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RESUMO 

A destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos tem se tornado um tema cada 

vez mais importante no cenário ambiental e urbano. Reinserir produtos em sua cadeia produtiva, 

assim como a devolução correta por meio da logística reversa, evita possíveis impactos 

negativos como a poluição do solo, do ar e dos recursos hídricos além de diminuir o consumo 

de matéria prima. O gerenciamento de resíduos sólidos auxilia nesse processo, identificando as 

deficiências e reduzindo as perdas. A fim de avaliar o gerenciamento dos resíduos sólidos de 

um condomínio horizontal em Goiânia, foi verificado as legislações e normas pertinentes ao 

estudo no residencial, assim como o funcionamento de sua usina de triagem instalada para 

aumentar a venda dos materiais recicláveis gerados no condomínio. A avaliação realizada 

mostra que atualmente o gerenciamento carece de algumas melhorias, tanto num aspecto legal 

quanto operacional, a fim de obter uma maior quantidade de resíduos recicláveis para venda, 

diminuindo a porção que vai desnecessariamente ao aterro, e adequar as atividades exercidas 

às legislações vigentes. 

Palavras-chave: Gerenciamento de resíduos, triagem, condomínio horizontal 
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1. INTRODUÇÃO 

O aumento da urbanização trouxe, também, o crescimento da geração de resíduos e de seu 

descarte ambientalmente inadequado. Assim, o poder público, responsável pela coleta e 

destinação final dos resíduos sólidos urbanos (RSU), enfrenta hoje o dilema de como lidar com 

esses problemas (GOIÁS, 2017). 

Com a aprovação da Lei 12.305 em 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), os municípios devem elaborar seus Planos Municipais de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS). Eles são instrumentos para o planejamento da gestão de resíduos 

sólidos, observando os princípios estabelecidos na lei tais como o consumo sustentável e o 

princípio do poluidor-pagador (BRASIL, 2010). Os resíduos gerados devem ter destinação 

ambientalmente correta pelo poder público ou pelos entes responsáveis por sua geração. 

Considerando o disposto na PNRS, o município de Goiânia publicou a Lei n° 9.498 de 2014 

que estabelece que os grandes geradores são os responsáveis pelos serviços de coleta, transporte 

e destinação final de seus resíduos sólidos e devem assumir, inclusive, os custos decorrentes de 

tais serviços. No artigo 2 da citada lei são definidos os critérios para o enquadramento de um 

estabelecimento como grande gerador. Os condomínios horizontais, independentemente do 

volume diário de resíduo gerado, ficam definidos como grandes geradores. (GOIÂNIA, 2014). 

Embora não haja a obrigatoriedade da elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos (PGRS) para condomínios horizontais, a observação dos princípios e objetivos 

estabelecidos na PNRS resulta em vantagens para o gerador. Assim, a redução da quantidade 

de resíduos a ser destinada para o aterro sanitário torna-se economicamente relevante para o 

grande gerador e a segregação adequada dos materiais recicláveis se apresenta como um fator 

importante para essa diminuição. Além de diminuir os gastos com a disposição final desses 

resíduos, a venda dos materiais recicláveis gera, também, uma renda ao gerador.  
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2. OBJETIVOS 

O objetivo geral desse trabalho é avaliar o atual gerenciamento dos resíduos sólidos de um 

condomínio horizontal localizado na cidade de Goiânia, observando os aspectos técnicos e 

legais. 

Sendo assim, os objetivos específicos são: 

a. Avaliar os procedimentos operacionais adotados para os resíduos sólidos gerados no 

condomínio; 

b. Avaliar os procedimentos relacionados à minimização da geração, reutilização e 

reciclagem dos resíduos; 

c. Propor ações para melhorar o gerenciamento de resíduos do condomínio. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nesse capítulo serão apresentados os aspectos teóricos pertinentes ao trabalho. Para isso, serão 

abordados os seguintes temas: conceitos, legislação pertinente, panorama dos resíduos sólidos, 

e educação ambiental. 

3.1 CONCEITO E CLASSIFICAÇÕES DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Segundo a norma NBR 10.004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2004), 

os resíduos sólidos são definidos como: 

Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de 

origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 

varrição. (ABNT, 2004, p. 7). 

Segundo ABNT (2004), os resíduos sólidos são divididos em duas classes distintas: 

• Resíduos de Classe I: Perigosos 

• Resíduos de Classe II: Não Perigosos 

Os resíduos são classificados como Classe I quando apresentam algum tipo de periculosidade. 

Já os resíduos Classe II são todos aqueles que não se enquadram na Classe I e são subdivididos 

em 2 grupos: 

• Resíduos Classe II A: Não Inertes 

• Resíduos Classe II B: Inertes 

Os resíduos de Classe II B – Inertes são aqueles que, após serem amostrados e submetidos à 

ensaios previstos nas normas da NBR 10.006 e 10.007, não tiveram alguma de suas substâncias 

solubilizadas em água em concentração superiores aos padrões de potabilidade de água, com 

exceção dos seguintes parâmetros: cor, turbidez, dureza e sabor. 

Por fim, todos os resíduos que não se enquadram na Classe I ou na Classe II B são classificados 

como Classe II A – Não inertes. Algumas das propriedades que esses resíduos podem apresentar 

são: biodegradabilidade, combustibilidade e solubilidade em água.  

Além da classificação segundo a periculosidade, a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) também classifica os resíduos sólidos segundo sua origem em: 
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a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 

residências urbanas; 

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; 

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”; 

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os 

gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, 

“h” e “j”; 

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 

atividades, excetuados os referidos na alínea “c”; 

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais; 

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme 

definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do 

Sisnama e do SNVS; 

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos 

e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos para obras civis; 

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas 

atividades; 

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; 

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios (BRASIL, 2010, p. 7). 

3.2 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

A principal legislação federal pertinente ao gerenciamento de resíduos sólidos é a Lei n° 12.305 

que institui a PNRS. Sancionada em agosto de 2010, foi regulamentada pelo Decreto n° 7.404 

em dezembro do mesmo ano. 

A PNRS apresenta princípios, objetivos e instrumentos, assim como as diretrizes relacionadas 

à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos e as responsabilidades dos geradores e do poder 

público. São objetivos da PNRS a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o 

tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final dos rejeitos de forma adequada.  
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Essa política apresenta também, em seu artigo 3°, algumas definições relevantes para o 

entendimento desse trabalho: 

[...] 
IV - Ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o 

desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o 

processo produtivo, o consumo e a disposição final;  

V - Coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados 

conforme sua constituição ou composição;  

[...] 
VII - Destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos 

que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 

aproveitamento energético ou outras destinações observando normas 

operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 

segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;  

[...] 
IX - Geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito 

público ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, 

nelas incluído o consumo;  

[...] 
XIV - Reciclagem: 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; 

XV - Rejeitos: 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; 

[...] 
XVII - Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: 

conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, 

para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como 

para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental 

decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei (Brasil, 2010, 

p. 5). 

De acordo com a PNRS, toda a sociedade é responsável pelos resíduos sólidos, cabendo ao 

titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos a elaboração do 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), assim como a prestação, 

direta ou indireta dos serviços de coleta, transporte e tratamento e disposição final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos (BRASIL, 2010).  

Cabe aos geradores de resíduos domiciliares dispor, de forma adequada, seus resíduos para 

coleta, assim como devolver aos comerciantes ou distribuidores, e estes para os fabricantes ou 

importadores, os resíduos que integram a logística reversa obrigatória. Já para os demais 

resíduos a responsabilidade por todo o gerenciamento é do gerador (BRASIL, 2010). 
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Com o objetivo de integrar a sociedade na sua responsabilidade para conservação do meio 

ambiente e, no caso específico dos RSU, na separação e destinação adequada, a PNRS prevê 

como um dos seus instrumentos a Educação Ambiental. A Lei n° 9.795, que institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA), apresenta em seu artigo 1° o conceito de educação 

ambiental: 

Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade (BRASIL, 1999, p. 1). 

A PNEA também apresenta os modelos de ensino em seu artigo 2°: 

A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal 

(BRASIL, 1999, p. 1). 

Segundo a PNEA, para que seja possível a construção de sociedades sustentáveis, a educação 

ambiental deve estar inserida no ensino formal através do currículo das escolas e, no ensino não 

formal, deve ser feita por meio de panfletos, propagandas, revistas, ecoturismo, sensibilização 

da população, dentre outros (BRASIL, 1999). Tais ações têm como objetivo despertar a 

consciência das pessoas ao perceberem que elas fazem parte do meio ambiente e de seu bem-

estar (SANTAELLA, 2014). 

