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RESUMO 

Os resíduos gerados pelo homem têm sido foco de intensa discussão pela sociedade, pois  há 
um consumo crescente que acaba desencadeando um descompasso entre o tempo da 
sociedade e o tempo da natureza e este descompasso acaba por gerar problemas ambientais. 
Este trabalho visa atenuar este problema, onde o objetivo desta monografia é a elaboração de 
uma proposta de gerenciamento de resíduos sólidos do condomínio horizontal Parque do 
Lago, situado em Formosa, no Estado de Goiás. Os objetivos específicos visam estimar 
principalmente a quantidade de resíduos sólidos gerados no condomínio, a quantidade de 
resíduos recicláveis e resíduos orgânicos que podem ser utilizados no processo de 
compostagem. A metodologia deste trabalho se baseou em conceitos aplicados em 
condomínios horizontais de padrão semelhante ao projetado, na literatura existente. A 
proposta elaborada nesta monografia e que poderá ser implantada no Condomínio Parque do 
Lago, compreende um programa de coleta seletiva dividido em três subprogramas: o primeiro 
subprograma compreende na separação dos resíduos dentro das residências feito pelos 
próprios condôminos, o segundo engloba o sistema de coleta na área externa do condomínio e 
o terceiro é denominado de subprograma de reciclagem, sendo esta, dividida em dois 
processos onde primeiramente o resíduo passa por uma central de triagem e os materiais 
recicláveis são separados e os resíduos orgânicos que separados neste local, são levados ao 
pátio de compostagem. Neste local faz-se a geração de um composto orgânico que visará a 
adubação das áreas verdes do condomínio. Após o dimensionamento, notou-se a grande 
quantidade de resíduos gerado pelo condomínio, sendo gerado mais de 6 t/dia e a 
potencialidade do programa de reciclagem, visto que, conforme a adesão da população, pode-
se gerar mais de 4t  por dia entre matéria orgânica e recicláveis. Também foram 
dimensionados contenedores que receberão os resíduos não recicláveis, denominados de 
rejeitos e feita a sua locação em uma planta geral do condomínio. A destinação final dos 
resíduos recicláveis ficará a cargo da administração do condomínio que poderá realizar essa 
operação com recursos próprios ou através de parcerias com cooperativas de catadores. O 
foco da implantação desta Proposta de Gerenciamento de Resíduos Sólidos segue uma 
tendência de responsabilidade com o meio ambiente, cujo enfoque tem sido fortalecido na 
sociedade e no setor da construção civil. Mesmo considerando que a receita obtida com a 
venda de materiais recicláveis e do composto orgânico não é suficiente para cobrir as 
despesas de implantação e operação desse sistema, este plano pode ser viável sob o ponto de 
vista ambiental. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Central de Triagem, Compostagem, Condomínio horizontal, Gerenciamento 
de Resíduos sólidos 
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1. INTRODUÇÃO 

Os resíduos gerados pelo homem têm sido foco de intensa discussão pela sociedade, pois o 

consumo crescente desencadeia um descompasso entre o tempo da sociedade e o tempo da 

natureza e este descompasso acaba por gerar problemas ambientais Spósito (2003 apud 

BARBOSA 2004). Estes problemas tem sido cada vez mais evidentes, causados 

principalmente pela ausência de soluções eficazes da administração pública e da falta de 

conscientização da população em geral.   Para tanto, é necessário equacionar ações que visem 

atenuar o problema não só sob o aspecto ambiental como também no quesito social. A 

destinação inadequada do resíduo sólido também é um entrave ás condições de vida do 

trabalhador, pois os expõe a conviverem em ambientes insalubres e condições de trabalho 

subumano. 

De uma forma geral, os órgãos responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos sólidos nap 

contam com o apoio necessário da administração pública, no que se refere a a gestão e 

dotação orçamentária. Esta situação acarreta em problemas de contratação de pessoal 

especializado para as diversas etapas que englobam o gerenciamento de resíduos, aquisição e 

manutenção de maquinário, de logística na coleta e destinação dos resíduos sólidos,dentre 

outros.  

Já a sociedade em geral, que consome e produz os resíduos, cobra eficiência em relação à 

destinação dos resíduos, sendo que, muitas vezes, é a causadora da desordem no lixo, o que 

acaba inviabilizando a separação de resíduos. 

Por um outro lado, os resíduos sólidos podem ser uma fonte de renda para a população, seja 

de modo informal ou formal. Sob o aspecto da informalidade, quem sobrevive dos resíduos 

sólidos cria maneiras de se alocar e sobreviver nesta cadeia de coleta seletiva e reciclagem dos 

resíduos. Para isto, ele adentra nos lixões ou abre o lixo jogado nas ruas em busca de bens que 

possam ser comercializados ou até mesmo à procura de alimento. Já no aspecto formal, os 

trabalhadores se organizam em cooperativas de lixo, o que possibilita parecerias com 

prefeituras e indústrias, promovendo um avanço na geração de trabalho e renda e ainda 

melhoria na qualidade de vida. 

O presente trabalho focou as diretrizes gerais para um gerenciamento de resíduos sólidos que 

poderá ser aplicado no condomínio horizontal Parque do Lago, localizado em Formosa, 
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Goiás. O estudo, englobando estudos populacionais, de geração de resíduos per capita, coleta 

seletiva, compostagem, triagem, dentre outros temas relacionados a resíduos sólidos, para 

subsidiarem a tomada de decisão de  modo a resgatar conceitos práticas de ecologicamente 

corretos, aliado ao desenvolvimento sustentável e responsabilidade social. Sabe-se que a 

destinação adequada dos resíduos sólidos trará benefícios não só a sociedade como também 

ao meio ambiente. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Atualmente muito se fala sobre resíduos sólidos, porém de forma superficial, desperdiçando o 

potencial econômico e social dos mesmos e ignorando a necessidade de um manejo correto e 

ecologicamente sustentável em relação ao reaproveitamento, reciclagem e mesmo redução na 

geração de resíduos. Esse é também um fator mobilizador que impulsiona este grupo exercer 

efetivamente a engenharia propondo um projeto em pequena escala onde inspirados nas 

necessidades da população do Condomínio Parque do Lago são propostas alternativas de 

gerenciamento dos resíduos sólidos gerados. 

Seguindo a tendência do político e ecologicamente correto que vem se manifestando também 

na construção civil, as empresas têm buscado uma construção mais eficiente e que gere menos 

impacto ambiental fazendo dessa mudança de política um diferencial de mercado. Este é o 

caso da Construtora Caenge, responsável pela construção e incorporação do Condomínio 

Parque do Lago, onde se terá a oportunidade de realizar um trabalho focado nessa nova 

realidade da engenharia com a vivência de suas dificuldades e potencial de crescimento. 

1.2  OBJETIVO 

1.2.1 Objetivo Geral 

Este trabalho tem por objetivo elaborar uma proposta de gerenciamento de resíduos sólidos 

para o Condomínio Horizontal Parque do Lago localizado no município de Formosa (GO).

1.2.2  Objetivos Específicos 

• Estimar a quantidade de resíduos sólidos gerados no condomínio; 

• Estimar as quantidades de resíduos sólidos recicláveis; 
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•  Fazer um pré-dimensionamento da central de triagem, das leiras para compostagem e 

do depósito de materiais recicláveis; 

• Elaborar um sistema de coleta seletiva do condomínio, com definição do tipo de coleta 

e de separação dos resíduos pelos moradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E. F. Leandro, P. R. S. Mendes, T. C. Peixoto 

 

2 REVISÃO  
 
2.1 A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL 

A coleta e afastamento dos resíduos urbanos gerados são de vital importância para a 

preservação da saúde da população e enquadra-se como uma medida de saneamento básico. 

No entanto, a maior parte do destes não recebe tratamento adequado devido à falta de recursos 

por parte dos municípios e pelo grande volume gerado. Segundo o IBAM (2001), estima-se 

que nas cidades brasileiras sejam gerados 0,6 kg/hab./dia de resíduos sólidos domiciliares e 

mais 0,3 kg/hab./dia de resíduos oriundos de varrição, limpeza de logradouros e entulhos. 

Estima-se que em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, esse valor pode 

alcançar a marca de 1,6 kg/hab./dia. 

O sistema de limpeza abrange as seguintes etapas: geração, acondicionamento, coleta, 

transporte, transferência, tratamento e disposição final dos resíduos, bem como a limpeza dos 

logradouros públicos. Destas etapas a que funciona de forma mais eficiente é a coleta devido 

à pressão da população sobre a administração pública para que os resíduos sejam afastados 

das portas de suas residências e pontos comerciais. E as etapas mais deficientes do sistema 

são justamente o tratamento e a disposição final desses resíduos, sendo ainda muito comum 

nas cidades brasileiras o descarte em lixões e outros locais não apropriados. De acordo com as 

estatísticas do IBAM (2001), mais de 80% dos municípios brasileiros descartam seus resíduos 

a céu aberto, cursos d’água ou áreas ambientalmente protegidas. 

Conforme citado pelo IBAM [1983], a limpeza urbana pode ser enquadrada como uma das 

funções da Administração Pública no sistema sanitário devido a aspectos como:

• Sanitário: os resíduos podem provocar efeitos maléficos devido a agentes físicos 

(acúmulo nos cursos d’água e canais de drenagem, causando assoreamento e 

deslizamento de encostas), químicos (ocasionam poluição atmosférica com a queima 

dos resíduos a céu aberto e poluição de lençóis freáticos) e biológicos (a disposição de 

resíduos de forma inadequada pode favorecer a proliferação de vetores de doenças). 

• Estéticos e de bem-estar: a exposição aos resíduos gera incômodo à população devido 

ao odor liberado na decomposição, bem como pela poluição visual. 

• Econômico e Financeiro: o reaproveitamento de resíduos gera a redução de gastos 

com a coleta e disposição final e ainda pode ser vista como uma fonte de receita para 

cooperativas e outros setores da comunidade. 
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• Social: é possível organizar o sistema de coleta de resíduos com potencial para 

reciclagem, de forma a garantir melhores condições de trabalho para os “catadores de 

materiais recicláveis” muito comuns nas cidades brasileiras e que em sua maioria 

trabalham em condições subumanas para garantir seu sustento. 

2.2    PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

De acordo com o Centro de Recursos Ambientais (CRA), o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRS) é o conjunto de normas definidas, tendo como base a legislação 

aplicável e o conceito de diminuição e não geração de resíduos, para então descrever as ações 

relativas ao manejo, coleta, transporte, acondicionamento e destinação.  

