios, porém é um desafio com grandes possibilidades de sucesso

bastando  para  tanto  que  haja  planejamento  eficiente,  boa  comunicação  e

intencionalidade.
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4.0 METODOLOGIA

Visando alcançar os objetivos propostos, a metodologia de investigação utilizou-

se do procedimento bibliográfico com uma abordagem qualitativa intencionando uma

pesquisa ação haja vista a proposição de mudanças na área de estudo. Esta área é o

Condomínio  Prime  Park  Sul,  situado  na  área  do  Park  Sul,  localizado  na  Região

Administrativa do Guará, no Distrito Federal. O dito condomínio é constituído por 676

apartamentos  distribuídos  em nove torres de dez andares  e  possui  aproximadamente

2.000 moradores, contando ainda com espaço coletivo formado por um amplo espaço de

lazer com três piscinas, quatro churrasqueiras e sete espaços para festas, além de possuir

um salão de beleza, uma academia e uma lanchonete. 

 Para o desenvolvimento das atividades propostas a pesquisa foi realizada em

três  etapas:  Levantamento  de  informações  e  dados;  Caracterização  física;

Sistematização e Análise dos resultados. 

4.1 Levantamento de informações e dados  – São procedimentos relacionados à

coleta  e  a  organização  de  dados  que  permitam  a  análise  da  prática  rotineira  dos

moradores e a política de coleta de lixo do condomínio a fim de que se possa planejar as

técnicas viáveis de aproveitamento de resíduos no dito condomínio.

4.2.  Caracterização  física – Análise da gravimetria dos resíduos provenientes das

coletas convencionais utilizando-se como instrumento um estudo feito pelo SLU-DF, no

período de agosto a novembro de 2015.

4.3  Sistematização  dos  resultados  –  Após  realizada  a  etapa  preliminar  de

diagnóstico da área em estudo e objeto da ação interventiva,  há que ser realizada a

sistematização dos dados colhidos com o intuito de classificar os diferentes elementos

de  forma  a  obter  as  informações  relevantes  para  a  finalidade  pretendida  nessa

investigação.
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5.0 TRATAMENTO DOS DADOS 

5.1. Descrição da área / Caracterização física

O  condomínio  objeto  de  estudo  desta  investigação  está  inserido  na  coleta

domiciliar  da  Região  Administrativa  do  Guará,  cuja  média  mensal  de  coleta  dos

resíduos  domiciliares  foi  de  2.543,41  toneladas  na  coleta  convencional  e  198,40

toneladas na coleta seletiva. Estes valores mostram um percentual de 7,24% (em peso)

da coleta seletiva [CITATION JOS15 \l 1046 ].  

Considerando a média de geração de resíduo de 0,88 Kg/habitante/dia  e  que

apenas 7,24% dessa quantidade faz parte da coleta seletiva, temos que 0,816288 kg dos

resíduos gerados fazem parte  da coleta  convencional  e  0,063712 kg fazem parte  da

coleta seletiva. 

Na Tabela 1 pode-se observar o percentual obtido para cada componente nas

Coletas Convencional e Seletiva, respectivamente, na Região Administrativa do Guará

na gravimetria realizada, em 2015.  

Tabela 1-  % de cada componente nos resíduos das Coletas Convencional e Seletiva
do Guará.

Material
Coleta

Convencional
(%)

Coleta Seletiva
(%)

Orgânico 38,00 10,50
Rejeito 39,50 12,20

PET 1,40 3,10
Plástico Duro 0,30 0,50
Plástico filme 7,40 6,80
Plástico Mole 1,30 3,50

Papel 4,30 28,10
Papelão 2,80 15,50
Vidro 1,30 10,60

Alumínio 0,30 0,70
Latão 0,40 1,20
Outros 0,90 0,50

Longa Vida 0,40 2,60
Isopor 0,60 0,80

Vestuário 0,90 3,40
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Total 100,00 100,00
Fonte: Adaptado de [CITATION JOS15 \l 1046 ].

5.2. Levantamento de informações e dados

O condomínio Prime Park Sul é constituído por nove torres de dez andares. Cada

andar,  de  cada  torre,  possui  uma  pequena  sala  para  a  disposição  dos  resíduos

denominada como lixeira de corredor. Cada lixeira de corredor possui dois coletores,

um para resíduos recicláveis e outro para os resíduos orgânicos, conforme figura 5.

 A coleta dos resíduos gerados pelos moradores é realizada duas vezes por dia,

às 14 horas e às 22:00 horas. É possível observar que muitos moradores não fazem a

segregação dos resíduos em seco e orgânico, o que faz com que a segregação não seja

totalmente eficaz.

Figura 5- Lixeira de Corredor de uma das torres do Edifício Prime Park Sul.

FONTE: Arquivo pessoal

Cada  torre  tem  um funcionário  responsável  pelo  recolhimento  dos  resíduos.