Outro ponto importante a respeito da PNRS é o princípio do poluidor-pagador, uma ferramenta 

fundamental na preservação ambiental ao internalizar os custos da poluição pelo próprio agente 

poluidor (OLÍMPIO, 2007). 

O poluidor, definido na Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), lei n° 6.938/81 em seu 

artigo 3°, inciso IV é “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável 

direta ou indiretamente por atividades causadoras de degradação ambiental”. Com isso, o 

princípio de poluidor-pagador visa a prevenção de danos ao meio ambiente através da 

determinação de custos a serem pagos, o que inclui os geradores de grandes volumes de resíduos 

sólidos (VGResiduos, 2017). 

Nessa mesma lei é estabelecido ao Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), junto 

ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA), a criação de normas e critérios para o 

licenciamento ambiental de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. 
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Ao que compete a união, o licenciamento ambiental é feito pelo IBAMA nas atividades 

descritas na Lei Complementar 140/11 em seu artigo 7° inciso XIV e no Decreto n° 8437/15. 

Já Resolução CONAMA 237/97 dispõe especificamente sobre o licenciamento ambiental, 

definindo a competência da União, dos Estados e do Município; e a listagem de atividades 

sujeitas ao licenciamento. 

De acordo com a resolução, o licenciamento ambiental pode ser definido como: 

Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia 

a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 

causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e 

regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso (CONAMA, 1997, p. 

1). 

De acordo com a mesma resolução, o processo de licenciamento ambiental possui três etapas 

distintas: Licenciamento Prévio, Licenciamento de Instalação e Licenciamento de Operação. 

Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, 

atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 

condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; 

Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou 

atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas 

e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 

condicionantes, da qual constituem motivo determinante; 

Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta 

das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e 

condicionantes determinados para a operação (CONAMA, 1997, p. 3). 

Através desses documentos e de seus procedimentos, o licenciamento ambiental permite o 

controle ambiental de atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras através do órgão 

ambiental responsável, garantindo o direito de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Assim, a empresa deve passar pelo processo de licenciamento ambiental e garantir sua função 

social ao não colocar em risco o meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas. (Farias, 

2006). 
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3.3 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

Em Goiás tem-se a Lei n° 14.248, aprovada em 2002, que institui a Política Estadual de 

Resíduos Sólidos. Em seu artigo 6°, inciso V, os resíduos especiais são classificados como 

aqueles “provenientes do meio urbano e rural que, pelo seu volume ou por suas propriedades 

intrínsecas, exigem sistemas especiais para acondicionamento, armazenamento, coleta, 

transporte, tratamento e destinação final, de forma a evitar danos ao meio ambiente” (GOIÁS, 

2002, p. 5). 

Esta definição de resíduos especiais abrange os grandes geradores que, devido ao volume 

gerado, devem elaborar seu plano de gerenciamento em concordância com a própria legislação. 

O licenciamento ambiental no estado de Goiás atualmente é feito através da Lei n° 20.694/19, 

que dispõe sobre as normas para o licenciamento e regulamentado pelo Decreto n° 9.710/20. 

Nela, estão dispostos os empreendimentos sujeitos ou não de licença ambiental, os tipos de 

licenças, o processo para retirar a licença ambiental dentre outros.  

Entretanto, as atividades que possuem impacto local podem ser licenciadas pelo próprio 

município em que esse impacto ocorre, e nesse sentido existe a resolução do Conselho Estadual 

do Meio Ambiente (CEMAm) nº 02 de 29 de julho de 2016, que estabelece uma relação das 

atividades de impacto ambiental local no âmbito do Estado de Goiás e o credenciamento de 

municípios para licenciarem esse tipo de atividade. À Agência Municipal de Meio Ambiente 

(AMMA), órgão ambiental de Goiânia, é delegada a função de licenciamento para esse tipo de 

atividade, que será discorrida no próximo capítulo. 

3.4 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

Em Goiânia, a primeira legislação pertinente aos grandes geradores de resíduos sólidos foi a 

Lei n° 9.498 de 2014, que regulamenta a cobrança pela coleta, transporte e destinação final dos 

RSU de grandes geradores. Segundo a lei, os resíduos produzidos pelos grandes geradores, 

desde que classificados como classe 2 pela ABNT (não perigosos), devem ser coletados e 

transportados, pelos interessados, para o local de destinação final designado pelo ente 

gerenciador dos serviços públicos de limpeza urbana da municipalidade ou coletados, 

transportados, tratados e destinados por este ente, mediante pagamento de preço público ao 

município (GOIÂNIA, 2014). 
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De acordo com o artigo 2° da Lei n° 9.498, são considerados grandes geradores: 

I - Proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos, 

institucionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, entre outros, 

geradores de resíduos sólidos caracterizados como resíduos da Classe 2, pela 

NBR 10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em 

volume superior a 200 (duzentos) litros diários;  

[...] 

III - Condomínios de edifícios não residenciais ou de uso misto, cuja soma 

dos resíduos sólidos, caracterizados como resíduos Classe 2, pela NBR 

10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), gerados pelas 

unidades autônomas que os compõem, seja em volume médio diário igual ou 

superior a 1.000 (mil) litros;  

IV - Condomínios horizontais, geradores de resíduos sólidos caracterizados 

como resíduos da Classe 2, pela NBR 10.004, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) (GOIÂNIA, 2014, p. 1). 

Em março de 2016 foi publicado o Decreto 728, que regulamenta a da Lei n° 9.498. Nela foram 

mantidas as definições de grandes geradores e estabelecidos os direitos e obrigações dos entes 

públicos e privados. 

De acordo com o artigo 7° do Decreto, os estabelecimentos e condomínios notificados como 

grandes geradores devem realizar o Cadastro Técnico Ambiental – Resíduos Sólidos, 

disponível no site da prefeitura. Além disso, em seu artigo 9°, fica definido que, com relação 

aos resíduos recicláveis, é dever dos Grandes geradores: 

I - Promover meios para a realização da coleta seletiva na fonte geradora;  

II - Criar condições para a separação e coleta dos recicláveis e segregar os 

resíduos sólidos gerados, minimamente, em secos e úmidos (GOIÂNIA, 2016, 

p. 3). 

Segundo o artigo 10° os grandes geradores devem envidar esforços para reduzir a geração de 

resíduo sólidos podendo ser desenquadrado como grande gerador segundo seu parágrafo 1°: 

§ 1º A título de incentivo à redução da geração de resíduos sólidos à coleta 

seletiva e à compostagem, o Ente Gerenciador poderá rever o seu 

enquadramento como Grande Gerador, nos termos da lei (GOIÂNIA, 2016, p. 

4). 

Os grandes geradores devem também, segundo os incisos do artigo 11°: 

I - Fornecer, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, todas as informações 

solicitadas pelo ente gerenciador, referentes à natureza, à quantidade, ao tipo, 

às características e ao gerenciamento dos resíduos sólidos gerados, bem como 

os comprovantes de destinação dos resíduos sólidos e a disposição final dos 

rejeitos em aterro sanitário regularmente licenciado, devidamente assinados 

por técnico habilitado;  

[...] 
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III - Construir, em suas dependências, abrigos de resíduos sólidos, de acordo 

com as normas estabelecidas no Código de Obras e Edificações e no Código 

de Posturas do Município e demais normas pertinentes;  

IV - Acondicionar e armazenar seus resíduos até sua remoção para a coleta 

pelas empresas prestadoras de serviços, ficando vedada sua disposição em 

acondicionadores e logradouros públicos, bem como sua apresentação para 

coleta pública de resíduos domiciliares (GOIÂNIA, 2016, p. 5). 

Ademais, conforme estabelecido no artigo 12°, os grandes geradores são corresponsáveis, por 

quaisquer danos ao meio ambiente, decorrente do manejo inadequado de seus resíduos pelas 

empresas prestadoras de serviço, assim como responsável por sua correção ou ressarcimento ao 

Poder Público Municipal, caso esse seja responsável pela reparação do dano. 

E, por fim, é vedado aos grandes geradores, segundo o artigo 13°, “a execução, por si próprios, 

dos serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos e disposição final 

de rejeitos” (GOIÂNIA, 2016, p. 5). 

Já para o Poder Público Municipal é incumbido o dever de oferecer, em termos do artigo 8°, 

aos grandes geradores ou às empresas prestadoras de serviço, aterro sanitário regularmente 

licenciado à disposição final, assim como de fiscalizar o cumprimento das normas dispostas 

nesse decreto. 