Conforme descrito pelo SEBRAE (2006), um plano de gerenciamento de resíduos deve ser 

composto pelas seguintes etapas: geração, caracterização, manuseio, acondicionamento, 

armazenamento, coleta, transporte, reuso/reciclagem, tratamento e destinação final.

Para facilitar o entendimento as etapas do PGRS são descritas de acordo com a ordem de 

elaboração: 

• Planejamento: a primeira etapa é composta por uma identificação dos processos e 

fontes geradoras de resíduos, classificação e quantificação de cada tipo de resíduo 

gerado e pelo estabelecimento de metas e objetivos para este plano. Esta etapa é 

fundamentada na teoria dos 3 R’s que se traduz conforme as definições abaixo: 

� 1º R – Redução de Geração na Fonte: implantação de procedimentos que 

priorizam a não geração de resíduos. 

� 2º R – Reutilização de Resíduos: reaproveitamento do resíduo sem promover 

modificações na sua estrutura. 

� 3º R – Reciclagem de Resíduos: beneficiamento do resíduo para que este seja 

utilizado em outro processo. 

• Implementação e operação: esta etapa inclui os treinamentos e a conscientização de 

operadores e usuários do sistema, configurando-se a mais longa e trabalhosa do PGRS, 

além de estabelecer as formas de manuseio e armazenamento dos resíduos, o pré-

tratamento recebido pelos mesmos e a sua destinação final. 
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• Verificação e ações corretivas: a última etapa consiste no acompanhamento do sistema 

e na implementação de ações corretivas quando necessário para melhoria. 

2.3    CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 Segundo a NBR 10004 (ABNT, 2004), resíduos sólidos são aqueles em estado sólido e 

semi-sólido resultantes de atividades de origem doméstica, industrial, hospitalar, agrícola, 

comercial, de serviços e varrição, bem como os lodos resultantes do tratamento de água, 

equipamentos e instalações de controle de poluição e alguns líquidos cujas propriedades 

tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou cursos de água. 

 Os resíduos sólidos podem ser classificados quanto as suas características físicas, 

composição química, origem e periculosidade, conforme disposto a seguir:

2.3.1  Quanto às Características Físicas 

• Secos: papel, plástico, espuma, tecido, vidro, madeira, lâmpadas, parafina, 

guardanapos, toalhas de papel, isopor, madeira, cerâmica, dentre outros. 

• Molhados: restos de comida, cascas de frutas e verduras, ovos, legumes, alimentos 

estragados, dentre outros. 

2.3.2  Quanto a Característica Química 

• Orgânico: restos de alimentos, cascas de frutas e verduras, legumes, ovos, ossos, 

cabelos, material de podas de jardins, pó de café e chá, dentre outros. 

• Inorgânico: plástico, vidro, parafina, borracha, tecido, metal, isopor, cerâmica, 

espuma, etc. 

2.3.3  Quanto à Origem dos Resíduos 

Segundo o Ambiente Brasil (2010), os resíduos sólidos podem ser classificados quanto a sua 

origem nos grupos a seguir: 

• Domiciliar: originado nas residências e composto por papel, plástico, restos de 

alimento, fraldas descartáveis, papel higiênico e outros itens, podendo conter também 

resíduos tóxicos, como pilhas e baterias. 
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• Comercial: gerado nos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, tais 

como: supermercados, lojas, restaurantes. 

• Público: são aqueles provenientes dos serviços de limpeza urbana, como varrição de 

ruas, limpeza de galerias e córregos, podas de árvores. 

• Resíduos de serviços de saúde: são os resíduos descartados por hospitais, farmácias, 

laboratórios, clínicas veterinárias e que devem ter um tratamento diferenciado desde a 

sua geração até a disposição final no aterro sanitário em função dos contaminantes que 

possuem. Exemplos desses resíduos são seringas, algodão, luvas, agulhas, meios de 

cultura de microrganismos. 

• Portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários: são os resíduos que contem ou 

podem conter germes patogênicos, sendo originados principalmente da higiene pessoal 

e restos de alimentos. 

• Industrial: gerado pelos diversos ramos da indústria, apresentando uma composição 

variada, como papel, plástico, cinzas, madeira, fibras, etc. 

• Radioativo: resíduos originados de atividade nuclear, como urânio, césio, radônio, 

cobalto, e que devem ser manuseados com equipamentos adequados e disposição 

controlada, o gerenciamento deste tipo de resíduo no Brasil é de responsabilidade do 

Conselho Nacional de Energia Nuclear (CNEN). 

• Agrícola: resíduos gerados por atividades agropecuárias e composto de embalagens de 

adubos, fertilizantes, defensivos agrícolas, ração. O resíduo gerado por pesticidas é 

considerado tóxico e deve ser tratado adequadamente. 

• Entulho: são os resíduos gerados na construção civil, tais como: blocos cerâmicos, 

solos de escavações, argamassa. Em geral, são materiais inertes e que podem ser 

reaproveitados. 

2.3.4  Quanto ao Grau de Periculosidade dos Resíduos 

A NBR 10004 (ABNT, 2004) classifica os resíduos em classes conforme o seu grau de periculosidade: 

• Resíduos classe I – perigosos: são resíduos que devido a suas características, tais como: 

corrosividade, inflamabilidade, reatividade, toxidade e patogenicidade, oferecem riscos à 

saúde pública e ao meio ambiente. Como exemplo podemos citar: lâmpadas fluorescentes, 

óleo lubrificante usado, baterias, entre outros. 

• Resíduos classe II – não perigosos 
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� Resíduos classe II A – não inertes: são resíduos que não são perigosos mas também 

não são inertes, podendo apresentar características como combustibilidade, 

biodegradabilidade ou solubilidade em água. 

� Resíduos classe II B – inertes: esses resíduos não tem nenhum de seus constituintes 

solubilizados em concentrações superiores aos padrões de potabililidade da água, ou 

seja, a água permanecerá potável em contato com esse tipo de resíduo. Muitos destes 

são recicláveis e em geral não se degradam quando dispostos no solo. 

 

2.4 COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

Conforme CEMPRE (2000), a composição dos resíduos sólidos no Brasil e Estados Unidos da 

América, apresentada na tabela 2.1: 

Tabela 2.1 - Composição do lixo no Brasil e Estados Unidos 

Composição gravimétrica resíduos sólidos 

Tipo Brasil Estados Unidos 

Matéria orgânica 52,50% 0,00% 

Metal 2,30% 7,00% 

Plástico 2,90% 10,00% 

Papelão 25,50% 44,00% 

Vidro 1,60% 5,00% 

Outros 16,20% 34,00% 

Fonte: CEMPRE (2000) 

Através da Tabela 2.1 comprova-se que a geração de resíduo pode variar muito em função de 

hábitos de consumo de uma comunidade. Prova disso, é que nos Estados Unidos não há 

geração de resíduo de matéria orgânica, provavelmente devido a estes hábitos de acordo com 

a referida tabela. 

2.5 COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARES URBANOS 

Segundo o IBAM [1983], o sistema domiciliar de coleta de resíduos tem como principal 

objetivo evitar a proliferação de vetores causadores de doenças, sendo composto pelas 

seguintes etapas: planejamento da coleta, identificação dos resíduos coletados, cobertura do 

serviço, pontos de coleta dos recipientes, freqüência da coleta, horário e o método de coleta. 

• Planejamento da coleta: nesta etapa coletam-se informações sobre a saúde pública no 

município, a capacidade do órgão em executar o serviço, os recursos financeiros de 
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que dispõe o Município para investir nessa área, as características da cidade e os 

anseios da população. Para um planejamento eficiente devem ser feitos levantamentos 

sobre: características topográficas da cidade, sistema viário, zonas de ocupação da 

cidade, dados populacionais, geração e composição dos resíduos, os costumes da 

população e a disposição final. 

• Identificação dos resíduos: devem ser identificados os tipos de resíduos gerados e 

aqueles que serão coletados pelo sistema municipal, sendo que os comumente 

recolhidos são: resíduos domiciliares, comerciais, industriais (que não sejam tóxicos 

ou perigosos), unidades de saúde e farmácia, animais mortos que sejam de pequeno 

porte, folhas e outros resíduos de jardins. 

• Cobertura do serviço: será definida a área que será coberta pelo sistema de coleta, 

devendo ter-se como meta o atendimento a totalidade do município. 

• Pontos de coleta dos recipientes: a administração pública deve definir onde a 

população deve colocar os recipientes contendo os resíduos para que o serviço de 

coleta recolha os mesmos. 

• Freqüência da coleta: determinar a periodicidade da coleta considerando-se fatores 

como o tipo de resíduo gerado, as condições climáticas, os recursos materiais e 

humanos disponíveis para a execução do serviço e a limitação de espaço para 

armazenamento dos resíduos na propriedade dos usuários. 

• Horário de coleta: o principal fator que deve ser considerado para a escolha do horário 

é evitar ao máximo incomodar a população, seguindo-se pelo custo gerado e o tipo de 

ocupação dado a área onde é feita a coleta (comercial, turística, residencial). 

• Método de coleta: é definido a partir da análise dos seguintes fatores: forma de 

utilização da mão-de-obra, tipos de recipientes de acondicionamento adotados pela 

população, densidade populacional das áreas de coleta e as condições de acesso. 

Quando se usam caminhões na coleta, geralmente os tipos indicados de carrocerias são 

aquelas sem compactação e/ou carrocerias compactadoras. A Figura 2.1 ilustra os 

principais tipo de carrocerias compactadoras utilizadas no Brasil 
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Figura 2.1 - Principais tipos de carrocerias compactadoras utilizadas no Brasil 

Fonte: IBAM, [1983] 

2.6 COLETA SELETIVA 

Segundo a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a coleta seletiva é um 

sistema de recolhimento de materiais recicláveis, previamente separados na fonte geradora e 

que podem ser reutilizados ou reciclados. A coleta seletiva diminui o desperdício, os custos de 

produção, os gastos com limpeza urbana, prolongam a vida dos aterros urbanos, diminui a 

poluição e reduz o consumo de energia entre outros benefícios. 

Existem duas modalidades de coleta seletiva: A porta a porta e Pontos de Entrega Voluntária. 

