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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo realizar uma pesquisa comparativa entre um condomínio horizontal e um 
condomínio vertical, ambos de classe média, na capital Goiânia, observando seus respectivos resíduos gerados per 
capita ao partir da avaliação do peso específico dos resíduos sólidos no presente local e indicação dos fatores que 
podem influenciar na sua geração nos locais de estudo. A partir dos dados coletados, foi quantificada a geração 
per capita desses resíduos no Condomínio do Lago (Horizontal), e também no Edifício Caraíbas (Vertical). A 
metodologia adotada para este trabalho foi dividida em cinco etapas: revisão bibliográfica, definição da área de 
pesquisa com visitas técnicas, coleta de informações in loco, quarteamento do resíduo. Os resultados permitiram 
concluir que os dois condomínios geram praticamente a mesma quantidade de resíduo, e há a necessidade de 
viabilizar destinação alternativa para os resíduos sólidos urbanos, assim como é necessária a elaboração de 
programas de educação ambiental efetivos e de caráter permanente e aperfeiçoamento do gerenciamento dos 
resíduos sólidos domésticos no local. 

Palavras-chave: Resíduos sólidos urbanos, composição gravimétrica, quarteamento. 

1. Introdução 

O presente trabalho aborda a relação quantitativa de resíduos gerados em condomínios 
domiciliares. Existe uma predominância quantitativa de geração de resíduos sólidos domésticos em 
relação a embalagens (plástico, papel, alumínio), alimentos (matéria orgânica), garrafas (vidro e PET) 
e outros tipos (CEMPRE, 2000). 

De acordo com Novaes (1999, p.8), no Brasil é produzido em média 1kg de lixo doméstico por 
pessoa/dia; conforme o IBGE (2012), a humanidade produz por dia, em média, cerca de 3,5 milhões 
de toneladas só de lixo domiciliar.  

Este trabalho tem como objetivo realizar uma pesquisa comparativa da geração de resíduos 
sólidos domiciliares entre um condomínio horizontal e em um condomínio vertical, ambos de classe 
média, na capital Goiânia. A partir dos dados coletados, objetiva-se quantificar a geração de resíduos 
per capita no Condomínio do Lago (Horizontal), situado na GO-060, e também no Edifício Caraíbas 
(Vertical), situado no Jardim Goiás, calcular o peso específico dos resíduos sólidos nos locais de estudo 
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e indicar os fatores que podem influenciar na geração desses resíduos nos condomínios. São 
consideradas para o estudo a evolução dos rendimentos econômicos, mudanças de hábito e 
comportamento que influenciem no consumo e na geração de resíduos sólidos domiciliares no local de 
pesquisa.  

2. Revisão Bibliográfica 

O processo de geração de resíduos sólidos é um fenômeno inerente ao cotidiano de qualquer 
comunidade. Antigamente, os resíduos não eram vistos como um problema devido à pequena 
quantidade gerada, e o que era produzido facilmente se transformava na natureza. Com o passar do 
tempo, notou-se um crescimento grande da população e, com isso, o aumento da geração de resíduos 
sólidos, sendo eles embalagens, latas, sacos plásticos, isopor e outros materiais que são considerados 
de difícil degradação (PROCON, 2012). A partir de estudos, afirma-se que o resíduo modifica um meio 
a partir de fatores culturais, hábito de consumo, padrão de vida e renda familiar. Hoje, nota-se que 
esse aumento na quantidade de resíduos vem causando modificações e problemas para cidades e seus 
arredores (MMA, 2005). 

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza - ABRELPE (2013), a variável 
“população urbana” é utilizada para a predição das variáveis de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no 
Brasil e em cada uma de suas regiões e estados. Assim sendo, considera-se a coleta per capita 
(Kg/habitante/dia) tendo-se como base sua relação com o tamanho do município. Tal procedimento 
não se trata de uma regra, mas sim de uma tendência, uma vez que existem municípios com 
população pequena e alta coleta per capita e vice-versa. Os resíduos podem também serem 
considerados como importante indicador socioeconômico, tanto por sua quantidade como também pela 
sua caracterização (ABRELPE, 2013). Segundo o IBGE (2012), a quantidade coletada de resíduos 
sólidos domiciliares em Goiânia é de 1.197,50 t/dia, para uma população, em 2010, de 1.260.607. Isso 
significa que a população goianiense gerou 0,95 Kg/dia de resíduos sólidos domiciliares no ano de 
2010.  