Em setembro de 2017 foi expedido o Decreto n° 2.639, que alterou a Lei n° 9.498 dando novas 

disposições (já integradas nas análises anteriores) e mudando o artigo 3° da Lei, ao adicionar 

novas formas de caracterização dos grandes geradores de resíduos e dispondo que condomínios 

residenciais verticais também possam ser enquadrados como grandes geradores. Poucos meses 

depois, no mesmo ano, o Decreto n° 3.156/17 retorna o artigo 3° aos moldes anteriores 

estabelecidos na própria Lei 9.498. 

No âmbito do município de Goiânia, o licenciamento ambiental é regulamentado pela Instrução 

Normativa nº 063, de 30 de outubro de 2019. Ela aponta, de forma mais detalhada e instrutiva, 

como deve ser realizado o procedimento de licenciamento. Nela, as atividades econômicas com 

potencial de poluição alto estão sujeitas às Licenças Ambientais Prévia, de Instalação e de 

Operação (GOIÂNIA, 2019). 

3.5 GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

Segundo a PNRS a gestão de resíduos é definida como: 
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Conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, 

de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e 

social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável 

(Brasil, 2010, p. 2). 

A gestão de resíduos deve ser feita num âmbito governamental pela União, através do Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), pelo Estado, através do Plano Estadual de Resíduos 

Sólidos (PERS) e pelo Município, através do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS). 

A gestão de resíduos sólidos corresponde ao conjunto de atividades relacionadas às tomadas de 

decisões e a organização desse setor por parte do governo, através de leis, políticas públicas, 

instituições, instrumentos e meios. (SCHALCH et al 2002). A gestão se preocupa com: o que 

fazer, as tomadas de decisões, o planejamento, os objetivos, as metas, o controle e a avaliação 

de desempenho (TAGUCHI, 2010). 

Já o gerenciamento de resíduos sólidos é: 

Conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 

dos rejeitos, de acordo com o plano municipal de gestão integrada de resíduos 

sólidos ou com o plano de gerenciamento de resíduos sólidos (Brasil, 2010, p. 

2). 

Essas ações devem ser promovidas, obrigatoriamente, pelas empresas e prestadores de serviços 

que se enquadrem no Art. 20 dessa lei. Quanto ao conteúdo, o plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos deve conter: 

• Descrição do empreendimento ou atividade; 

• Diagnóstico dos resíduos gerados;  

• Responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos;  

• Procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de resíduos sólidos 

sob responsabilidade do gerador;  

• Identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores;  

• Ações preventivas e corretivas  

• Metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos 

• Medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos. 



19 

 

Segundo Araújo (2002), o gerenciamento deve ser entendido como um “conjunto de ações 

técnico-operacionais que visam implementar, orientar, coordenar, controlar e fiscalizar os 

objetivos estabelecidos na gestão”. O gerenciamento preocupa-se em: como fazer, os 

procedimentos operacionais e tecnológicos, as ações para implementar e operacionalizar os 

objetivos da gestão e com indicadores de desempenho (TAGUCHI, 2010). 

Para a Master Ambiental (2020) as vantagens de se fazer o gerenciamento de resíduos sólidos 

é “[...] identificar deficiências, reduzir desperdícios e obter lucro da comercialização dos 

materiais recicláveis de qualidade.” Cria-se também uma imagem ambientalmente positiva 

diante dos clientes e da comunidade local, além de cumprir as leis vigentes, diminuindo os 

riscos de multas e punições. 

3.6 PANORAMA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), a geração de RSU no 

Brasil em 2017 foi estimada em 60,6 milhões de toneladas, como apresentado na Tabela 1. 

Nesse mesmo período, a quantidade de materiais recicláveis coletada foi de quase 1,5 milhão 

de toneladas (Tabela 2). 

Tabela 1 - Geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil de 2015 a 2017 

Ano 
Número de 

municípios 

População 

urbana 

(habitantes) 

Geração per capita 

(kg/hab.dia) 

Quantidade de 

RSU coletada 

(milhões de t/ano)  

2015 5.570 172.776.703 1,00 62,5 

2016 5.570 174.208.995 0,94 58,9 

2017 5.570 175.588.503 0,95 60,6 

Fonte: Adaptado de SNIS (2017).  

 

Tabela 2 – Geração de resíduos sólidos recicláveis no Brasil de 2015 a 2017 

Ano 

Número de 

municípios 

com coleta 

seletiva porta a 

porta 

População 

urbana atendida 

(habitantes) 

Geração per capita 

de materiais 

recicláveis 

(kg/hab.ano) 

Quantidade de 

resíduos 

recicláveis 

coletados (t/ano) 
Mínima Máxima 

2015 1.022 50.124.029 0,04 351,6 1.759.909 

2016 1.045 49.963.967 0,04 337,3 1.436.509 

2017 1.069 53.911.085 0,06 341,4 1.485.287 

Fonte: Adaptado de SNIS (2017).  
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Como se pode observar, apenas 19,2% dos municípios possuem coleta seletiva e a quantidade 

coletada de recicláveis representa, apenas, 2,5% do total gerado de RSU. Segundo o mesmo 

trabalho, considerando que 30% do total de RSU é potencialmente reciclável, apenas 13,2% de 

resíduos foram coletados. Sendo assim, a cada 10 kg de RSU coletado apenas 0,4 kg são 

coletados de forma seletiva, ao invés do potencial de 3 kg (SNIS, 2017). 

Com relação ao estado de Goiás, os valores estimados de geração de RSU e de recicláveis para 

2010, segundo o Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), são apresentados na Tabela 3.  

Tabela 3 - População do estado de Goiás e geração de resíduos sólidos urbanos 

Ano 
Número de 

municípios 

População 

urbana 

(habitantes) 

Geração per 

capita média 

(kg/hab.dia) 

Quantidade de 

RSU (milhões 

de t/ano) 

Quantidade de 

resíduos 

recicláveis 

(t/ano) 

2010 246 5.420.544 0,75 1,492 57.398,64 

Fonte: Adaptado de GOIÁS (2017).  

Os valores estimados de recicláveis foram obtidos utilizando os dados da meta mínima 

estabelecida para a geração de recicláveis. 

Por fim, os valores coletados no município de Goiânia, segundo a Assessoria Técnica 

Operacional da Companhia de Urbanização de Goiânia (COMURG, 2019), responsável pela 

coleta, transporte e destinação do final dos RSU, assim como pela coleta seletiva, são 

apresentados, respectivamente, nas Tabelas 4 e 5. 

Tabela 4 - Quantitativos de resíduos depositados no aterro sanitário em Goiânia de 2015 a 2018 

Ano 

População 

urbana 

(habitantes) 

Geração per 

capita 

média 

(kg/hab.dia) 

Quantidade 

de RSU da 

coleta 

convencional 

(t/ano) 

Quantidade 

de resíduos 

de galhos 

(t/ano) 

Quantidade 

de RSU 

coletados 

por 

empresas 

particulares 

(t/ano) 

Total de 

RSU no 

aterro 

(t/ano) 

2015 1.424.974 1,12 495.527,90 30.847,88 58.050,23 584.426,01 

2016  1.442.844 0,98 445.883,73 30.758,00 37.979,07 514.620,80 

2017 1.460.241 0,96 420.509,53 28.248,00 65.148,27 513.905,80 

2018  1.489.722 0,95 421.326,96 42.858,00 52.038,88 516.223,84 
Fonte: Adaptado de COMURG (2019).  
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Tabela 5 - População de Goiânia e quantitativos de resíduos coletados anualmente de forma seletiva 

Ano 
População urbana 

(habitantes) 

Geração per capita 

média (kg/hab.dia) 

Quantidade de resíduos 

recicláveis coletados 

(t/ano) 

2015 1.424.974 0,056 30.555,53 

2016  1.442.844 0,056 29.736,62 

2017 1.460.241 0,055 29.247,63 

2018  1.489.722 0,045 24.221,45 

Fonte: Adaptado de COMURG (2019).  

Com base nos dados apresentados, observa-se que enquanto a média do Brasil é de 0,4 kg de 

recicláveis por 10 kg de RSU em Goiânia esse valor é pouco superior, sendo 0,53 kg de 

recicláveis para cada 10 kg de RSU, considerando a média de 2015 a 2018. 

Importante observar que os dados apresentados acima referem-se a quantitativos coletados. No 

entanto, considerando a composição gravimétrica – que é a quantidade percentual de cada 

constituinte presente em uma amostra de resíduos analisada – observa-se que os valores médios 

usuais são 60% de resíduos orgânicos, 30% de resíduos potencialmente recicláveis e 10% de 

outros (SNIS, 2017; GOIÁS, 2017). Contudo, valores distintos para a composição gravimétrica 

podem ser obtidos para diferentes cidades, devido a fatores como poder aquisitivo, número de 

habitantes, grau de educação, hábitos e costumes da população e industrialização de alimentos 

(MATTEI e ESCOSTEGUY, 2007).  