Conforme descrito pelo IBAM (2001), a coleta seletiva realizada porta a porta é a mais 

comum nos programas de reciclagem, e consiste na separação dos resíduos recicláveis pela 

própria população e depois sua destinação para coleta. Uma forma comum de fazer essa 

separação é dividir os resíduos em dois grupos: 

• Materiais orgânicos e outros: que são aqueles compostos por resíduos orgânicos e 

materiais não recicláveis, sendo armazenados em um mesmo recipiente e coletados 

pelo sistema de coleta domiciliar regular. 

• Materiais recicláveis: são resíduos secos que compreendem metal, vidro, papel e 

plástico, sendo armazenados no mesmo recipiente e coletados pelo sistema de coleta 

seletiva e depois separados na central de triagem. 

Após a coleta, na central de triagem, é feita a separação dos resíduos nas mesas de catação e 

posteriormente aqueles materiais com um menor peso específico são prensados para facilitar 

seu transporte e estocagem, sendo então destinados a cooperativas de catadores ou 

comercializados. 
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Juntamente com o sistema de coleta seletiva porta a porta, pode-se optar por instalar Pontos 

de Entrega Voluntária (PEV’s), que são recipientes para coleta situados em lugares públicos, 

onde a população voluntariamente entrega os materiais descartáveis oriundos de suas 

residências. A seguir, na Tabela 2.2 são apresentados os aspectos positivos e negativos da 

coleta seletiva porta a porta e dos Pontos de Entrega Voluntária.   

Tabela 2.2 - Comparativo sobre os dois tipos de coleta seletiva 

Modalidade Aspectos positivos Aspectos negativos 

Porta a porta 

● Facilita a separação dos materiais nas 
fontes geradoras e sua disposição na 
calçada; 
● Dispensa o deslocamento até um 
PEV, permitindo maior participação; 
● Permite mensurar a adesão da 
população ao programa, pois os 
domicílios/ estabelecimentos 
participantes podem ser identificados 
durante a coleta (observando-se os 
materiais dispostos nas calçadas); 
● Agiliza a descarga nas centrais de 
triagem. 

● Exige uma infra-estrutura maior de 
coleta, com custos mais altos para 
transporte; 
● Aumenta os custos de triagem, ao 
exigir posterior separação. 

Pontos de Entrega 
Voluntária 

● Facilita a coleta, reduzindo custos 
com percursos longos, especialmente 
em bairros com população esparsa; 
● Permite a exploração do espaço do 
PEV para publicidade e eventual 
obtenção de patrocínio; 
● Dependendo do estímulo educativo e 
do tipo de container, permite a 
separação e descarte dos recicláveis por 
tipos, o que facilita a triagem posterior. 

● Requer mais recipientes para 
acondicionamento nas fontes 
geradoras; 
● Demanda maior disposição da 
população, que precisa se deslocar até 
o PEV; 
● Sofrer vandalismo (desde o 
depósito de lixo orgânico e animais 
mortos até pichação e incêndio); 
● Exige manutenção e limpeza; 
● Efetivamente separam seus 
resíduos, dificultando a avaliação da 
adesão da comunidade ao programa. 

Fonte: Grimberg & Blauth (1998 apud MELO & NUNES 2002) 

 

O programa de coleta seletiva engloba três etapas: Planejamento, Implantação e Manutenção. 

Durante a etapa do Planejamento é importante conhecer o resíduo gerado no local, as 

características da região e o mercado de recicláveis na região, nesta etapa monta-se a parte 

operacional do projeto com os dados obtidos até o momento e inicia-se o processo de 

educação ambiental para a conscientização da população em relação ao projeto. 

Durante a Implantação são confeccionadas placas sinalizadoras, cartazes, são feitas instalação 

dos equipamentos, treinamento dos funcionários, elaboração de folhetos informativos e a 

inauguração do programa. 
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Na etapa de Manutenção são realizados o acompanhamento e gerenciamento do sistema como 

um todo, o levantamento dos resíduos coletados e as receitas geradas, dá-se continuidade ao 

processo de sensibilização da população em relação à coleta seletiva e finalmente é feito um 

balanço dos resultados do programa implantado. 

2.7   COMPOSTAGEM 

De acordo com a NBR 13591 (ABNT, 1996) compostagem é definida como: 

Processo de decomposição biológica da fração orgânica biodegradável dos resíduos, 

efetuado por uma população diversificada de organismos, em condições controladas 

de aerobiose e demais parâmetros, desenvolvido em duas etapas distintas: uma de 

degradação e outra de maturação. 

Segundo Castro (2000), a matéria orgânica está presente no lixo numa proporção de 50% a 

60%, podendo ser transformada em composto orgânico e voltar para o ciclo ecológico. Para 

isso usam-se as técnicas de compostagem, que consistem em transformar diferentes tipos de 

resíduos orgânicos em adubo, que ao ser adicionado ao solo melhora suas características 

físicas, químicas e biológicas. 

Com base ainda na NBR 13591 (ABNT, 1996) pode-se dividir o processo de compostagem 

em compostagem acelerada e natural. A compostagem acelerada é caracterizada pela 

utilização de equipamentos eletro-mecânicos de modo a acelerar o início do processo 

biológico e a compostagem natural é a que utiliza aeração exclusivamente natural. 

Reforçando a idéia de que a compostagem é uma solução ecológica viável podem ser citadas 

como vantagens da aplicação desta técnica: redução do volume de resíduos destinados ao 

aterro sanitário o que acarreta diminuição nos custos de operação do aterro e aumento de sua 

vida útil, possibilidade de aproveitamento agrícola do composto formado, baixo custo de 

implantação, exerce um efeito controlador sobre algumas pragas e doenças, dentre outras 

vantagens. 

A compostagem pode ocorrer, em termos respiratórios, de dois tipos, aeróbia e anaeróbica. De 

acordo com o IBAM (2005), a compostagem anaeróbica ocorre com a ação de 

microrganismos que vivem na ausência de oxigênio e em baixa temperatura gerando fortes 

odores e demanda comparativamente grande tempo para que a matéria orgânica se estabilize. 

Já a compostagem aeróbica, a mais utilizada em compostos domiciliares, ocorre graças à 
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participação de microrganismos que vivem na presença de oxigênio e geram odores menos 

agressivos e são mais velozes durante o processo de degradação da matéria orgânica. 

Durante o processo de compostagem duas etapas podem ser destacadas: a bioestabilização e a 

maturação. A primeira é caracterizada pela alta atividade biológica, que realizada ao ar livre 

leva em média 60 dias, e a segunda etapa é a fase em que ocorre a humidificação e a 

mineralização do composto, com a duração aproximada de 30 dias. 

De acordo com a Sombra et al. (2004), na compostagem de resíduos orgânicos deve ser 

levada em conta a relação entre os elementos básicos, Nitrogênio (N) e Carbono (C), pois é 

ela que regula a ação dos microrganismos que transformam a matéria orgânica em adubo. O N 

é abundante nos resíduos domiciliares e o C pode ser encontrado em grande quantidade em 

palha de milho, de arroz e grama. Os estudos indicam que a relação adequada é a de 30 partes 

de carbono para 1 parte de nitrogênio, ou seja, C/N = 30. 

Na prática, para promover a compostagem, utilizam-se alguns métodos específicos de 

alocação da matéria orgânica, sendo que cada método possui suas especificidades. Podem-se 

salientar três grandes grupos de disposição da matéria compostável: o sistema de Leiras 

Revolvidas (Windrow), Leiras Estáticas Aeradas (Static Pile) e Sistemas Fechados ou 

Reatores Biológicos (In-Vessel). 

O método Windrow consiste na formação de pilhas/leiras de matéria orgânica dispostas em 

camadas tomando o cuidado de alternar o tipo de material em cada camada para a taxa de C/N 

fique uniforme e atenda a relação ótima. Outro aspecto é com relação às dimensões das leiras, 

pois durante o processo será necessário revirá-las para promover a aeração, no caso do 

processo aeróbico. A movimentação dos resíduos contribui também para abaixar a 

temperatura já que as altas temperaturas poderiam diminuir as atividades biológicas e retardar 

os resultados. A figura 2.2 mostra as leiras do tipo revolvidas. 
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Figura 2.2 – Leiras do tipo Revolvidas 

Fonte: Compostagem de Lixo em Pequenas Unidades de Tratamento 

O sistema Static Pile visa a automação do sistema de aeração eliminando assim a necessidade 

de revirar o material. Para isso monta-se a leira sobre tubos perfurados que são ligados a um 

sistema de circulação mecânica ar. O sistema de ventilação deve ser dimensionado levando-se 

em conta a demanda por oxigênio para que os microrganismos consigam degradar a matéria 

orgânica e promover a manutenção da umidade e temperatura. O sistema de ventilação é 

dividido em dois tipos, o método por aspiração e método por injeção de ar. Porém o método 

de aspiração tem mais vantagens sobre o método de injeção, pois diminui a formação de 

caminhos preferenciais para passagem de ar tornando assim a aeração mais uniforme. Outro 

ponto interessante é a opção do tratamento de odor sendo que o ar aspirado através da leira 

retira moléculas que provocam o odor, e este ar pode ser tratado usando-se, por exemplo, um 

filtro de carvão ativado ou simplesmente passando-o novamente por outra leira já em estado 

de mineralização. A figura 2.3 ilustra este sistema. 

 

Figura 2.3 – Indicação dos componentes do sistema Static-Pile                                                                  

Fonte: MSW MANAGEMENT, Modificada a escrita de Inglês para Português 
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Os Reatores Biológicos são outra opção para um sistema de compostagem. Conhecido 

também como sistema fechado, ele foi desenvolvido para se ter um maior controle sobre os 

fatores que influenciam na compostagem, e garantir eficiência constante independente da 

variação de temperatura e umidade da região onde for instalado. Porém por depender de mais 

tecnologia que os outros sistemas já citados, o sistema In-Vessel requer maior investimento 

inicial, mão de obra especializada para manutenção e operação e não permite tanta 

flexibilidade quanto ao volume de resíduos a ser tratado quanto nos sistemas de leiras. A 

Figura 2.4 ilustra tal sistema. 

 

Figura 2.4 – Exemplo de Biorreator                                                                                             
Fonte: Marques (2002) 

 

Segundo Sombra et al. (2004), para ocorrência da decomposição de matéria orgânica deve-se 

saber as seguintes condições: 

• Microrganismos: Segundo Gomes e Pacheco (1988), os microrganismos que realizam 

a decomposição são basicamente bactérias e fungos. Logo, é importante a presença de 

matéria orgânica rica destes microorganismos, como esterco, tortas oleoginosas, 

camas de animais. 