Conforme Onofre (2011), resíduos sólidos são todos os restos sólidos das atividades humanas 
ou não-humanas que, embora possam não apresentar utilidade para a atividade fim de onde foram 
gerados, podem virar insumos para outras atividades. De acordo com a Associação Brasileira de 
Normas Técnicas, NBR 10004 (ABNT, 2004), resíduos sólidos resultam de atividades de origem 
industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Segundo a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei Federal 12305 (BRASIL, 2010), os RSU são os resíduos 
domiciliares, ou seja, os originários de atividades domésticas em residências urbanas e os resíduos de 
limpeza urbana, aqueles originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros 
serviços de limpeza urbana. 

De acordo com o parágrafo terceiro da Lei nº 12.305 (BRASIL, 2010), Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, o gerenciamento de resíduos sólidos é o conjunto de ações exercidas, direta ou 
indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, tratamento, destinação e disposição final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e dos rejeitos, de acordo com plano municipal de 
gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos (BRASIL, 
2010). 

Em 2013, o Brasil apresentava população em torno de 201 milhões de habitantes, produzindo 
diariamente 209.280 toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), com produção per capita de 
resíduos domésticos em áreas urbanas em torno de 0,761 Kg (Região Sul) a 1,209 Kg (Região 
Sudeste), dependendo da situação socioeconômica da região. No Centro-Oeste, a quantidade de RSU 
gerado, em 2013, é de 1.110 Kg/hab/dia, mais especificamente em Goiás, a geração é de 0,951 
Kg/hab/dia (ABRELPE, 2013; IBGE, 2012). 

Segundo a ABRELPE (2013), a geração de RSU no Brasil teve um acréscimo de 4,1% na 
quantidade total gerada de 2012 para 2013. Se considerarmos esse índice anual, em 2020 teremos um 
acréscimo de 24,6%. Para Calderoni (2003), o cálculo para obter o índice de resíduo sólido por 
habitante (Kg) é obtido por meio da divisão da quantidade de resíduo sólido coletado por dia pela 
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população urbana local e a atual tendência se mantida, e nada for feito em contrário, praticamente 
toda a produção mundial de bens realizada diariamente, mais cedo ou mais tarde, irá se transformar 
em resíduo e multiplicar os problemas a este associado.  

3. Materiais e Métodos 

A metodologia adotada neste trabalho foi divida em cinco etapas. A primeira etapa foi a 
pesquisa bibliográfica; a segunda constituiu-se de definição da área de estudo; na terceira etapa 
realizou-se a coleta de informações e dados dos Condomínios do Lago (Fig. 1) e Caraíbas (Fig. 2), 
fazendo visita in loco com pesquisa de campo, obtendo conhecimentos necessários em relação ao 
gerenciamento dos resíduos sólidos dentro dos condomínios.  

 
Fig. 1. Imagem aérea do Condomínio do Lago  
Fonte: Google Earth (2014) 

 
Fig. 2. Imagem aérea do Condomínio Caraíbas 
Fonte: Google Earth (2014) 