Segundo Ribeiro et al. (2012), a composição dos resíduos sólidos urbanos no município de 

Goiânia em 2009 era de 63% de resíduos orgânicos, 20% de recicláveis e 17% de outros. De 

acordo com os autores, a baixa quantidade de recicláveis recebidos no aterro sanitário do 

município pode ser atribuída à coleta seletiva praticada desde 2008 e, principalmente, à catação 

informal, fator que interferiu na composição gravimétrica do trabalho. Em estudo mais recente 

do Plano de Coleta Seletiva de Goiânia (PCSG), os valores de composição gravimétrica 

encontrados em 2019 foram de 52,65% de resíduos orgânicos, 28,19% de recicláveis e 19,16% 

de rejeitos. (GOIÂNIA, 2020). 

Segundo Moraes (2003) apud Pinto e Mondelli (2017), os resíduos recicláveis no município de 

São Paulo-(SP) representavam 37,8% do resíduo domiciliar total gerado. Já Santos e Mota 

(2010) encontraram valores de 37,9% de materiais recicláveis em Fortaleza-(CE), 47,5% para 

resíduos orgânicos e 14,6% para outros. Em um estudo mais recente, Menezes et al. (2019) 
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acharam valores de 31,74% para recicláveis, 43,81% para orgânicos e 24,45% para rejeitos e 

resíduos potencialmente contaminantes no município de Juiz de Fora (MG). 

3.7 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

A educação ambiental tem como objetivo auxiliar na minimização de resíduos sólidos, assim 

como no aumento da participação da sociedade na reciclagem. Soares et al. (2007) abordaram 

em seu trabalho as diferentes formas que a educação ambiental pode contribuir para a 

minimização da geração de resíduos e concluíram que: 

A educação ambiental é fundamental para o sucesso de programas realizados 

para sensibilização da comunidade em relação aos resíduos sólidos. Através 

de programas educativos relacionados aos resíduos sólidos e que garantem o 

seu uso racional, evita-se o agravamento de problemas ambientais gerados por 

esses resíduos (SOARES et al., 2007, p. 8). 

Em trabalho mais recente Schmidt et al. (2011) apud Macedo e Ramos (2015) afirmam que a 

educação ambiental “deve ser um processo de aprendizagem permanente que se deve manter 

ao longo da vida do cidadão, no entanto, ocorre basicamente nas escolas e raramente envolve a 

comunidade”. 

Entretanto, a educação ambiental não se limita apenas às escolas, mesmo que historicamente 

isso tenha ocorrido. A educação ambiental pode sair do ambiente escolar e estar presente nos 

mais diversos setores (HIGUCHI; MAROTI, 2014). A inserção de educação ambiental por 

meio informal pode ser feita através de palestras, seminários e vivência com os objetos e 

práticas que visem demonstrar a importância de um desenvolvimento sustentável (BELTRAME 

et al., 2016).   

Segundo Nixon e Saphores (2009), existe uma ligação direta entre conhecimento sobre 

reciclagem e programas informativos sobre reciclagem e a atitude das pessoas. Os autores 

mostram que as formas mais efetivas de se transmitir informações sobre como reciclar é por 

meio de amigos e família, trabalho e escola e a mídia impressa (como jornais, revistas, pôsteres, 

etc), tendo melhores resultados quando há mais divulgações por mais fontes de informação.  
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Em geral, a forma mais efetiva de aumentar a reciclagem é fazendo-a ser mais conveniente, por 

meio da coleta seletiva ou pontos de coleta de materiais recicláveis pertos das residências 

(SAPHORES; NIXON, 2014). 

Observações quanto à relação entre conveniência e resíduos também são mencionadas em 

estudo realizado por Bernstad (2014) sobre o comportamento dos indivíduos na separação de 

resíduos orgânico domiciliares. O autor concluiu que apenas a distribuição de informação 

escrita em panfletos nos domicílios não foi suficiente para haver mudanças significativas na 

quantidade de resíduos separados. Segundo a autora, um recipiente instalado convenientemente 

dentro do armário da pia, como mostra a Figura 1, proporcionou um aumento significativo (de 

49% e 44% em pesagens de meses diferentes), na separação dos resíduos orgânicos.  

Figura 1 – Equipamento instalado nos domicílios durante a pesquisa de Bernstad 

 
Fonte: Bernstad, 2014. 

De acordo com Andersson et al. (2011) apud Bernstad (2014), mesmo não havendo aumento 

significativo na separação dos resíduos orgânicos, a distribuição de panfletos ou uso de outra 

mídia é considerada importante e ressalta que estes devem obter a atenção do seu público alvo 

e focar em outros aspectos além dos benefícios ambientais.   

Em relação ao potencial de recicláveis em condomínios, o trabalho de Pinto e Mondelli (2015) 

feito em um condomínio vertical apontou um valor recuperado do total de recicláveis de 13,7%, 

186,78 kg de resíduos recicláveis, ou seja, o valor de resíduos potencialmente recicláveis em 
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relação ao orgânico utilizado pelos autores foi de 37,8%, um total de 1.358,62 kg de resíduos 

recicláveis, então, apenas 5,19% do total de resíduos gerados no condomínio foram 

encaminhados para a reciclagem. 

Valor semelhante foi encontrado por Dantas (2017) em um condomínio vertical em Campina 

Grande-PB. Conforme a gravimetria realizada pelo autor antes da implantação da coleta 

seletiva, foram encontrados apenas 12% de resíduos recicláveis, sendo 52% recicláveis úmidos 

(orgânicos passíveis de compostagem) e 36% de rejeito. Após a implantação da coleta seletiva 

e de programas de educação ambiental houve o aumento de resíduos recicláveis para 26% e 

diminuição dos rejeitos para 23%, com certa estabilidade dos recicláveis úmidos que compôs 

51% do lixo. 
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4. METODOLOGIA 

O presente trabalho foi desenvolvido por meio de revisão bibliográfica, estudo de caso e 

pesquisa de campo a fim de alcançar os objetivos propostos, descritos nos itens seguintes as 

etapas para alcançar os resultados do trabalho. 

4.1 RECORTE DE TEMPO DE ESTUDO 

O trabalho se baseou nos dados obtidos na administração do condomínio, nas visitas feitas à 

área de estudo e em levantamento feito junto aos funcionários da triagem.  

O trabalho se estendeu do segundo semestre de 2019 até o primeiro semestre de 2021, período 

no qual ocorreram mudanças benéficas no local de estudo, mas que ainda carece de melhorias. 

4.2 ÁREA DE ESTUDO 

O trabalho foi realizado em um condomínio residencial horizontal localizado no município de 

Goiânia, Goiás. Considerado de alto padrão, o condomínio possui 724 casas e cerca de 2.500 

moradores (Figura 2).  

Figura 2 – Vista aérea do galpão de triagem 

 
Fonte: Modificado de Google Maps, 2020. 
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4.3 COLETA DE DADOS 

Em 2019 foi feito contato com o responsável técnico pela coordenação de limpeza e 

conservação, a fim de verificar a possibilidade de realizar trabalho no condomínio. As visitas 

ao local foram autorizadas pela administração do condomínio, responsável pelo gerenciamento 

dos resíduos.  

O técnico responsável forneceu informações sobre os procedimentos adotados no local 

referentes à segregação dos resíduos, coleta, formas de destinação final adotadas, custos e 

procedimentos relacionados à educação ambiental. Também foram disponibilizados dados 

quantitativos da geração de materiais recicláveis e resíduos orgânicos/rejeitos. Para isso foi 

elaborado, junto à orientadora, um questionário com todas as possíveis dúvidas relacionadas ao 

gerenciamento. 

Durante as visitas foram acompanhados os serviços de triagem e armazenamento.  Na área de 

triagem foram inspecionadas as condições do local para a atividade exercida e feitas 

observações quanto aos procedimentos utilizados na triagem, tipos de resíduos segregados, 

formas de acondicionamento e armazenamento desses resíduos. Além disso, foi feita avaliação 

da área no torno do galpão de triagem e um memorial fotográfico. 

4.4 ANÁLISE DO GERENCIAMENTO 

A análise do gerenciamento dos resíduos foi feita com base em visitas ao condomínio e em 

informações e dados coletados com o técnico e os funcionários do núcleo de limpeza.  