• Aeração: A definição de aeração consiste na presença de oxigênio no sistema. Para a 

realização da compostagem, é indispensável a presença do ar no sistema de 

decomposição, logo, não se deve fazer a compactação excessiva da leira e também 

revirar a matéria orgânica afim de manter a presença do oxigênio em toda a leira. 

Além da aeração facilitar o processo de decomposição, também evita a decomposição 



Proposta de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos do Condomínio Horizontal Parque do Lago... 24 

 

 

E. F. Leandro, P. R. S. Mendes, T. C. Peixoto 

 

anaeróbia, que gera mau cheiro e até mesmo a proliferação de vetores que poderão 

disseminar  doenças. 

• Umidade: O material orgânico deve-se encontrar sempre úmido, sendo que os 

parâmetros de umidade é entre 30% e 70%. Valores menores que 30% impedem 

eficácia da ação dos microrganismos fermentação dos  material e valores menores que 

70% satura os poros presentes no material com água, não havendo presença de ar. 

Para medir a umidade em loco, deve-se analisar o material de modo que note a 

presença de umidade, sem entretanto deixar escorrer água caso ele  seja prensado. 

• Temperatura: Os microrganismos ao fazerem a decomposição da matéria orgânica, 

liberam calor, o que acaba aquecendo o meio.  Este fator é importante, pois pode 

esterilizar o meio eliminando organismos que causam doenças, no entanto, a 

temperatura deve ser monitorada para evitar o superaquecimento do local. Para isso, 

finca-se uma barra de ferro na massa do material em digestão, e por meio dela se faz a 

verificação. A temperatura desejada é definida através do apalpamento da barra de 

ferro com as costas das mãos e a mesma encontra-se quente, sem no entanto, ser 

necessário retirar a mão devido ao aquecimento. 

O processo de compostagem e a atividade microbiológica podem ser afetados por diversos 

fatores como: 

• Umidade: em excesso pode causar falta de oxigenação, e se estiver muito baixa pode 

ocasionar o ressecamento do composto afetando a ação dos microrganismos e 

comprometer a manutenção da temperatura;  

• Oxigenação: indispensável para a atividade dos microrganismos, uma vez que se trata 

de um processo aeróbico;  

• Temperatura: fator importante para a atividade dos microrganismos e que indica a 

eficiência do processo;  

• Concentração de nutrientes: está ligada diretamente ao crescimento e diversidade dos 

microrganismos;  

• Tamanho das partículas: quanto menores forem as partículas mais rapidamente se dará 

o processo em virtude de uma maior aeração e uma menor compactação. 

Os microrganismos responsáveis pela compostagem podem ser classificados com relação aos 

seguintes parâmetros: 

• Necessidade de oxigênio: 



Proposta de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos do Condomínio Horizontal Parque do Lago... 25 

 

 

E. F. Leandro, P. R. S. Mendes, T. C. Peixoto 

 

� Aeróbios: são organismos que utilizam oxigênio para obter energia durante o 

processo respiratório. 

� Anaeróbios: são os organismos adaptados a falta de oxigênio, ou seja, conseguem 

produzir a energia para viverem. 

� Facultativos: são organismos que crescem na presença ou na ausência de oxigênio. 

• Com relação a temperatura: 

� Psicrófilos: são organismos que podem crescer a 0ºC, sendo que a temperatura 

ótima para seu crescimento é de 15ºC. 

� Mesófilos: são organismos cuja temperatura ótima de crescimento encontra-se 

entre 25º e 40ºC. 

� Termófilos: são organismos incapazes de crescerem em temperaturas inferiores a 

45ºC, sendo sua temperatura ótima para crescimento situada na faixa de 50º a 

60ºC. 

A compostagem se configura como uma excelente alternativa para o tratamento de resíduos 

orgânicos, pois permite uma biodegradação controlada dos resíduos orgânicos, podendo ser 

definida como um processo aeróbio e controlado de tratamento e estabilização para produção 

de húmus, o que conseqüentemente diminui problemas ambientais relacionados a destinação 

desses resíduos. 

Segundo o IBAM (2007), o composto orgânico gerado é um recondicionador de solos 

exauridos que se destaca pelas seguintes propriedades: melhoria da estrutura do solo ao torná-

lo mais poroso, aumento na capacidade de absorção e retenção de água, redução da erosão 

causada pelas águas das chuvas, aumento da estabilidade do pH do solo, retenção dos 

macronutrientes, formação de estruturas moleculares que aprisionam os micronutrientes para 

que estes sejam absorvidos pelas raízes, aumento da aeração do solo, melhoria da drenagem 

da água no solo e aumento na retenção de nitrogênio no solo. O composto gerado pode ser 

utilizado em qualquer tipo de cultura, associado ou não a fertilizantes, com sua concentração 

variando de 5 a 50 t/ha, de acordo com a qualidade do solo. 

 

2.8 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O residencial Parque do Lago situa-se na Fazenda Barra da Lagoa Feia, localizada na área 

urbana do município de Formosa no estado de Goiás. O empreendimento, é margeado pela 

BR-020 (sentido DF-GO), ao norte do bairro Parque do São Francisco de Assis e o Rio Preto, 

a leste pela Lagoa Feia. Segundo o memorial descritivo, elaborado pela empresa Arantes & 
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Arantes Arquitetos, o residencial está localizado em uma área cuja vegetação nativa é o 

cerrado, onde existem áreas preservadas coexistindo com locais bastante degradados. O 

Condomínio tem uma localização prevista em uma zona residencial de Média Densidade. A 

figura 2.5 apresenta a planta de situação do empreendimento.  

 

Figura 2.5 - Planta de situação do empreendimento                                                                                                
Fonte: Memorial Descritivo do Empreendimento (2009) 

 

O condomínio é do tipo fechado e será dividido em quatro setores denominados: Andorinhas, 

Araras, Indaiá e Itiquira, cuja escolha deveu-se aos pontos turísticos da região de Formosa, 

criando a possibilidade de divulgação das belezas naturais da região. A Tabela 2.3 apresenta a 

distribuição dos setores, quantidade de quadras e lotes por setor e o número total de lotes e 

quadra. 
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Tabela 2.3 - Demonstrativo do número de lotes por setores 

Setor 
N° de 

Quadra 
N° Total 
de Lotes 

Andorinha 12 225 

Araras 19 390 

Indaiá 20 386 

Itiquira 30 502 

TOTAL 81 1503 

 

Em cada um dos setores estão previstas habitações unifamiliares de padrão de classe 

média/alta, lotes de uso misto/comercial, além de espaços públicos e parques. As áreas 

públicas estão localizadas em pontos estratégicos de forma a criar espaços de convivência e 

quebrar o padrão de arruamento. Os locais de uso misto incluem a portaria, administração do 

condomínio, associação dos moradores e área comercial, sendo esta localizada próxima a 

Lagoa Feia. Nas áreas preservadas estão previstos parques para a prática de esportes e 

recreação, o desenvolvimento de ações que promovam a qualidade ambiental da área. Para 

isso será elaborado e aplicado um plano de manejo dos recursos hídricos da região, além das 

Áreas de Proteção Permanente (APP´s), conforme pode ser visto na Figura 2.6 

Os lotes terão, em média, 635m² e podendo variar conforme a disposição do lote na quadra e 

suas condições topográficas. A taxa de ocupação do lote prevista será de 30%. 

Com relação aos resíduos sólidos, o memorial descritivo, elaborado pela empresa Arantes e 

Arantes Arquitetos e Consultores, apresentou algumas sugestões para a destinação dos 6000 

kg previstos serem gerados pelo condomínio Parque do Lago. Dentre elas podem ser listados 

a coleta seletiva, compostagem, centro de triagem e até a destinação de pessoal para o 

manuseio dos resíduos sólidos. 

Para o desenvolvimento deste trabalho de conclusão de curso, foram respeitados os 

parâmetros estabelecidos no memorial descritivo no tocante aos resíduos sólidos, porém 

algumas intervenções ou mudanças foram apresentadas com o intuito de melhorar e tornar 

mais aplicável o documento que foi tomado como referência. 

A Figura 2.6 mostra o croqui do Condomínio Horizontal Parque do Lago. 
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Figura 2.6 - Croqui do Residencial Parque do Lago                                                                                              

Fonte: Memorial Descritivo do Empreendimento (2009) 
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3. METODOLOGIA 

A metodologia de trabalho foi embasada na literatura existente, em experiências e resultados 

em outros condomínios, além da consultas feitas a construtora Caenge, onde em conjunto, 

serão discutidas alternativas para destinação do resíduo sólido gerado pelo condomínio. A 

projetista do empreendimento, a empresa Arkis Infraestrutura Urbana, deu assistência técnica 

aos responsáveis pela elaboração desta proposta de gerenciamento dos resíduos sólidos 

domésticos e servir como interlocutora com construtora. 

O estudo populacional do condomínio foi feito com base na analise do projeto arquitetônico 

do residencial Parque do Lago. Com isso foi feita uma estimativa da população  por habitação 

do condomínio que, associado a um valor per capita da geração de resíduo do 

empreendimento, forneceu a quantidade de resíduos gerados pelo condomínio em sua 

totalidade. Os parâmetros que subsidiaram este estudo foram obtidos através de consultas aos 

dados do IBGE (2000),  

Com o estudo populacional realizado e estimada a geração de resíduos gerados no residencial, 

foi feita análise da geração de resíduos em condomínios com padrões semelhantes e em 

organizações especializadas em resíduos sólidos, onde foram coletadas idéias e soluções 

relacionadas à destinação adequada dos mesmos. Para complementar o estudo foi feita uma 

estimativa de porcentagem de resíduos secos e molhados, estudado o tipo de coleta a ser feito. 

Para a metodologia utilizada neste processo foram consultas aos relatórios técnicos e projetos 

elaborados pela consultora Arkis Infraestrutura Urbana e também às técnicas e parâmetros 

utilizados no sistema de coleta de resíduos comum e seletiva em Goiânia. Nesta última fase 

contou-se com a experiência do engenheiro civil e co-orientador deste trabalho Diógenes 

Aires de Melo, da Companhia de Urbanização de Goiânia (COMURG).  