Após a coleta pelos funcionários do condomínio, os resíduos são disponibilizados em
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contêineres no lado externo do prédio para coleta pelo Sistema Limpeza Urbana – SLU,

conforme figura 6. Existem contêineres para resíduos secos e para resíduos orgânicos.

Figura 6- Contêineres para resíduos secos e orgânicos no lado externo do 

condomínio.

FONTE: Arquivo pessoal

As nove torres existentes no condomínio não possuem plantas iguais, de forma

que algumas delas possuem as lixeiras  de corredor  bem menores  que as lixeiras  de

corredor de outras torres, o que dificulta a disposição de demais coletores para aumentar

a segregação dos recicláveis.

Salienta-se que desde sua inauguração, em 2013, o condomínio nunca realizou

nenhuma sensibilização consistente junto a seus moradores acerca da importância da

coleta seletiva bem como a forma correta de separação dos resíduos.
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6.0  SISTEMATIZAÇÃO  DOS  RESULTADOS  E  PROPOSTA  DE

INTERVENÇÃO

A reciclagem dos materiais, na prática, ocorre fora do sistema de gerenciamento

dos  Resíduos  Sólidos  Urbanos.  Os  materiais  destinados  à  reciclagem  entram  na

indústria de transformação ou de reciclagem e retornam ao mercado. Devido à baixa

presença  da  indústria  no  Distrito  Federal,  os  materiais  recicláveis  possuem,

praticamente, apenas dois possíveis destinos: serem comercializados com a empresa de

reciclagem Capital ou com atravessadores, que comercializam esses materiais fora do

Distrito Federal, em outros estados onde exista comércio para os mesmos.  

A “Capital  “está entre as grandes empresas no ramo de recicláveis da região

Centro-Oeste. Ela fica localizada em SCIA/Estrutural, próximo ao condomínio Prime

Park Sul.  Os preços aplicados aos materiais podem variar mês a mês, dependendo da

quantidade coletada e de quão bem segregado está aquele material. 

Na  tabela  2,  encontram-se  dispostos  os  preços  dos  materiais  segregados

aplicados atualmente no Distrito Federal.

Tabela 2-Valor em reais a ser pago por Kg para cada material segregado.

      Material R$/KG
PET 0,90

Plástico Duro 1,20
Plástico Mole 1,05

Papel 0,30
Papelão 0,25
Vidro 0,00
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Alumínio 1,93
Latão 3,00
Isopor 0,00

FONTE: Empresa de reciclagem Capital em Janeiro de 2018.

Considerando os valores constantes nas Tabelas 1 e 2, é possível arrecadar o

valor  de  R$ 51.868,80 por  ano,  com a  venda dos  resíduos recicláveis  gerados pelo

condomínio Park Sul, conforme demonstrativo na tabela 3.

Tabela 3-Valor em reais a ser arrecadado com a venda dos resíduos recicláveis
produzidos pelo condomínio Park Sul.

Material R$/dia R$/mês R$/ano

Orgânico    
Rejeito    

PET 24,13 723,77  
Plástico Duro 6,64 199,25  
Plástico filme 0,00 0,00  
Plástico Mole 26,97 809,02  

Papel 31,80 954,06  
Papelão 16,37 490,97  
Vidro 0,00 0,00  

Alumínio 11,17 335,22  
Latão 27,00 809,97  
Outros 0,00 0,00  

Longa Vida 0,00 0,00  
Vestuário 0,00 0,00  

Total 144,08 4.322,40 51.868,80
Fonte: Tabela baseada nas informações coletadas.

Nesses  cálculos  não estão  sendo contabilizados  os  resíduos produzidos  pelos

eventos  que  acontecem  nos  espaços  de  festas  e  churrasqueiras  do  condomínio.  Ao

considerar  esses  resíduos,  haverá  o  aumento  na  quantidade  de  resíduos  recicláveis

gerados e, consequentemente, aumento da arrecadação na venda desses materiais.

Para a venda dos resíduos recicláveis é necessário que o condomínio segregue os

resíduos  por  tipo  de  material.  Para  isso  é  preciso  que  o  condomínio  invista  em

contêineres próprios para a segregação. Esses contêineres devem ficar do lado de fora
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do condomínio e cada condômino deve ir até a área externa para a dispor do resíduo

reciclável. 

É importante que esses recipientes tenham duas portas, uma menor para que as

pessoas  depositem os  resíduos e  uma outra  maior,  estar  com cadeado,  para  que  os

funcionários  do condomínio retirem os  resíduos no momento  da venda do material,

conforme figuras 4 e 5.

 Recomenda-se que tenha, no mínimo, contêineres específicos para vidro, papel, metal e

plástico.  Caso o condomínio não tenha interesse em comercializar  o material  triado,

pode-se disponibilizar o material para cooperativas de catadores da região.

Figura 7- Exemplo de Contêineres para metal, papel e plástico.