Antes de iniciar o trabalho de campo foram levantadas as leis relacionadas partindo da PNRS 

até às leis municipais de Goiânia, a fim de obter um conhecimento geral sobre como deve ser 

feito o gerenciamento dos resíduos. Durante as visitas foi identificado que o condomínio era o 

responsável pela coleta e que possuía efetivamente uma central de triagem para seus resíduos. 

Finalizado o diagnóstico da situação foi feita uma análise crítica com base nas orientações 

estabelecidas pela legislação pertinente e propostas melhorias para o gerenciamento dos 

resíduos e para o galpão de triagem do condomínio. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 DIAGNÓSTICO DO GERENCIAMENTO ATUAL 

O gerenciamento dos resíduos sólidos gerados no condomínio em estudo era realizado por uma 

empresa de consultoria e auditoria ambiental contratada desde 2016, ano em que o condomínio 

foi enquadrado pela COMURG como grande gerador de resíduos sólidos. Entretanto, desde 

meados de 2020 o gerenciamento começou a ser feito pelo próprio condomínio e atualmente o 

condomínio possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

O gerenciamento do condomínio foi dividido em 5 etapas: Acondicionamento e coleta interna, 

triagem, armazenamento, disposição final dos resíduos e educação ambiental. 

5.1.1 ACONDICIONAMENTO E COLETA INTERNA 

Os moradores do condomínio devem separar seus resíduos em três grupos distintos antes de os 

colocarem nas lixeiras externas: recicláveis (acondicionados em sacos plásticos transparente), 

orgânicos e rejeitos (acondicionados em sacos pretos) (Figura 3). Observa-se que os rejeitos 

são denominados sanitários no condomínio, incluindo apenas o lixo proveniente do banheiro. 

Figura 3 – Lixeiras externas do condomínio 

 
Fonte: O Autor, 2021 

A coleta interna dos resíduos domiciliares é feita porta a porta e ocorre de segunda a sábado. 

Na segunda, terça e sexta a coleta é feita tanto no período da manhã quanto da tarde, assim 

como a triagem; já na quarta, quinta e sábado a coleta ocorre apenas pela manhã, sendo a tarde 
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reservada para a limpeza e triagem final dos materiais recicláveis. Nesses dias a coleta pela 

manhã é mais longa e há um maior volume de resíduos.  

O caminhão utilizado na coleta, de propriedade do condomínio, possui uma divisória no meio 

para separar os orgânicos e rejeitos dos recicláveis já que a coleta desses resíduos ocorre ao 

mesmo tempo (Figuras 4 e 5). Os funcionários da coleta (atualmente 3 coletores e um motorista) 

são contratados pelo condomínio e fazem parte do núcleo de resíduos e limpeza do residencial. 

Figura 4 - Lateral do caminhão utilizado na coleta interna do condomínio 

 
Fonte: O Autor, 2020. 

 
Figura 5 – Foto frontal do caminhão de coleta. 

 
Fonte: O Autor, 2020. 

Além desse caminhão, há um outro que realiza a coleta semanal de entulhos, resíduos 

volumosos (como eletrodomésticos, grandes caixas de papelão, etc.) e outros que, devido ao 
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seu volume, não são coletados pela coleta diária. Por fim, há outro caminhão que faz o 

transporte dos resíduos arbóreos em sua carroceria para as leiras de compostagem, como mostra 

a figura 6. 

Figura 6 – Foto do caminhão de coleta de resíduos arbóreos 

 
Fonte: O Autor, 2020. 

Embora haja incentivo da administração para que os resíduos perigosos gerados no condomínio 

(resíduos infectantes, lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias e embalagens) sejam 

encaminhados pelo próprio morador para a logística reversa quando existente, também há a 

coleta desses resíduos.  

Essa coleta é feita sob demanda fora do período em que ocorre a coleta convencional, mas 

utilizando o mesmo caminhão. Neste caso, o condômino deve entrar em contato com a 

administração do condomínio para informar que está sendo feito o descarte desse tipo de 

resíduo. Apesar do condomínio disponibilizar sacos próprios para o acondicionamento dos 

resíduos infectantes, nem sempre ele é utilizado pelos moradores. 

No início do ano de 2021 foi instalado um ponto de entrega voluntária na área do galpão de 

triagem para a devolução dos resíduos perigosos, assim como para o óleo de cozinha e resíduos 

eletrônicos, como mostra a Figura 7. O local onde esse ponto de coleta fica não é coberto e nem 

não há tampas para cobrir os resíduos. Além disso, o chão ao redor desses coletores não é 

impermeabilizado. 
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Figura 7 – Local de entrega voluntária e armazenamento de lâmpadas, pilhas e baterias, resíduo 

eletrônico e óleos vegetais 

 
Fonte: O Autor, 2021. 

5.1.2 TRIAGEM 

Todos os resíduos coletados no condomínio, à exceção dos resíduos arbóreos, são 

encaminhados para a área do galpão de triagem localizada nas dependências do condomínio 

(Figura 8). 

Figura 8 – Vista aérea da área do galpão de triagem 

 
Fonte: Google imagens, 2020. 
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Desde 2016 todos os resíduos domiciliares coletados são triados com o objetivo de diminuir o 

volume a ser enviado para o aterro sanitário e, consequentemente, os custos com o transporte e 

disposição dos mesmos. Um esquema do processo utilizado é apresentado na Figura 9. 

Figura 9 - Fluxograma da triagem dos resíduos coletados no condomínio 

 
Fonte: O Autor, 2020. 

A pré-triagem é realizada no galpão, onde os sacos plásticos são abertos. Todos os materiais 

potencialmente recicláveis acondicionados junto com o resíduo orgânico (portanto, não 

separados pelo morador) são jogados no chão (Figura 10a) ou dentro de um big bag com um 

suporte com rodas (Figura 10b), o que facilita ergonomicamente a separação pelo funcionário 

que fica na seção com os recicláveis, ou ainda separados dentro do caminhão (caso do vidro e 

do alumínio).  

Figura 10 - (a) Local da pré-triagem dos resíduos, (b) Coletor dos resíduos da pré-triagem dos 

recicláveis 

A B 

  
Fonte: O Autor, 2020. 
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Os resíduos acondicionados como recicláveis pelos moradores também passam por essa pré-

triagem. Observa-se que o papel, mesmo quando acondicionado corretamente como reciclável, 

não é separado para a reciclagem pela equipe, sendo disposto junto com os resíduos orgânicos. 

Embora o condomínio tenha informado que os funcionários são orientados a separarem o papel 

junto com o papelão, em todas as visitas feitas desde 2019 foi notado que durante a triagem isso 

não é feito.  

Os materiais recicláveis são depois separados por tipos de materiais (papelão, plástico, 

alumínio, vidro e tetra pak) e armazenados no próprio local até que se alcance o volume 

necessário para a comercialização. No caso do plástico há uma separação também por tipo (pet, 

verde, polipropileno, etc.). Os quantitativos de materiais recicláveis obtidos nos primeiros 

meses do ano de 2021 são apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6 – Quantidade de materiais recicláveis triados por mês no ano de 2021 

Resíduo 
Quantitativos mensais (kg) 

Janeiro Fevereiro Março Abril 

Papelão 4.882 1.995 3.944 4.896 

Plástico 1.866 1.894 3.227 3.727 

Sucata de ferro N/A 732 1.088 831 

Vidro 6.940 6.220 N/A 8.240 

Total 13.688 10.841 8.259 17.694 

Fonte: O Autor, 2021. 

Segundo o condomínio, a geração de latas de alumínio não é alta e esses resíduos são doados 

aos funcionários da coleta e triagem. Considerando os 4 meses de 2021, o condomínio tem uma 

geração média mensal de 12.620 kg de resíduo reciclável.  

Já os resíduos orgânicos, o rejeito (sanitário, proveniente do banheiro) e o isopor são 

compactados para diminuição do volume (Figura 11) e armazenados no próprio equipamento, 

que tem capacidade para 8 toneladas, até que sejam coletados.  
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Figura 11 –Compactador de resíduos orgânicos e rejeitos 

 
Fonte: O Autor, 2020. 

Segundo informações obtidas, a geração mensal de resíduos orgânicos/rejeitos varia entre 70 a 

80 toneladas, diminuindo para 60 a 70 toneladas nos períodos de férias escolares.  

Embora o condomínio possua uma área adjacente alugada para a realização da compostagem, 

não são utilizados no processo os resíduos orgânicos gerados nas residências, apenas o material 

vegetal proveniente da jardinagem das áreas verdes. Sendo assim, não é feita a triagem de 

resíduos compostáveis ricos em nitrogênio como cascas e restos de frutas, por exemplo.  