Na quarta etapa da pesquisa, foi realizada a quantificação dos resíduos nos dois condomínios e, 
para isso, foi adotado o processo de quarteamento, conforme a NBR 10007/2004 (ABNT, 2004) e 
método proposto por Camilo (2011). Os materiais utilizados no processo foram EPI's – Equipamento de 
Proteção Individual (luvas, botas, protetor respiratório e capas), ferramentas (pás e tesouras), 
recipientes de coleta (5 tambores de 200L e sacos plásticos), uma lona e instrumento de mensuração 
(balança capacidade máx.150 Kg). Nesse processo, foram feitas análises para cada condomínio, sendo 
selecionados e acumulados resíduos de diferentes dias da semana para o procedimento (sexta-feira, 
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sábado e segunda-feira) , o que permite resultados com menores percentuais de erros. Após a seleção 
e separação, foram despejados os Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) sobre uma lona em uma área 
plana e calçada, facilitando seu manejo. Foi realizado o rompimento dos sacos plásticos, e os resíduos 
foram divididos em quatro partes iguais. Logo após, foram separadas duas partes opostas novamente 
misturadas, repetindo o processo, selecionando novamente duas partes opostas para a caracterização 
física. Com os cinco tambores de 200 litros, os resíduos foram pesados, descontando o peso dos latões 
(antes  pesados separadamente). Os resíduos foram recolhidos para amostras de aproximadamente 
1m³ de volume, obtendo-se, portanto, a composição gravimétrica, ou o percentual de cada 
componente em relação ao peso total da amostra de resíduo sólido analisada. Com os resultados 
obtidos, realizou-se o estudo comparativo da geração de RSD nos dois condomínios. Após tais 
procedimentos, numa quinta etapa, houve uma percepção empírica e visual dos problemas e do 
gerenciamento dos RSD nos condomínios, realizando conclusões e propostas de melhorias. 

4. Resultados e Discussões 

4.1 Condomínio do Lago – Horizontal 

Situado na GO-060, saída de Goiânia para Trindade, apresenta área de 1.164.074,86 m², 115 
casas, 365 moradores, aproximadamente 3 pessoas por casa e renda familiar de aproximadamente R$ 
10.000,00 (dez mil reais). 

Para analisar o gerenciamento de RSD no Condomínio do Lago, foram realizadas pesquisas in 
loco. Evidenciou-se que o serviço de coleta do condomínio é feito com trabalhadores terceirizados da 
empresa SOMA. O serviço de varrição no local é realizado manualmente por funcionários do 
condomínio, de segunda a sexta-feira, no período entre seis e doze horas da manhã. O resíduo 
produzido pela varrição é recolhido em um carrinho e acondicionado em sacos plásticos para posterior 
coleta. Os moradores realizam o acondicionamento dos resíduos em sacos plásticos, a maioria em 
sacos de supermercado, e os depositam nas lixeiras específicas para orgânicos ou recicláveis, externas 
às casas. O caminhão da coleta seletiva transita em horário diferente do caminhão que coleta o resíduo 
comum, justamente para facilitar o manuseio dos resíduos recicláveis com os orgânicos. Entretanto, 
grande parte dos moradores deste condomínio não os separam adequadamente e, muitas vezes, não o 
depositam no horário correto, apesar de tais procedimentos serem exigência da administração. 

Os containers para armazenamento dos resíduos coletados nas residências do condomínio estão 
localizados em uma parte reservada para a sua disposição final. A coleta do local possui um trajeto 
pré-estabelecido, o que evita perda de tempo e maiores gastos com combustível. Os resíduos 
coletados no condomínio são transportados pelos caminhões até as caçambas dentro do condomínio, 
depois disso, os caminhões da prefeitura buscam e destinam ao aterro sanitário ou à reciclagem.  

A realização do quarteamento visa obter a quantidade de resíduo descartado, por amostragem. 
A Tab. 1 apresenta os pesos obtidos com a realização do quarteamento. 

Tab. 1. Amostra de Resíduos Sólidos do Condomínio do Lago 

Condomínio do Lago 

Dias Tambores (200 L) 
Peso 
(Kg) 

Peso s/ Tambor (Kg/m³) 

Segunda-feira, Sexta-feira e 
Sábado 

Tambor 1 50,2 38,2 

Tambor 2 47,2 35,2 

Tambor 3 54,5 42,5 

Tambor 4 48,7 36,7 

Tambor 5 50,6 38,6 

Total 251,2 191,2 

Obs.: Peso do tambor: 12kg; γ = 191,2kg/m³. Portanto, a quantidade de resíduo gerado em toneladas 
por metro cúbico do Condomínio do Lago (horizontal) é: γ = 0,191 t/m³  
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São produzidos no Condomínio do Lago aproximadamente dois containers por dia. Obtendo o 
peso específico e a população contribuinte, calculou-se a geração per capita em Kg/hab/dia. Um 
container apresenta volume (V) de 1,36 m³; dois containers/dia é igual a 1,36 m³ multiplicado por 
dois, obtemos 2,73 m³/dia (ver Eq. 1). Para γ = 0,191 t/m³ e, γ = P (kg)/V(m³), e P = γ x V. O 
resultado foi dividido pela população contribuinte (ver Eq. 2): 