A concepção da central de triagem foi feita com base em projetos semelhantes elaborados 

pela empresa Arkis Infraestrutura Urbana e também na literatura existente, sendo o principal 

documento o Manual de Projeto de Centro de Triagem para o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE e MINISTÈRIO DAS 

CIDADES, 2008).  

Para o dimensionamento do pátio de compostagem foram utilizadas as condições e 

dimensionamento das leiras conforme o documento elaborado por Sombra et al.  (2004). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 DADOS BÁSICOS 

Os dados básicos consistem no estudo populacional no residencial, composição dos resíduos 

sólidos, geração per capita e total no Condomínio Parque do Lago. 

4.1.1 Estudo Populacional 

O condomínio Parque do Lago encontra-se em fase de projeto e para fins de 

dimensionamento, a população em início de plano será a do ano de 2010. A ocupação do 

residencial será feito em etapas, isto é, alguns setores serão construídos primeiramente 

conforme decisão da construtora. 

A previsão da quantidade de resíduos gerados pelo condomínio considerou um horizonte de 

projeto de 10 anos, englobando todos os setores e residências que existirão no Condomínio 

Parque do Lago. Conforme Tabela 2.3 apresentada na descrição do empreendimento e seu 

memorial descritivo, estão previstos 1503 residências unifamiliares. Segundo dados do IBGE 

(2000), a estimativa é de quatro habitantes em cada residência, em conformidade com a 

população estabelecida em outros projetos, inclusive os projetos de saneamento básico. 

Portanto, a previsão de ocupação é apresentada conforme Tabela 4.1.
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Tabela 4.1 - Previsão do número de habitantes no Residencial Parque do Lago 

Estimativa população 
condomínio Parque do Lago 

Ano População (hab.) 

2010 0 

2011 200 

2012 400 

2013 600 

2014 1200 

2015 2400 

2016 4800 

2017 5200 

2018 5500 

2019 5800 

2020 6012 

 

Seguindo a orientação da construtora CAENGE e da projetista Arkis, foi estimado que o 

crescimento populacional do Condomínio será em grande parte a  partir do ano de 2015. Em 

virtude disso, prevê-se que deverão ser executadas nestes períodos as maiores etapas do 

empreendimento. Essa estimativa pode variar seja devido à taxa de ocupação do condomínio, 

visto que, existirão moradores que não morarão de imediato no residencial, ou seja para 

execução de infraestrutura, que está diretamente relacionada à comercialização dos lotes. 

4.1.2  Composição de Resíduos Sólidos  

Conforme já apresentado no capitulo de Revisão, a composição do lixo é em função de vários 

fatores, como a atividade econômica do país, perfil e hábitos da população, região onde é feita 

a coleta dos resíduos, dentre outros itens. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, adotou-se de acordo com CEMPRE (2000) a seguinte 

composição para o residencial em estudo. 
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Tabela 4.2 - Estimativa da composição dos resíduos gerados no Residencial Parque do Lago 

Composição de resíduos sólidos - Parque do Lago 

Tipo Composição Total (kg/dia) Total (kg/ano) 

Matéria orgânica 52,50% 3.156,30 22.094,10 

Metal 2,30% 138,28 967,93 

Plástico 2,90% 174,35 1.220,44 

Papelão 24,50% 1.472,94 10.310,58 

Vidro 1,60% 96,19 673,34 

Outros 16,20% 973,94 6.817,61 

Total 6.012,00 42.084,00 

 

4.1.3 Geração de resíduo per capita e total no Condomínio Parque do Lago 

Atualmente a geração per capita de resíduos sólidos no Brasil é de em média 1,152 

kg/hab/dia, e na região Centro Oeste há uma geração em média 1,161 kg/hab/dia, conforme 

ABRELPE (2009) . Estudos de geração de resíduos em locais semelhantes aplicados em 

condomínios horizontais, como a apresentada por Gonçalves (2006), avaliou a proposta de 

gerenciamento de Resíduos Sólidos no condomínio horizontal Granville em Goiânia e 

apontou a geração per capita de 0,98 kg/hab/dia. Tomando por base este trabalho, para o 

residencial Parque do Lago será utilizado a produção de 1,0 kg/hab/dia . Portanto obtemos o 

seguinte resultado, para um horizonte de projeto de 10 anos, considerando que o condomínio 

estará completamente ocupado e com 6012 habitantes: 

Tabela 4.3 - Estimativa de geração per capita e total do Residencial Parque do Lago 

Estimativa de geração de resíduos - Parque do Lago 

População (hab.) 
Produção per capita 

(kg/hab/dia) 
Total (kg/dia) Total (kg/semana) 

6.012,00 1,00 6.012,00 42.084,00 
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4.2 SISTEMA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

CONDOMÍNIO PARQUE DO LAGO 

Neste item foi abordado o sistema de coleta de resíduos sólidos do Residencial. Conforme 

memorial descritivo, é previsto a compra de um caminhão com capacidade de 6t ou uma 

camionete de 1t para realização da coleta externa dos resíduos gerados pelo condomínio.  

O programa de coleta será dividido em três etapas: 

• 1ª etapa: Sub-Programa de Separação dos Resíduos dentro das Residências;

• 2ª etapa: Sub-Programa de Coleta de Resíduos, englobando a coleta comum e a 

seletiva; 

• 3ª etapa: Sub-Programa de Reciclagem. 

A 1ª etapa contemplará um plano para que a população faça uma primeira triagem prévia dos 

resíduos domésticos. Conforme a estimativa da composição gravimétrica (CEMPRE, 2002), 

será proposto que cada residência separe os materiais “secos” dos “molhados”. Os compostos 

secos são os materiais recicláveis, como papelão, plástico, vidro, embalagens e metais como 

alumínio, aço, dentre outros. Ao vidro deve ser dado cuidado especial no acondicionamento 

pois é material cortante. No caso vidros quebrados os condôminos serão orientados  enrolar 

em jornais de modo a proteger o coletor durante seu manejo. Vidros não quebrados e intactos 

poderão ser descartados, desde que também se tenha cuidado evitando sua quebra e somente 

nesta condição ele pode ser considerado como reciclável. Semelhante aos cuidados com o 

vidro, deve-se ter atenção especial ao descarte de lâmpadas fluoresecentes, prevendo-se um 

recipiente apropriado para o descarte, já que a mesma possui substâncias nocivas ao meio 

ambiente e à saúde humana. No caso, a substância em questão é o mercúrio, que é um metal 

pesado que pode contaminar mananciais e é tóxico ao homem caso ocorra inalação. 

Os materiais “molhados” serão divididos em dois tipos: O primeiro é o que pode ser 

aproveitado para compostagem e constitui-se de materiais como restos de frutas, verduras, 

tortas oleaginosas, cama de animais. Já o segundo tipo incluem os restos de comida, que serão 

classificados como “rejeitos” e são produtos cozidos e frituras. Estes resíduos não servirão 

para produção de matéria de composto orgânica, pois eles favorecem a criação de larvas, 

proliferação de insetos e até mesmo de doenças. Portanto é imprescindível a separação 

criteriosa destes dois tipos de resíduos molhados, pois sua mistura inviabilizará a 

compostagem. Todo este material considerado como rejeito será coletado pelo condomínio e 
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levado a coletores devidamente identificados para que a prefeitura da cidade transporte para o 

aterro sanitário da cidade. 

 Em resumo, o acondicionamento dos materiais nas residências deverá ser dividido em no 

mínimo três tipos: os secos, que são materiais potencialmente recicláveis, os “rejeitos” que 

são restos de matéria orgânica que não serve para compostagem que se juntarão aos outros 

tipos de resíduos como resíduos gerados em banheiro e aos que o condominio não sabe se o 

mesmo pode ser reciclado ou reaproveitado e por fim, os resíduos orgânicos que serão 

utilizados para compostagem. Materiais como pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes que são 

materiais que oferecem risco ao meio ambiente, também deverão ser separados dos outros 

resíduos, para posteriormente, serem coletadose posteriormente sofrerem destinação correta.  

A segunda etapa engloba a coleta e associará os dois sistemas de coleta, a saber o  ”Porta a 

Porta e o Ponto de entrega voluntária (PEV).  

O sistema de coleta “porta a porta” será feito diariamente, com caminhão que deverá ser 

comprado pela administração do condomínio, conforme descrito no memorial descritivo. 

Neste evento, serão coletados os resíduos classificados como “rejeitos”, bem como os 

resíduos gerados nos domicílios que não aderiram a separação do lixo e que serão levados aos 

contenedores de lixo de seu respectivo setor para posterior coleta pela Prefeitura. Já os 

resíduos que são classificados como recicláveis serão coletados duas vezes por semana e serão 

levados ao centro de triagem. Neste local, os materiais recicláveis serão selecionados para 

comercialização e os materiais classificados como rejeito serão levado ao aterro sanitário. Os 

rejeitos da Central de Triagem, se juntarão aos resíduos de mesma característica, que já 

haviam sido previamente separados pela população e foram coletados pelo condomínio e 

levado ao contenedor dos rejeitos.  

A operação de coleta seletiva exigirá o monitoramento para avaliar a eficiência di sistema 

previsto. Vale destacar que as definições dos dias da semana de coleta dos resíduos comuns  e 

de coleta seletiva tem o objetivo de não sobrecarregar o Centro de Triagem, garantindo .a 

qualidade do material selecionado, mantendo o envolvimento da comunidade. 

A Tabela 4.4 a seguir mostra de forma resumida o sistema de coleta de resíduos sólidos do 

condomínio horizontal Parque do Lago: 
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Tabela 4.4 -  Sistema de Coleta do Condomínio Parque do Lago 

Sistema de coleta do condomínio Parque do Lago 

Tipo de Resíduo Classificação Frequência de Coleta Tipo de Coleta 

Seco 
Rejeito Diária "Porta a Porta" 

Reciclável Semanal PEV e "Porta a Porta" 

Molhado 
Rejeito Diária "Porta a Porta" 

Reciclável 2x/Semana "Porta a Porta" 

 

O dimensionamento dos contenedores de lixo foi feito para cada um dos quatro setores do 

condomínio, visto que a construção do conjunto residencial Parque do lago será executada em 

etapas, ditado pelo ritmo de venda de lotes do condomínio. 