Por fim, salienta-se que o condomínio disponibiliza equipamentos de proteção individual 

(EPI’s) tais como luvas, uniformes, calçado fechado, camiseta de manga comprida e calça longa 

para os funcionários. 

5.1.3 ARMAZENAMENTO 

Depois de triados, os resíduos são armazenados na própria área do galpão de triagem à espera 

da destinação (Figura 12). No início de 2021 essa área passou por algumas modificações como 

expansão da área coberta, aquisição de um ponto de entrega voluntária e nova lixeira pra 

resíduos infectantes. 
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Figura 12 – Distribuição dos resíduos armazenados na área de triagem 

 
Fonte: O Autor, 2021. 

Os resíduos plásticos, já separados por tipo, são acondicionamento em big bags (FIBC Flexible 

Intermediate Bulk Container), como mostra a Figura 13. 

Figura 13 - Armazenamento dos resíduos plásticos 

 
Fonte: O Autor, 2020. 
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Já o vidro é acondicionado em um contêiner de metal e armazenado até que seja obtida uma 

quantidade suficiente para a venda (Figura 14), não havendo distinção por cor e muitos são 

quebrados nesse processo. 

Figura 14 - Armazenamento dos vidros 

  
Fonte: O Autor, 2020. 

O papelão é normalmente armazenado em um contêiner metálico sem outro tipo de 

acondicionamento, semelhante ao utilizado para o vidro, acondicionado em sacos plásticos 

comuns no chão ou simplesmente reservados sem qualquer tipo de acondicionamento (Figura 

15). 

Figura 15 - Armazenamento do papelão 

  
Fonte: O Autor, 2020. 

As latinhas de alumínio também são acondicionadas em sacos plásticos comuns e armazenadas 

em uma pequena bacia. Mesmo com seu alto preço, o condomínio não faz a venda das latinhas, 

que são doadas aos funcionários de triagem (Figura 16). 
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Figura 16 – Armazenamento das latinhas de alumínio 

 
Fonte: O Autor, 2020. 

Com relação aos resíduos perigosos coletados no condomínio, foram observados na área do 

galpão os seguintes resíduos: resíduos infectantes, lâmpadas fluorescentes, lâmpadas led, pilhas 

e embalagens de produtos perigosos (lata de tinta).  

Os resíduos infectantes coletados são colocados em recipiente próprio com cadeado e símbolo 

adequado. Recentemente o contêiner foi substituído por um novo (Figura 17). 

Figura 17 – Armazenamento de resíduos infectantes 

 
Fonte: O Autor, 2021. 

As lâmpadas fluorescentes eram armazenadas, até o final de 2020, em um recipiente próprio 

localizado em área não coberta e sem nenhum tipo de acondicionamento individual. O contêiner 
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utilizado era muito pequeno para acomodar as lâmpadas e quase sempre se encontrava aberto 

(Figura 18a). Atualmente as lâmpadas são dispostas em um coletor com sinalização apropriada, 

também utilizado como ponto de entrega de lâmpadas e outros resíduos pelos moradores 

(Figura 18b). No entanto, é importante observar que as lâmpadas ainda são armazenadas soltas 

e em local aberto e o recipiente antigo ainda é utilizado quando há muitas lâmpadas no outro 

coletor. Não foram observadas embalagens de medicamentos no coletor durante a visita. 

Figura 18 – Armazenamento de lâmpadas fluorescentes 

A B 

  
Fonte: O Autor, 2021 

As embalagens de produtos perigosos, compostas apenas por latas de tintas durante a realização 

deste estudo, não são acondicionadas e ficam junto com os outros metais. Algumas são 

armazenadas no chão da área de triagem e outras dentro de uma caçamba de entulho (Figura 

19).  

Figura 19 – Armazenamento de sucatas, metais e latas de tintas. 

  
Fonte: O Autor, 2020. 
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5.1.4 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 

Os materiais recicláveis são vendidos para uma empresa do ramo. Salienta-se que o condomínio 

não faz a pesagem de nenhum resíduo (recicláveis ou orgânicos), sendo a empresa compradora 

a responsável pela pesagem dos mesmos. A venda desse material é feita quando há um grande 

volume no galpão de triagem. Na Tabela 7 são apresentados os valores de venda informados 

para alguns dos recicláveis vendidos pelo condomínio pro ano de 2019. 

Tabela 7 – Preço de venda dos materiais recicláveis 

Tipo de Material Reciclável Valor de comercialização (R$/kg) 

Plástico duro 0,60 

Pet cristal 1,10 

Pet detergente 0,30 

Tetra Pak  0,12 

Papelão 0,32 

Vidro 0,06 

Ferro velho 0,39 
Fonte: Administração do condomínio, 2019. 

O rejeito e os orgânicos, já compactados, são coletados geralmente 3 vezes na semana por 

empresa especializada contratada pelo condomínio e encaminhados para disposição final no 

aterro sanitário de Aparecida de Goiânia. Para a disposição desses resíduos o condomínio paga 

R$ 90,00 por tonelada, além do custo com o transporte por parte da empresa contratada. 

Considerando que são coletadas, em média, de 70 a 80 toneladas/mês, o condomínio tem um 

gasto médio entre R$ 6.300,00 e R$ 7.200,00 com a destinação final dos orgânicos e rejeitos. 

Os resíduos infectantes e os outros resíduos perigosos são encaminhados para empresa 

especializada em disposição final desse tipo de resíduos sólidos. Não é feita pelo condomínio a 

devolução de lâmpadas, pilhas ou baterias para a logística reversa, mas é orientado aos 

moradores que façam isso individualmente. 

Por fim, parte dos resíduos arbóreos do condomínio são levados para a compostagem. A fração 

mais volumosa desses resíduos, que dificultaria o processo de compostagem, é levada para o 

aterro junto como os orgânicos. 

Atualmente o residencial possui uma média mensal de 75 toneladas de resíduos orgânicos e 

rejeitos e 12,62 toneladas de recicláveis, totalizando 87,62 toneladas mensais de resíduo 

domiciliar, sem contabilizar os resíduos arbóreos.  Considerando a composição gravimétrica do 

PERS de Goiás de 30% para resíduos recicláveis, 61% para orgânicos e 9% para outros, a 
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quantidade de recicláveis que deveria ser vendida para reciclagem no condomínio seria de 26,29 

toneladas. Isso significa que em média 13,67 toneladas de resíduos recicláveis, ou 52% do total 

teórico, estão sendo destinados ao aterro sanitário sendo que potencialmente poderiam ser 

vendidos para reciclagem. 

Dessa forma, 14,4% dos resíduos são coletados e vendidos para empresas do ramo de 

reciclagem. Lembrando que o condomínio não faz a venda do alumínio, sendo estes doados aos 

funcionários da coleta, logo esse valor pode ser um pouco maior. Em contrapartida, 

considerando o maior poder aquisitivo dos moradores, dado que se trata de um condomínio de 

alto padrão, esperasse também que haja uma maior incidência de resíduos recicláveis e menor 

de resíduo orgânico (Monteiro et al, 2001), tornando a não contabilização do alumínio menos 

impactante. Esse valor de resíduos recicláveis coletados é significantemente maior que o 

encontrado por Pinto e Mondelli (2017), de apenas 5,19%, mas é menor do que o valor 

encontrado no trabalho de Dantas (2017) de 26%. 

5.1.5 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

A educação ambiental no condomínio é feita através da distribuição de panfletos (figura 20), 

sendo um desses fornecido por uma empresa fabricante de embalagens. Esse panfleto contém 

informações sobre as características das embalagens utilizadas pela empresa, a importância da 

reciclagem e como deve ser feito o acondicionamento desses materiais recicláveis. 

Figura 20 – Panfleto sobre reciclagem de embalagem longa vida 

  

Fonte: O Autor, 2020. 
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O outro panfleto utilizado (Figura 21) é de autoria do próprio condomínio e explica o que é 

recolhido na coleta diária e na coleta semanal, como deve ser feita a separação e o 

acondicionamento dos resíduos recicláveis, como deve ser feito o descarte de resíduos 

perigosos (lâmpadas, pilhas e embalagens de produtos perigosos) e informa o telefone de 

contato do núcleo responsável pela área de resíduos sólidos no residencial. 

Figura 21 – Panfleto sobre resíduos recicláveis elaborado pelo condomínio 

 
Fonte: O Autor, 2020. 