 P = 0,191 x 2,73 = 0,52 t/dia                                                                                        (1) 

Geração per capita  =           Peso Kg/dia               = 0,52 t/dia = 1,42 Kg/hab/dia             (2) 
                                  População contribuinte              365 

 O resultado obtido da geração de resíduos em Kg/hab/dia no Condomínio do Lago encontra-se 
acima da média do Centro-Oeste, que, conforme a ABRELPE (2013) e IBGE (2012), é de 1,110, e 
também acima da média do Estado de Goiás, que é de 0,951 Kg/hab/dia. 

Para a determinação da composição gravimétrica dos RSU no Condomínio do Lago, os resíduos 
foram separados por tipo: Papel, Plástico (papel filme e plástico rígido), Alumínio e Metais, Resíduos 
Perigosos, Matéria Orgânica, Vidro, Rejeitos e Garrafas Pet. Após a separação, pesou-se cada tipo de 
material e calculou-se as porcentagens individuais (ver Eq. 3). O papel representa 32% da composição 
gravimétrica total dos resíduos; o plástico (papel filme/rígido) 12%; o Alumínio e outros metais 
diversos perfazem 7%; os Resíduos Perigosos, 3%; a matéria orgânica, 28%; vidro, 1%; rejeitos 
apresentam 4% e, garrafas PET 13% (Tab. 2). 

Material (%) = Peso da fração do material (Kg) x 100                                       (3) 
                                            Peso total da amostra (Kg) 

 
 
 
 
 

Tab. 2. Composição gravimétrica dos RSD no Condomínio do Lago 

TIPO DE RESÍDUO COND. DO LAGO 

Papel 32% 

Plástico (papel filme/rígido) 12% 

Alumínio/Metais 7% 

Resíduos Perigosos1 3% 

Matéria Orgânica 28% 

Vidro 1% 

Rejeitos 4% 

Garrafa PET 13% 

Observa-se que a maior quantidade de resíduos gerados é de papel, seguido da matéria 
orgânica, garrafa PET e plástico.  

4.2 Condomínio Caraíbas – Vertical 

O Condomínio Caraíbas se situa no Jardim Goiás entre as ruas 58 e 54, apresenta área de 
1.701,71 m², 80 apartamentos, 200 moradores, aproximadamente 3 pessoas por unidade habitacional 
e renda familiar de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais).  

Para o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos adequado, é necessário que haja coleta, 
transporte, destinação e disposição final no local (condomínio). A partir de pesquisa in loco, observou-

                                                             
1 Resíduos Perfurocortantes: agulhas e objetos pontiagudos. 
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se que os trabalhadores de serviços gerais são os responsáveis pelo trabalho de coleta dos resíduos. O 
serviço de varrição dos pisos é realizado manualmente pelos trabalhadores, de segunda-feira a sábado, 
no período entre seis e treze horas. O resíduo produzido pela varrição é recolhido em um carrinho e 
acondicionado em sacos plásticos para posterior coleta. O acondicionamento deste condomínio também 
é feito em sacos plásticos, a maioria, os de supermercado. Os moradores do local não fazem 
corretamente a separação do resíduo reciclável. Todo o resíduo coletado no condomínio é colocado em 
containers em metal localizados na calçada. Os trabalhadores depositam o resíduo e o rejeito nas 
caçambas do lado de fora do condomínio, e a Prefeitura coleta.  

O processo de quarteamento foi realizado durante três dias diferentes (segunda-feira, sexta-
feira e sábado), obtendo-se o peso de cada amostra individualmente. Logo após, somou-se os pesos 
adquiridos, determinando o peso especifico em Kg/m³. Foram pesados os resíduos de 5 tambores e 
descontado seu peso para obtenção do peso dos resíduos de cada tambor. A Tab. 3 apresenta os pesos 
obtidos com o procedimento. 