Conforme tabela 3.1, considerando quatro habitantes /residência e o per capita de 1,00kg/hab 

dia têm-se a seguinte geração de resíduos no Residencial Parque do Lago: 

Tabela 4.5 - Geração de resíduos no Residencial Parque do Lago 

Setor 
N° 

Residências 
Habitantes 

Per capita 
(kg/hab.dia) 

Resíduos 
(kg/dia) 

Resíduos 
(kg/semana) 

Andorinha 225 900 1,0 900 6300 

Araras 390 1560 1,0 1560 10920 

Indaiá 386 1544 1,0 1544 10808 

Itiquira 502 2008 1,0 2008 14056 

Total 1503 6012 
 

6012 42084 

 

Para o dimensionamento dos contenedores foi considerado que eles acondicionarão os 

“rejeitos”. Estabelecendo que, em média, 60% dos moradores do condomínio venham aderir 

ao Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos e o que resta, portanto, 40%, será 

eventualmente misturado ou não será reaproveitado, ou seja, considerado como rejeito.  Este 

percentual foi obtido de estudos de programas já implantados em condomínio residenciais em 

Goiânia, como exemplo o do condomínio Granville elaborado por Gonçalves (2006) e do 

condomínio Alphaville escrito por Melo e Nunes (2009). A Tabela 4.6 a seguir mostra a 

quantidade de resíduo gerada por setor e classificada como “rejeito”: 
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Tabela 4.6 - Quantidade de lixo gerada por setor 

Setor Resíduos (kg/dia) 

"Rejeitos", 
40% da 
geração 

(kg) 

Andorinha 900 360 

Araras 1560 624 

Indaiá 1544 617,6 

Itiquira 2008 803,2 

Total 6012 2404,8 

 

Considerando que a densidade média do resíduo classificado como rejeito, conforme dados 

obtidos pela Companhia de Urbanização de Goiânia (COMURG, 2010), é de 250 kg/m³, 

obtêm-se o seguinte volume do mesmo por setor. A tabela 4.7 apresenta a geração de rejeitos 

por setor: 

Tabela 4.7 - Geração de rejeitos por setor 

Setor Rejeitos (kg) 
Volume 

(m³) 
Volume 
(litros) 

Andorinha 360 1,44 1440 

Araras 624 2,496 2496 

Indaiá 617 2,468 2468 

Itiquira 803,2 3,2128 3212,8 

Total 2404,2 9,6168 9616,8 

 

Os contenedores de “rejeitos” serão metálicos com capacidade de 1200 litros, conforme 

ilustra a Figura 4.1. 
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Figura 4.1 - Contenedor metálico padrão                                                                                                            

Fonte: Mercantil Aranha 

 

De posse da estimativa apresentada na Tabela 4.7, e ainda estabelecendo que o volume de 

cada contendor será de 1200 litros, e que o tempo de armazenamento de resíduos em cada 

contenedor é de, no máximo, dois dias,  têm-se o número de contenedores para cada um dos 

quatro setores. A tabela 5.8 apresenta o número de contenedores por setor: 

Tabela 4.8 - Quantidade de contenedores por setores 

Setor Volume (litros) 
Volume 

Estocado 
(2 dias) 

N° 
Contêineres 

1200L 

Andorinha 1440 2880 3 

Araras 2496 4992 5 

Indaiá 2468 4936 5 

Indaiá 3213 6425,6 6 

Total 9617 19233,6 19 

 

É importante ressaltar que pode haver variação no volume estocado, pois ainda não se sabe a 

freqüência de coleta destes rejeitos pelo órgão municipal responsável, portanto, o volume de 

estocagem será em função da freqüência de coleta da prefeitura. 

Os contenedores de rejeitos em cada setor deverão ser localizados em áreas próximas as 

saídas e em vias de fácil acesso a fim de facilitar a manobra do caminhão de coleta municipal 

e do transbordo do material coletado. Neste ponto, será o local que o caminhão da prefeitura 

fará a coleta do material do tipo “rejeito”. A área utilizada pelos contenedor deve possuir as 

seguintes características, estabelecidas pelo Memorial Descritivo (2009): 
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• Piso plano e liso para permitir a fácil movimentação dos contenedores e a varrição que 

deverá ser diária; 

• Seja previsto um caimento no piso, direcionado para uma canaleta circundante. Essa 

canaleta deverá recolher as águas pluviais e encaminhá-las a uma caixa retentora, onde 

os detritos de maiores dimensões, as areias, óleos e graxas ficarão retidos; 

• O efluente da caixa retentora deverá ser infiltrado no solo com sistema de sumidouro, 

após tratamento em fossa séptica.  
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Figura 4.2 - Locação dos contenedores no Condomínio Parque do Lago                                                                            
Fonte: Memorial Descritivo (2009) 

Quanto aos PEV´s, estes serão  localizados em pontos estratégicos em cada setor do 

condomínio, como áreas comum e próximas dos coletores domicilares.  Este sistema de coleta 

possibilita que o morador , tendo perdido o dia de coleta seletiva porta a porta, possa descartar 

os materiais recicláveis selecionados. Este sistema facilitará a triagem dos resíduos, já que 
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destes pontos será feita a disposição de materiais como papelões, isopor, plásticos e com isso, 

diminuir a sobrecarga do sistema “porta a porta” em termos de volume coletado.  

Devido ao usuário ter que se deslocar para deixar os resíduos nos PEV´s, a adesão neste 

sistema pode ficar comprometida. Portanto, é interessante fazer um estudo mais detalhado do 

funcionamento deste  tipo de coleta após sua implantação, pois o volume gerado neste sistema 

pode variar, como também funcionará com mais eficiência caso não ocorra a mistura dos 

materiais, seja no acondicionamento ou no  transporte. 

Considerando que haverá uma geração de 6t de resíduo por dia no condomínio, o veículo que 

fará a coleta pode ser ou um caminhão de 6t ou uma camionete de 1t, obedecendo a proposta 

apresentada no Memorial Descritivo (2009). Isso porque a coleta seletiva será fracionada, ou 

seja, parte do total de resíduos gerados serão coletados em um dia e a outra parte noutro dia, 

não havendo coleta de todo o material em um só dia.  

O veículo que fará a coleta dos “rejeitos” pode ser o mesmo da coleta seletiva, mas para 

otimizar o sistema e evitar a mistura do que já foi separado, a carroceria do caminhão poderá 

ser dividida em compartimentos do tipo “baia”, de modo a separar os materiais de acordo com 

suas características. Por exemplo, nos dias da coleta de recicláveis separam-se em, no mínimo 

3 baias, onde numa fica a matéria orgânica, noutra os recicláveis como papelão, isopor, e 

embalagens plásticas e outra com vidros intactos, metais, como latas de alumínio e materiais 

perigosos como lâmpadas, baterias e pilhas. É bom ressaltar que essa compartimentação das 

baias não pode ser fixa, pois como já dito anteriormente, o veículo atenderá à coleta seletiva e 

à coleta de resíduo solido comum. Portanto, os compartimentos deverão atender às possíveis 

flutuações de volume em função dos tipos de materiais e dos dias de coleta. Nos dias de coleta 

de resíduo sólido comum, não será necessária colocação de baias na carroceria do caminhão, 

visto que o tipo de coleta será classificado como um só tipo de material, os rejeitos. 

No item 4.2.1 e 4.2.2, serão explicados os procedimentos para o funcionamento da 3ª etapa 

que envolve o programa de reciclagem dos resíduos, englobando o centro de triagem e usina 

de compostagem. 
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4.2.1 Centro de Triagem 

4.2.1.1 Generalidades 

No centro de triagem é onde será realizada a separação dos resíduos orgânicos que serão 

usados na compostagem, dos materiais recicláveis que poderão ser vendidos ou doados e dos 

materiais que serão descartados.  

A estruturação do galpão de triagem pode ter duas soluções: mesa ou silo para separação 

manual e esteira mecânica. A tabela 4.9 apresentado a seguir, demonstra uma comparação de 

custos entre os dois tipos de triagem: 

Tabela 4.9 - Comparativo de custos entre triagem do tipo mesa ou esteira 

Itens Silo e mesa de triagem Esteira de Triagem 

Custo de 
Construção 

Equivalentes 

Custo do 
Equipamento e 

Instalação 
Não há 

Aprox. R$30.000 (12 m de 
comprimento) 

Custo de 
Manutenção 

Não há Aprox. R$1.100/ mês 

N° pessoas maior menor 

Rejeitos 5,00% 25 a 30% 

Ritmo 
Cada pessoa trabalha no 

seu ritmo (necessária uma 
coordenação efetiva) 

Esteira impõe o ritmo que 
exclui os mais lentos 

Capacidade de 
armazenamento 

pré triagem 
Maior Menor 

Fonte: MMA e MC (2008) 

Conforme MMA e MC (2008), as desvantagens da esteira, além do custo elevado para a 

aquisição e o ritmo de produtividade que deverá ser homogêneo. Ou seja, se for muito rápido 

a velocidade da esteira, ela pode prejudicar o trabalho das outras pessoas  mais lentas como os 

idosos, e se a velocidade for mais baixa, a produtividade da equipe de triagem será baixa.  

Para o condomínio Parque do lago, optou-se por um galpão de triagem será do tipo mesa, já 

que este projeto norteia um baixo custo de aquisição e manutenção, pois o volume gerado no 

residencial não justificam a necessidade de aquisição de um avançado sistema de triagem. 
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O galpão sugerido para o condomínio é classificado como pequeno, conforme definição do 

MMA e MC (2008). A Tabela 4.10 a seguir apresenta a classificação dos centros de triagem 

em termos de porte conforme área edificada e seus equipamentos. 

Tabela 4.10 - Classificação dos Centros de Triagem 

Itens Pequeno Médio Grande 

m² edificado 300 600 1200 

Equipamentos 

1 prensa 1 prensa 2 prensas 

1 balança 1 balança 1 balança 

1 carrinho 1 carrinho 2 carrinhos 

 
1 empilhadeira 1 empilhadeira 

Fonte: MMA e MC (2008) 

O custo estimado de implantação de um centro de triagem pequeno é conforme tabela abaixo, 

de acordo com a publicação MMA e MC (2008):  

Tabela 4.11 - Custo de implantação de Centro de Triagem 

Itens Galpão Pequeno 

Obras Civis R$ 161.700,00 

Equipamentos R$ 23.100,00 

Fonte: MMA e MC (2008) 

O galpão de triagem poderá ser construído com materiais convencionais como concreto 

armado, com fechamento em alvenaria ou em estrutura metálica. Para o projeto em discussão 

será adotado em concreto armado. As Figuras 4.3 e 4.4 ilustram dois tipos de galpões de 

triagem de acordo com seu método construtivo. 