Além dos panfletos, o condomínio conta ainda com um site próprio no qual, dentre outras 

coisas, há uma seção sobre a coleta seletiva realizada dentro do residencial, possuindo mais 

informações sobre quais tipos de resíduos são recicláveis, a necessidade desse tipo de coleta e 

mais detalhes de como fazer a separação do lixo. Vale salientar que o condomínio não faz a 

reciclagem de papéis, mesmo constando no site que isso é feito. 

Por fim, sempre que novos moradores se mudam para o condomínio é feita a entrega desses 

folhetos e uma explicação de como funciona a coleta seletiva. 

5.2 PROPOSIÇÕES PARA ADEQUAÇÕES DO GERENCIAMENTO  

A seguir são feitas algumas proposições visando contribuir com o gerenciamento dos resíduos 

sólidos do condomínio em estudo. 

5.2.1 SEGREGAÇÃO/ACONDICIONAMENTO 

No condomínio são utilizados dois tipos de sacos para o acondicionamento de resíduos: um 

saco preto, utilizado para os orgânicos e os rejeitos, e um saco transparente, utilizado para os 

resíduos recicláveis. O saco transparente auxilia na visibilidade dos resíduos na hora da triagem. 

Como foi observado que a triagem dos orgânicos é muito mais lenta que a de recicláveis, a 
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utilização de sacos transparentes também para os orgânicos poderia acelerar esse processo ao 

permitir que os funcionários fizessem uma inspeção visual antes de abrir os sacos. 

Foi notado que as lixeiras são todas da mesma cor e que algumas delas não possuem 

identificação do tipo de resíduo e em outras essa escrita está meio apagada. Sugere-se que sejam 

colocados adesivos com símbolos indicando “recicláveis”, “orgânico” e “rejeito” a fim de evitar 

qualquer confusão na hora de acondicionar os resíduos. Quando for necessária a troca das 

lixeiras atuais, sugere-se que a compra de novas priorize cores diferentes. 

5.2.2 COLETA 

O caminhão utilizado para a coleta convencional possui um painel de segurança com o número 

de risco “23” (Figura 3). Segundo a Resolução n° 5.232 da Agência Nacional de Transporte 

Terrestre (ANTT, 2016) o algarismo 2 se refere a gases (devido à pressão ou reação química) e 

o 3 à inflamabilidade de líquidos e gases, sendo o número “23” referente a gases inflamáveis. 

Essa placa só deveria ser colocada no caminhão se ele estivesse transportando um produto 

perigoso da classe de risco 2. 

No caso da coleta dos resíduos infectantes, a classe de risco é a 6, referente a substâncias 

infectantes, mas esse tipo de coleta deveria ser realizada por veículo destinado apenas para esse 

fim, tal como um furgão, devidamente identificado. 

5.2.1 GALPÃO DE TRIAGEM 

Embora não haja uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) específica 

para centrais de triagem, é possível utilizar normas relacionadas já existentes para melhorias do 

local, tais como a NBR 12.235 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos (ABNT, 1992) 

e a NBR 11.174 – Armazenamento de resíduos classes II - não inertes e III – inertes (ABNT, 

1990). 

Além disso, existem cartilhas tais como a “Cartilha de Operação de Usinas de Triagem e 

Compostagem (UTC)”, elaborada pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM, 2019) 

que auxiliam na operação desses tipos de usinas. Assim, com base nas fontes mencionadas, são 

propostas as seguintes alterações: 

a) Expansão da cobertura atual;  
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b) Instalação de drenos de águas pluviais externos;  

c) Adequação dos contêineres; 

d) Isolamento da área; 

e) Construção de bancadas para separação dos resíduos. 

A expansão da cobertura e a construção de drenos para águas pluviais externos são 

recomendadas para maior proteção dos resíduos armazenados, a fim de mitigar o risco de 

contaminação ambiental dos resíduos de classe II A e II B e geração de lixiviados exigido pela 

(NBR 11.174) e evitar alterações nos resíduos perigosos exigido pela (NBR 12.235). A FEAM 

(2019) observa que a altura da cobertura deve possibilitar o acesso de veículos. 

No início de 2021 houve uma expansão da área de cobertura que cobre, agora, a maior parte 

dos recicláveis armazenados nos big bags, como mostra a figura 22 a e 22 b abaixo. Entretanto, 

muitos resíduos continuam em área descoberta, principalmente os perigosos.  

Figura 22 – Área coberta do galpão de 2019 a 2020 (a) e em 2021 (b) 

A B 

  
Fonte: O Autor, 2021 

Especificamente quanto às lâmpadas fluorescentes armazenadas, observa-se que mesmo o novo 

contêiner se mostra incorreto e perigoso já que a quebra de alguma dessas lâmpadas pode expor 

os funcionários a riscos de saúde. Além disso, as lâmpadas deveriam ser armazenadas em área 

coberta, seca e com piso impermeável. Recomenda-se que elas sejam, se possível, guardadas 

em suas embalagens originais. Não sendo possível, pode-se armazená-las em coletores com 
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suporte para lâmpadas como ilustrado na Figura 23 ou envolve-las em lotes de 20 a 30 unidades 

em feixes de papelão.  

Atualmente com o ponto de entrega voluntário do condomínio (ver Figura 18b) há uma tentativa 

de incentivar a devolução de resíduos perigosos e outros. Entretanto, a área não é facilmente 

acessível por veículos, uma vez que o portão sempre se encontra fechado e é difícil achar local 

para estacionar o carro próximo do galpão, uma vez que há uma grande quantidade de carros e 

motos estacionados na área.  

Seria mais conveniente se esses coletores de entrega voluntária fossem utilizados dentro do 

galpão de triagem apenas para o armazenamento desses resíduos, em área coberta e 

impermeável, e que fossem colocados dentro do condomínio pontos de coleta para esses 

resíduos, ou ecopontos, que fossem cobertos com tampa e resistentes a vazamentos, podendo 

ser instalados próximos das guaritas de saída e entrada ou nos parques, tornando mais 

conveniente a devolução desses resíduos por parte de moradores. 

Figura 23 – Coletor de lâmpada com suporte 

 

Fonte: Natural Limp, 2021. 

Quanto às latas de tintas, que ficam armazenadas ao lado do sistema de drenagem de águas 

pluviais, é preciso verificar se realmente constituem resíduos perigosos. De acordo com a 

Resolução Conama 307, a lata de tinta imobiliária é classificada como resíduo reciclável desde 

que atenda as exigências constantes em seu artigo 3°, parágrafos 1° e 2°:  

§ 1º No âmbito dessa resolução consideram-se embalagens vazias de tintas 

imobiliárias, aquelas cujo recipiente apresenta apenas filme seco de tinta em 

seu revestimento interno, sem acúmulo de resíduo de tinta líquida.  
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§ 2º As embalagens de tintas usadas na construção civil serão submetidas a 

sistema de logística reversa, conforme requisitos da Lei nº 12.305/2010, que 

contemple a destinação ambientalmente adequados dos resíduos de tintas 

presentes nas embalagens. (CONAMA, 2002, p 3.) 

A tinta, por outro lado, é um resíduo perigoso, assim, deve-se atentar para que seja coletadas 

latas de tintas vazias ou que antes da coleta sejam armazenadas em local propício para que o 

filme de tinta seque. Deve, também, ser feito contato com os fabricantes para que as latas de 

tintas que não são vendidas para ferro velho sejam devolvidas às empresas. 

A entrada da área de triagem, localizada próxima à portaria do condomínio, é controlada 

atualmente apenas por um portão de aproximadamente 1,3 m de altura sem nenhum tipo de 

sinalização, possuindo uma fechadura com pino deslizante, mas não há como trancá-lo (Figura 

24). Embora haja muros altos ao redor de algumas partes da área, em outras há apenas cercas 

vivas, com grandes vãos entre elas e de baixa altura, conforme ilustrado na Figura 25.  

Figura 24 – Portão de acesso ao galpão de triagem 

 
Fonte: O Autor, 2021. 

 
Figura 25 – Cerca viva utilizada para delimitar a área de triagem 

 
Fonte: O Autor, 2020. 
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Tanto a NBR 11.174 quanto a NBR 12.235 exigem que o sistema de isolamento impeça o acesso 

de pessoas estranhas, contudo tanto o portão quanto a cerca viva utilizados hoje são 

demasiadamente inseguros, sendo necessário a construção de muros de alvenaria ou cercas 

vivas maiores e mais agrupadas e um portão de maior altura. Além disso, deve haver sinalização 

de segurança para identificar os tipos de resíduos armazenados e os riscos de acesso ao local. 