FONTE: Arquivo pessoal

Figura 8- Exemplo de Contêiner para vidro.
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FONTE: Arquivo pessoal

Nas lixeiras de corredor, recomenda-se utilizar dois coletores, um para resíduos

orgânicos e outro para rejeitos.  Após a coleta desses resíduos, pelos funcionários do

condomínio, esses devem ser dispostos em contêineres separados e sinalizados, na área

externa do condomínio, para posterior coleta pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

Caso seja de interesse do condomínio, pode-se contratar uma empresa para coletar os

resíduos orgânicos para que esta realize a compostagem dos resíduos orgânicos. 

Além disso, o condomínio possui, na garagem subterrânea uma sala fechada de

20 metros quadrados, onde são guardados os materiais que são utilizados para a coleta

dos resíduos das nove torres, tais como: carrinhos, sacolas, vassouras e etc. Nessa sala

recomenda-se fazer um Ecoponto para coleta de outros materiais, como medicamentos,

lâmpadas,  pilhas  e  baterias,  materiais  eletrônicos,  cartões  de  crédito,  esponjas  de

limpeza, óleo de cozinha, lacres de latas de alumínio, tampas de plástico e miniaturas de

produtos  de  higiene  pessoal,  conforme  Figura  9.  Recomenda-se  que  o  condomínio

disponibilize coletores específicos para armazenagem desses materiais. 

Figura 9- Exemplo de Ecoponto.
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FONTE: Arquivo pessoal

As lâmpadas, pilhas e baterias poderão ser encaminhadas para a Leroy Merlin ou

Carrefour.  Orienta-se  que  os  medicamentos  sejam  entregues  nas  farmácias  e  os

materiais  eletrônicos  doados  para  cooperativas  de  catadores  ou  para  empresas  que

fazem a reciclagem desse tipo de material. O óleo de cozinha deverá ser encaminhado

para o Projeto Biguá da Companhia de Saneamento de Brasília (Caesb) e os demais

materiais para projetos específicos que recolhem esses materiais. 

Ressalta-se que não há grandes custos para o condomínio com a implementação

das ações ora propostas vez que os investimentos para coleta seletiva serão repostos

com a rentabilidade econômica por ela gerada. 

No mais, recomendamos ainda uma prática de conscientização dos moradores

através  de  palestras  de  sensibilização,  entrega  de  panfletos  orientadores;  fixação  de

informativos  nas  lixeiras;  publicização  da  quantidade  de  resíduos  enviados  para  a

reciclagem com o devido valor  arrecadado.  Essas  ações,  em especial  as  educativas,

deverão ser de caráter permanente agregando uma proposta de educação ambiental.
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7.0. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho nos oportunizou reconhecer  que a implementação de um

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  em Condomínios  Verticais  é de suma

importância para um melhor aproveitamento dos materiais recicláveis gerados.

Com  a  implantação  desse  plano,  aproximadamente  12.500kg  de  resíduos

recicláveis  poderão  ser  encaminhados  para  a  reciclagem,  por  mês,  sem custos  para

administração  pública  e  sem o  risco  desses  resíduos  terem o  aterro  sanitário  como

destino final, além da destinação correta dos materiais da logística reversa (lâmpadas,

pilhas,  baterias  e  medicamentos),  dos  materiais  eletrônicos,  e  de  um  melhor

aproveitamento de materiais que possuem projetos específicos.

 Constatou-se, através de uma estimativa,  que é desperdiçado um rendimento

mensal significativo com a não separação dos resíduos recicláveis no condomínio. Uma

outra alternativa para os resíduos recicláveis poderia ser a doação desses resíduos para

cooperativas de catadores que realizam a reciclagem ou para catadores da região. Além
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da renda auferida, destaca-se o enorme benefício ambiental, através da diminuição da

destinação de resíduos recicláveis para aterro sanitário. 

Um plano de ação de educação ambiental foi sugerido para o condomínio, com

ações simples e voltadas para a conscientização dos moradores como palestras  cujo

intuito é sensibilizar os condôminos a aderirem ao plano e mostrar sua importância para

o meio ambiente. Além das palestras é recomendável colocar informativos nas lixeiras

de  corredor  e  informar  mensalmente  a  quantidade  de  resíduos  enviados  para  a

reciclagem e, no caso de venda dos materiais, informar o valor arrecadado.

A efetividade desse plano de ação depende da administração do condomínio e,

principalmente,  do  comprometimento  dos  moradores.  A  conscientização  ambiental,

reforçada  através  do  conhecimento  e  do  envolvimento  dos  indivíduos,  traz  grandes

avanços para a redução, o reuso e a destinação correta dos resíduos. 

A compreensão do tema oferece oportunidades para a reflexão e mudança de

atitudes. Deve-se esperar, no entanto, avanços graduais para atingir progressos na gestão

eficiente dos resíduos gerados no condomínio, devido aos incontáveis elementos que

regem a conscientização ambiental.
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ANEXO

ANEXO A – CÁLCULO DA QUANTIDADE DE RESÍDUOS GERADOS E DOS

VALORES DE VENDA DOS RESÍDUOS.
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