.  

Figura 4.3 - Exemplo de galpão de triagem                                                                                                            

Fonte: MMA e MC (2008) 



 

Proposta de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos do Condomínio Horizontal Parque do Lago... 43 

 

 

 

E. F. Leandro, P. R. S. Mendes, T. C. Peixoto 

 

                                                                                                        

 

Figura 4.4 - Galpão de triagem com fechamento em blocos de concreto                                                                                                     

Fonte: MMA e MC (2008) 

 

A organização interna da edificação do centro de triagem deve obedecer a princípios de 

racionalidade e otimização do espaço físico, de modo a diminuir os deslocamentos e 

aproveitar o espaço disponível. A Figura 4.5 exemplifica um projeto de triagem do tipo mesa. 

Nele pode ser visto que o galpão deve ser dividido nos seguintes setores: silo de estocagem, 

mesa de triagem, triagem primária, triagem secundária, prensagem e estoque. 
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Figura 4.5 - Projeto típico de centro de triagem com mesa                                                                                

Fonte: MMA e MC (2008) 
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Figura 4.6 - Projeto de distribuição interna do centro de triagem                                                                                  

Fonte: MMA e MC (2008) 

 

Cada setor terá as seguintes funções e características: 

• Silo de estoque a triar: Receberá os materiais coletados no programa de coleta seletiva, 

descrito na 2ª etapa do sistema de coleta do condomínio; 

• Triagem Primária: Será composto pela mesa de triagem e os operários farão a 

separação dos materiais conforme grupo de materiais, descrito na Tabela 5.12. A mesa 

pode ser feita em concreto ou alvenaria e é necessária a compra de tambores plásticos 

onde o trabalhador colocará os materiais triados. A mesa de triagem a ser adotada no 

projeto do Condomínio Parque do Lago, será igual ao modelo usado na cidade de 

Porto Alegre, exemplificado na figura a seguir. 
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Tabela 4.12 - Classificação dos resíduos conforme grupo no Centro de Triagem. 

Grupo Itens 

1° grupo Matéria Orgânica 

2° grupo Material Reciclável 

3° grupo Rejeito 

4° grupo Material Palhoso 

5° grupo Pneus Insersíveis 

6° grupo Pilhas, Baterias e Lâmpadas 

 

Figura 4.7 - Mesa de triagem                                                                                                                             

Fonte: MMA e MC (2008) 

    

• Triagem secundária: Servirá como ponto para estoque de materiais recicláveis que 

serão posteriormente prensados. A divisão será por meio de baias com tamanhos 

médio 2,00x3,00 metros. Cada baia armazenará os materiais do 2° grupo, conforme 

estabelecido na Tabela 4.13. A Figura 4.8 ilustra um modelo de baia para 

armazenamento de materiais. 
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Figura 4.8 - Baias para armazenamento de materiais                                                                                        

Fonte: MMA e MC (2008) 

 

Tabela 4.13 - Divisão dos resíduos recicláveis no Centro de Triagem 

Papel Plástico Metal Vidro Outros 

Branco PET Aluminio (latas) Vasilhames Tetrapak 

Misto Plástico duro Alumínio (perfis) Cacos Chapas Raio x 

Revistas Plástico Filme Cobre Planos Isopor 

Jornais PVC Ferroso (latas 

Acartonado Ferroso (chapas) 

Papelão 

Fonte: MMA e MC (2008) 

• Prensagem e triturador: O triturador será o responsável por homogeneizar a matéria 

orgânica que será enviada posteriormente à usina de compostagem. Já a prensa servirá 

para diminuir o volume dos materiais recicláveis e levá-los a estocagem; 

• Estoque: deverá ser dimensionado para armazenagem de material por 1 semana, neste 

local será feita a coleta dos recicláveis por cooperativas ou pela prefeitura. 

Após feita a destinação dos materiais selecionados, cada um deles seguirá um caminho 

diferente, conforme descrito a seguir: 

• O material do 1º grupo passará por um picador que uniformizará o tamanho das 
partículas e será misturado ao o material do 5º grupo (70 % de material orgânico e 30 
% de material palhoso) Esta mistura comporá as leiras do pátio de compostagem, 
cujos  detalhes serão apresentados no item a seguir; 
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• O material do 2º grupo será subdividido conforme apresenta a Tabela 4.13 e será 
armazenado. Para esse tipo de material, poderão ser dadas várias destinações. O 
material poderá ser prensado, embalado e vendido pelo próprio Condomínio. Para isto, 
serão necessárias balança, uma prensa e embaladeira que preparará o material para a 
destinação final. O material embalado poderá ser comercializado ou doado a 
cooperativas, ou servirá como matéria prima para o desenvolvimento de atividades de 
cunho social, como artesanato, por exemplo. Caso do Condomínio opte por esta 
destinação, na própria área do condomínio, poderão ser montadas oficinas de 
reciclagem, áreas de apoio e lazer para a população envolver-se nestas atividades, o 
que rompe com a idéia do lixo estar sempre associado a algo ruim. 

• Os materiais do 3º, 4º, 6º e 7° grupos, deverão ser acondicionados em áreas separadas, 
em contenedor devidamente sinalizados ou cercados, revestidos para posterior coleta 
pela Prefeitura. 

O Centro de Triagem deverá possuir uma infraestrutura básica que garanta condições aos 

trabalhadores, bem como possuir instalações de apoio necessárias que visem o funcionamento 

da central. 

Quanto ao aspecto das instalações possui as seguintes exigências: 

• Energia elétrica: prever pontos de uso das tomadas, bem como instalações para a 

prensa e triturador com sistema de descarga; 

• Abastecimento: prever uso dos galões, solução para lavagens dos pisos e de consumo, 

como vestiários e bebedouro; 

• Drenagem de água pluvial: Dimensionar na cobertura a coleta de água de chuva, 

fazendo sua interligação com a rede pluvial, ou executar poço de infiltração; 

• Proteção contra incêndio; 

• Prever ponto para uso de telefone; 

Quanto ao aspecto da infraestrutura aos funcionários deve possuir as seguintes instalações: 

• Refeitório: No mínimo 1m² para cada usuário, conforme MMA e MC (2008); 

• Vestiário composto por lavatório, chuveiro e armário; 

• Bebedouros; 

• Materiais que deêm suporte ao operário, como tambores para o deposito dos rejeitos, 

carrinho de mão para o transporte dos recicláveis e materiais que visem manter a 

segurança e integridade das pessoas, como EPI´s ( botina, luvas, máscaras de dentre 

outros).   
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Um dos pontos de discussão quando se planeja a implantação e operação do sistema de coleta 
seletiva, é com relação aos custos envolvidos e o retorno financeiro. É importante salientar 
que caso o condomínio assuma do gerenciamento de resíduos sólidos, não haverá lucro 
gerado pois venda de materiais recicláveis não cobrirá os gastos gerados com a sua operação. 
A experiência é registrada em Grimberg e Blauth (1998), mostrando que em cidades onde 
ocorre a coleta seletiva e venda de material reciclável, a venda cobre menos de 30% dos 
custos. Portanto a implantação do sistema projetado exigirá da construtora e da administração 
do residencial uma análise criteriosa dos pós e contras do sistema,principalmente porque 
existe a opção de doação dos materiais recicláveis a cooperativas, ou seja, não haverá retorno 
financeiro. 

Uma outra possibilidade, é arrendar o centro de triagem às instituições que já trabalham e 
possuem experiência na área, o que repassaria os custos de operação ao arrendado. Entretanto, 
para que isto ocorra, seria mais seguro a localização do galpão em um área de acesso restrito 
aos funcionários da cooperativa e do condomínio. Para isso, deve-se evitar a ligação das 
entradas dos setores do condomínio, possuindo sistema independente. 

4.2.1.2 Estimativa de Volume a ser Recebido na Central de Triagem do 

Condomínio Parque do Lago 

Considerando a estimativa de adesão em 60% da população do condomínio Parque do Lago a 
coleta seletiva, esta será a porcentagem que será triada na central. A Tabela 4.14 mostra a 
quantidade total de resíduos estimada, considerando o sistema de coleta duas vezes por 
semana e conforme a composição gravimétrica (CEMPRE, 2000). 

 

Tabela 4.14 - Estimativa de volume gerado no condomínio e recebido na central de triagem 

Geração de resíduos sólidos - Parque do Lago e central de triagem 

Tipo Composição Total (kg/dia) Total (kg/semana) 
Total (kg/semana)-

triagem 

Matéria orgânica 52,50% 3.156,30 22.094,10 13.256,46 

Metal 2,30% 138,28 967,93 580,76 

Plástico 2,90% 174,35 1.220,44 732,26 

Papelão 24,50% 1.472,94 10.310,58 6.186,35 

Vidro 1,60% 96,19 673,34 404,01 

Outros 16,20% 973,94 6.817,61 4.090,56 

Total 6.012,00 42.084,00 25.250,40 

 

A área estocagem dos materiais recebidos na central foi dimensionada para uma semana de 
armazenamento. 
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No galpão de triagem conforme já citado anteriormente, deverão ter contenedores para o 
descarte dos rejeitos. Portanto têm-se a seguinte estimativa: 

• Do volume recebido em matéria orgânica, têm-se um descarte de 25% da mesma, pois 
parte desses resíduos não servirá para a compostagem. Essa perda foi minorada, onde 
normalmente usa-se 35% segundo dados levantados através da empresa ARKIS, em 
virtude da existência do sistema em separado da coleta de rejeitos, o que diminui a 
triagem e consequentemente, as perdas.  

• Haverá também descarte de materiais que não são recicláveis ou são recicláveis, 
porém por algum motivo terá de ser descartado. 

• Os materiais classificados como “outros”, em sua maioria, será classificado como 
“rejeitos”, ou porque não é reciclável ou por não possuir tecnologia que o transforme 
em descartável o material. 

A Tabela 4.15 demonstra os quantitativos obtidos dos resíduos classificados como rejeitos e 
que será recebidos na central de triagem. 