Outra recomendação seria a aquisição de uma bancada manual de triagem, o que facilitaria do 

ponto de vista ergonômico o processo de triagem. Atualmente, a triagem é realizada no chão 

do galpão, com os funcionários agachados ou sentados em cadeiras plásticas. Além disso, a 

utilização de bancada facilitaria a triagem de compostos orgânicos vegetais para utilização na 

compostagem do condomínio. 

Dentro do galpão de triagem devem ser feitas algumas melhorias, como: 

a) A impermeabilização do piso; 

b) Instalação de drenagem de efluentes; e 

c) Instalação de extintores de incêndio; 

A impermeabilização do piso, associada à drenagem de efluentes, serve para o controle da 

poluição do solo e da água. Atualmente há um canal de drenagem para águas pluviais, como 

ilustrado na Figura 26, porém não existe nenhum tipo de barreira que evite a contaminação 

dessa água pelos resíduos ou outros líquidos no local.  

Figura 26 – Drenagem de águas pluviais do galpão de triagem 

  
Fonte: O Autor, 2020. 
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Além disso, durante visita ao local foi observada a geração de chorume proveniente do resíduo 

orgânico presente no compactador (Figura 27). Embora o piso da área ao redor do compactador 

seja impermeabilizado, não há uma bacia de contenção para esse efluente, assim o chorume é 

drenado para o sistema de escoamento de pluviais ou pelo piso permeável. 

Figura 27 – Vazamento de chorume no compactador de resíduos orgânicos 

 
Fonte: O Autor, 2020. 

Embora a impermeabilização seja requerida pelas normas previamente mencionadas e a 

drenagem de efluentes permita o direcionamento desse lixiviado até o seu local de tratamento, 

atualmente apenas uma pequena parte da área é impermeabilizada, sendo utilizado no restante 

piso sextavado (Figura 28).  

Figura 28 – Piso permeável sextavado utilizado em parte do galpão de triagem 

 
Fonte: O Autor, 2020. 

Como o volume de chorume na área de triagem parece ser muito pequeno, pode ser estudado 

seu encaminhamento para o esgotamento sanitário da Companhia Saneamento de Goiás 

(SANEAGO), o que é previsto em sua norma EN07.0523 mediante estudos técnicos. 
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Por fim, é necessária a instalação de um extintor de incêndio compatível com os resíduos 

armazenados. 

5.2.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Durante o desenvolvimento do trabalho foi notado que há uma quantidade muito grande de 

materiais recicláveis misturados aos resíduos orgânicos, principalmente plásticos e embalagens 

Tetra Pak, mas também latas de alumínio e vidros. Muitas embalagens de bebidas, 

principalmente de energéticos, água e refrigerante, contém ainda líquido. Apesar das iniciativas 

que visam a conscientização dos moradores no que diz respeito à separação correta dos resíduos 

recicláveis, é perceptível que apenas a distribuição de panfletos não é suficiente. Além disso, 

deveria ser feito a conscientização sobre o esvaziamento das embalagens de bebidas. 

Com base as observações feitas por Bernstad (2014) quanto à relação existente entre 

conveniência e separação de resíduos, entende-se que ideias simples como estimular os 

condôminos a instalarem ganchos ou cabideiros de parede fixados com fita dupla face no 

azulejo da cozinha junto com saco plástico poderiam estimular a separação dos recicláveis. 

Considerando que o condomínio possui uma revista mensal distribuída aos moradores, seria 

interessante ser sempre incluído nas primeiras páginas pequeno texto sobre a importância da 

separação correta dos resíduos recicláveis, não só para o meio ambiente, mas também no 

aspecto financeiro do condomínio e no cotidiano dos funcionários de triagem a fim de 

sensibilizar os moradores para que façam uma separação correta de seus resíduos. 

Além disso, assim como sugerido por Dantas (2017), poderia ser criado um aplicativo para 

celulares voltado para questões do condomínio, entre eles uma seção própria para educação 

ambiental, orientando os condôminos a como fazer o acondicionamento correto dos resíduos, 

assim como a separação deles, facilitando a triagem e coleta dos funcionários. 

5.6 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Segundo informado pelo responsável técnico do condomínio, as atividades exercidas na área 

de triagem e da coleta possuem licença ambiental, que é renovado a cada 2 anos. Esse serviço 

não é feito pelo condomínio, e sim por uma empresa terceirizada contratada pela administração 

do residencial. Durante o estudo foram notadas várias atividades sendo executadas que 

necessitam de licenciamento ambiental, relacionadas ao gerenciamento de resíduos, sendo elas:  
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- A central de triagem de resíduos recicláveis; 

- A usina de compostagem; 

- A coleta de resíduos não perigosos e; 

- A coleta de resíduos perigosos. 

Atualmente não existe um número da Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE) que descreve o conjunto de atividades dentro de uma usina de triagem, logo as 

atividades realizadas no galpão de triagem do condomínio em estudo podem ser descritas pelos 

seguintes códigos:  

a) 3832-2/00 Recuperação de materiais plásticos; 

b) 3831-9/01 Recuperação de sucatas de alumínio; 

c) 3831-9/99 Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio; 

d) 3839-4/99 Recuperação de materiais não especificados anteriormente (tais como vidro, 

papel e papelão). 

Em relação à usina de compostagem, o código existente para essa atividade é o de número 3839-

4/01.  

Além da usina de triagem e compostagem do condomínio a coleta feita também é necessita de 

licenciamento ambiental e possui os seguintes códigos pela CNAE: 3812-2/00 (Coleta de 

resíduos perigosos) e 3811-4/00 (Coleta de resíduos não perigosos). 

No estado de Goiás essas atividades são consideradas de impacto local e na cidade de Goiânia 

o licenciamento é delegado à AMMA pelo órgão ambiental estadual. Vale salientar que todas 

as atividades descritas anteriormente estão presentes no anexo 1 da instrução normativa 063 de 

2019, ou seja, são atividades que segundo o órgão ambiental municipal são classificadas com 

alto potencial de poluição. 

As informações sobre a classificação do porte e do grau de poluição de empreendimentos de 

acordo com o código CNAE podem ser vistos no site da AMMA, como apresentado na Tabela 

8, utilizando o código 3812-2/00. 
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Tabela 8 – Grau de poluição pela área e porte para Coleta de resíduos perigosos 

Grau de 

poluição 
Porte 

Limite inferior (em m²) - 

Área utilizada 

Limite superior (em m²) - 

Área utilizada 

Alto Pequeno - 1000 

Alto Médio 1001 1500 

Alto Grande 1501 3000 

Excepcional Excepcional 3001 - 

Fonte: Adaptado de AMMA, 2021. 

A área do galpão de triagem tem aproximadamente 895 m2, valor obtido através do software 

Qgis, se enquadrando em pequeno porte e alto grau de poluição. 

Mesmo possuindo licença ambiental, foram encontrados vários problemas operacionais da 

coleta, tais como o rótulo de segurança inadequado no caminhão de coleta, assim como no 

galpão de triagem, com acondicionamento e armazenamento incorreto de resíduos, falta de 

drenagem de efluentes, falta de cobertura dos resíduos etc. 
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6. CONCLUSÃO 

O presente estudo mostra várias deficiências e problemas no gerenciamento do condomínio. 

Desde problemas simples, como a má sinalização das lixeiras externas quanto ao tipo de resíduo 

a ser acondicionado, até problemas mais sérios, como o acondicionamento e armazenamento 

incorreto de alguns resíduos perigosos, a falta de impermeabilização do piso e drenagem de 

efluentes e, principalmente, que o fato de se ter uma licença ambiental não exonera o 

condomínio de possíveis danos ambientais. 

Além disso, mesmo possuindo uma usina de triagem de seus resíduos, cerca de metade dos 

resíduos recicláveis ainda não são separados e vendidos para empresas de reciclagem. Ou seja, 

o potencial de resíduos recicláveis dentro dos resíduos coletados ainda é alto, potencialmente 

podendo aumentar os ganhos com a venda de recicláveis.  

Apesar dos problemas apontados, deve-se dar mérito à iniciativa do condomínio em ter sua 

própria usina de triagem a fim de reduzir os custos de  disposição de resíduos ao aterro sanitário, 

assim como a diminuição do impacto ambiental ao dar uma destinação final mais adequada, 

uma vez que o caminho mais simples a ser tomado, de apenas destinar ao aterro sanitário sem 

a separação dos resíduos, seria muito menos laborioso aos funcionários e financeiramente, 

considerando que é um residencial de alto padrão, o impacto seria pequeno. 

Assim, as propostas apresentadas nesse trabalho visaram uma melhoria do atual gerenciamento 

de resíduos do condomínio, além de adequá-lo às normas e legislações vigentes. 
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