 

Tabela 4.15 - Quantitativos de resíduos classificados como rejeitos 

Rejeitos na central de triagem 

Tipo 
Central de triagem 

(kg/semana) 

Perdas - 
rejeitos 

(kg/semana) 

Matéria orgânica 13.256,46 3.314,12 

Metal 58.076,00 29,04 

Plástico 732,26 73,23 

Papelão 6.186,25 309,31 

Vidro 404,01 40,40 

Outros 4.090,56 4.090,56 

Total 7856,65 

 

Considerando que os resíduos em geral possuem uma densidade média de 250kg/m³ segundo 
Melo e Nunes (2003), tem-se então o seguinte volume de rejeitos e a quantidade de 
contenedor necessária, considerando que a prefeitura fará a coleta de segunda a sexta no 
condomínio. 

 

 

 

 



 

Proposta de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos do Condomínio Horizontal Parque do Lago... 51 

 

 

 

E. F. Leandro, P. R. S. Mendes, T. C. Peixoto 

 

Tabela 4.16 - Volume de rejeitos e número de contenedores 

Volume de rejeitos e número de contenedores 

Tipo 
Central de triagem 

(kg/semana) 
Densidade 

média (kg/m³) 
Volume 

(m³/semana) 
Volume 
(m³/dia) 

N° contêineres      
(1200 l cada) 

Rejeitos 7856,65 250,00 31,43 4,49 4,00 

 

 

4.2.2  Usina de Compostagem 

4.2.2.1  Generalidades 

O método para a realização da compostagem no residencial será do tipo “leira”. Para tanto, 

será calculada uma área em função dos resíduos de matéria orgânica gerada no condomínio.  

4.2.2.2 Dimensionamento do Pátio de Compostagem 

Tendo como base que a geração de resíduo orgânico gerado pelo condomínio é de 3.156,30 

kg/dia, parte desta matéria não poderá ser aproveitada, pois acredita-se que a adesão da 

população ao programa de coleta seletiva resíduos seja de uma parcela de condôminos. Isto se 

deve porque parte dos resíduos orgânicos gerados poderão misturados com material 

contaminante, como restos de animais, produtos a base de óleo ou produtos químicos. Em 

virtude disso, este material será descartado e colocado juntamente com os resíduos do grupo 

classificado como “rejeito”, que serão destinados ao aterro sanitário.  

Segundo Gonçalves (2006), que fez um estudo do programa de coleta seletiva no condomínio 

Granvile, a adesão da população no programa foi de 66%, logo, no condomínio Parque do 

Lago estima-se uma adesão 60% da população total, pois o mesmo será construído por um 

público com o mesmo perfil. 

Então, 60% da matéria orgânica passará pelo sistema de triagem e conforme estimativa já 

citada no capítulo da central de triagem, 25% do volume recebido será descartado como 

rejeito, têm-se os seguintes dados apresentados conforme na Tabela 4.17 a seguir. 
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Tabela 4.17 - Geração de Matéria Orgânica no Condomínio e estimativa de perdas e aproveitamento de matéria 

orgânica para a compostagem. 

Geração de matéria orgânica- Parque do Lago 

Descrição % de perda total (kg) 

Perdas (1° etapa) 40% 1.262,52 

Perdas (2° etapa) 25% 315,63 

Matéria com potencial para a  compostagem 1.578,15 

 

Considerando que a densidade média do resíduo orgânico é de 450kg/m³ tem-se: 

 

������ �	á
	� =  ���,�
��          (4.1) 

������ �	á
	� =  3,51   �³ �	�⁄  

 

Os resíduos orgânicos passarão pelo centro de triagem e separados os produtos que garantem 

a viabilidade para a produção de composto. A matéria orgânica será misturada com material 

palhoso na proporção de 70% de composto orgânico (já triturada), e 30% de material palhoso. 

O pátio de compostagem será dividido em duas áreas: a das leiras e a de armazenamento do 

composto. Para a localização das áreas, são apresentadas as seguintes sugestões: 

Com relação às áreas de compostagem, estas deverão ser localizadas de modo a facilitar o 

transporte dos materiais de um pátio para outro, pois a locomoção será feito por um operário 

que carregará o produto em carrinho de mão ou em outro meio de transporte simplificado. 

Considera-se que não haverá necessidade de transporte mecanizado devido ao baixo volume 

gerado de material compostável e a pequena distância entre os pátios. Neste projeto não 

haverá pátio de armazenagem de matéria prima, pois a matéria orgânica sairá da triagem e 

abastecerá as leiras. Caso ocorra a saturação da área da leira, os resíduos orgânicos serão 

descartados e a prefeitura fará sua coleta e transportará ao aterro sanitário. 

No pátio de compostagem, local onde será manuseada a matéria orgânica, é sabido que 

durante o processo de decomposição pode ocorrer a formação de chorume. Portanto, alguns 

cuidados devem ser tomados no local: 



 

Proposta de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos do Condomínio Horizontal Parque do Lago... 53 

 

 

 

E. F. Leandro, P. R. S. Mendes, T. C. Peixoto 

 

• Compactar o solo, pois nesta condição a infiltração do chorume no solo, inclusive com 

risco de contaminação do lençol freático, ficará bastante reduzida; 

• Prever nas áreas do pátio, um caimento do terreno de 2%, facilitando o escoamento de 

possíveis líquidos, evitando empoçamento de água ou de chorume na área. Este 

líquido será armazenado em poços onde será retirado poseriormente. Quanto às leiras, 

estas serão a céu aberto, devendo tomar precauções em períodos chuvosos, pois a 

umidade elevada compromete a formação do composto.  

Sugere-se a cobertura das leiras com lona preta para proteger as leiras das precipitações. 

Conforme já apresentado na revisão, o material disposto nas leiras deverá revolvido a cada 3 

dias no primeiro mês, semanalmente no segundo mês e não há necessidade de revirar no 

último mês, para satisfazer as condições básicas, tais como aeração e umidificação, 

possibilitando a geração de um composto de qualidade. A literatura, conforme apresentado na 

revisão, estabelece um certo tempo médio de 90 dias para a mineralização completa. Caso 

ocorra a incidência de mau cheiro durante a fase de compostagem, pode-se adicionar cal 

virgem ao composto, já que esse cheiro provém da decomposição anaeróbia. A adição de cal 

ao composto equilibrará o pH, direcionará o processo de digestão para a via aeróbia, 

neutralizando o odor. 

O composto orgânico, produto da compostagem, deverá ser acondicionado em sacos de grãos, 

do tipo saco de “café”, ou saco “de estopa” ou também chamado de saco de aniagem, 

facilitando assim sua estocagem e seu transporte a área de uso.  

As áreas das leiras de compostagem foram dimensionadas conforme o volume estimado de 

resíduos orgânicos apresentado na Tabela 4.17 úteis à produção do composto. 

Cada leira terá as medidas conforme a figura a seguir: 

 

  

 

 

 

 

B= 3,5m; H= 1,5m: C= 4,0m 

Figura 4.9 - Leira utilizada para compostagem 
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Dimensionamento do número de leiras 

A área das leiras será dimensiona para a estocagem de material num período de 90 dias. Os 

dados mostram os resultados obtidos pelo dimensionamento da área de compostagem: 

• Volume diário de matéria orgânica: 3,51m³; 

• Volume em cada leira de compostagem, de acordo com as medidas da Figura 4.9:  

������ �� ��	
� =  ��,∗�,
� � ∗ 4       (4.2) 

������ �� ��	
� =  10,5 �³ 

• Cálculo do número de dias necessários para saturar (preencher) o volume de cada 

leira: 

 ú��
� �� �	�" =  ��,
�,�         (4.3) 

 ú��
� �� �	�" =  2,99 �	�" 

Ou seja, serão necessários três dias para abastecer uma leira. 

• Cálculo do número total de leiras: 

Considerando que o composto somente estará em condição de uso após 90 dias, neste tempo 

deverão ser criadas novas leiras, até desocupação das leiras antigas. Ou seja, a área deverá ser 

dimensionada para suprir os 90 dias necessários à completa mineralização. Isto significa que 

serão necessárias 30 leiras, pois será após este período que será substituída uma leira antiga 

por uma nova. Com isso tem-se: 

%�&�� �� ��	
�" =  '�
�          (4.4) 

%�&�� �� ��	
�" =  30 ��	
�" 

As leiras serão distribuídas na proporção de 6x5, ou seja, 6 leiras na horizontal e 5 leiras na 

vertical, sendo todas espaçadas em 1 metro para facilitar seu manejo: 

Á
�� &�&�� = )*3,5 ∗ 5+ + *4 ∗ 1+- ∗ )*4 ∗ 6+ + *1 ∗ 5+-     (4.5) 

Á
�� &�&�� = 623,5 �² 
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Figura 4.10 - Layout do pátio de compostagem
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5.  CONCLUSÃO 

Após o projeto, baseado em dados de condomínios semelhantes, institutos governamentais e 

de pesquisas, pode-se concluir que é possível a implantação do sistema de coleta seletiva, 

triagem e compostagem no condomínio do estudo, Condomínio Horizontal Parque do Lago, 

em Formosa-GO 

É importante salientar que o principal ganho com a implantação deste projeto não esta ligado 

diretamente à venda de materiais recicláveis e sim ao apelo ambiental e social da proposta, 

que podem ser explorados pelo marketing durante a venda dos lotes. Do ponto de vista 

ambiental, a reciclagem aumenta o período de utilização da matéria, o que acarreta a 

diminuição de retirada de matéria prima da natureza e por conseqüência gera menor 

degradação dela. Socialmente, o sistema proposto cria a necessidade de mão-de-obra, o que 

pode gerar trabalho formal para diversas pessoas e o material selecionado ainda pode ser 

doado para entidades filantrópicas. 

O sucesso da implantação do sistema depende da aceitação e adesão dos condôminos. Logo é 

dever do condomínio tomar medidas de conscientização, como reuniões explicativas, 

distribuição de material impresso e esclarecimento de duvidas. Pode-se, ainda, incluir nas 

normas do condomínio o dever de participação para as pessoas que lá viverão, podendo até 

acarretar multas para quem descumprir a norma. 

Espera-se, ainda, que após a implantação do projeto, seja feito o monitoramento dos 

resultados como: taxa de adesão, medições de volume de resíduos gerados e resíduos 

destinados à triagem. E, de posse dos dados específicos do condomínio, possa-se fazer o 

aprimoramento do projeto, entrando assim num processo de melhoria contínua aumentando 

assim sua eficiência. 

E então com o sucesso do programa, deseja-se que o Condomínio Parque do Lago, possa 

servir de modelo para condomínios semelhantes e até para outros tipos de empreendimentos, 

despertando cada vez mais nas pessoas o interesse por atividades ambientalmente e 

socialmente sustentáveis. 
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