Tab. 3. Amostra de Resíduos Sólidos do Condomínio Caraíbas 

Condomínio Caraíbas 

Dias Tambores (200 l) Peso (kg) Peso sem tambor (kg/m³) 

 
 

Segunda-feira, sexta-feira e 
sábado 

Tambor 1 48,5 36,5 

Tambor 2 50,2 38,2 

Tambor 3 49,1 37,1 

Tambor 4 46,4 34,4 

Tambor 5 49,6 37,6 

Total 243,8 183,8 

Obs.: Peso do tambor: 12kg; γ = 183,8 kg/m³. Portanto, o resultado do resíduo em toneladas por 
metro cúbico do Condomínio Caraíbas (vertical) é: γ = 0,183 t/m³   

São produzidos no Condomínio Caraíbas aproximadamente 1,5 containers de resíduo por dia. 
Obtendo o peso específico (ver Eq. 4) e a população contribuinte, calculou-se a geração per capita em 
Kg/hab/dia (ver Eq. 5):  

• Volume dos containers = 1,5 containers/dia de volume (V) 1,44 m³  

1,44 m³ x1,5 = 2,16 m³/dia 

• γ = 0,183 t/m³;  γ = P (kg)/V(m³) 

 P = γ x V                                                                                                                     (4) 

 P = 0,183 x 2,16 = 0,39 t/dia 

Geração per capita =           Peso kg/dia               = 0,39 Kg/dia = 1,97 Kg/hab/dia           (5) 
                                     População contribuinte              200 

O resultado obtido da geração de resíduos em Kg/hab/dia no Condomínio Caraíbas encontra-se 
acima da média do Centro-Oeste, que, conforme a ABRELPE (2013) e IBGE (2012), é de 1,110, e 
também acima da média do Estado de Goiás, que é de 0,951 Kg/hab/dia. 

 Para a determinação da composição gravimétrica dos RSD no Condomínio Caraíbas, os resíduos 
foram separados por tipo: Papel, Plástico (papel filme e rígido), Alumínio e Metais, Resíduos Perigosos, 
Matéria Orgânica, Vidro, Rejeitos e Garrafas Pet. Após a separação, cada material foi pesado e 
calculou-se as porcentagens (ver Eq. 6). O papel representa 25% da composição gravimétrica total dos 
resíduos; o plástico (papel filme/rígido) 10%; o Alumínio e outros metais diversos perfazem 9%; os 
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Resíduos Perigosos , 3%; a matéria orgânica, 41%; vidro, 1%; rejeitos apresentam 3% e garrafas Pet, 
8% (Tab. 4).  

Material (%) = Peso da fração do material (Kg) x 100                                                      (6) 
                         Peso total da amostra (Kg)   
 
Tab. 4. Quantidade de resíduo no Condomínio Caraíbas  

Resíduo Condomínio Caraíbas 

Papel 25% 

Plástico (papel filme/rígido) 10% 

Alumínio/Metais 9% 

Resíduos Perigosos2 3% 

Matéria Orgânica 41% 

Vidro        1% 

Rejeitos 3% 

Garrafa PET 8% 

No Condomínio Caraíbas, constatou-se que a maior quantidade de resíduos gerados é de papel, 
seguido da matéria orgânica, plástico, alumínio e garrafa PET.  

4.3 Estudo comparativo da geração per capita de RSD entre o Condomínio do Lago e Caraíbas 

Dados comparativos nacionais (IBGE, 2010) revelam que no Centro-Oeste o aumento da 
geração per capita de resíduos sólidos foi de aproximadamente 8,4%; no Brasil foi de 5,3%. Esses 
dados são essenciais para a percepção do quanto o resíduo sólido tem sido gerado pela população 
brasileira a cada ano. 

Após uma análise de variância em ambos os condomínios, observou-se que não há diferenças 
entre blocos (condomínios) na produção média de resíduos por moradores, mas existem diferenças 
significativas entre alguns tipos de resíduos produzidos por moradores, a 5% de significância. A Tab. 8 
resume a quantidade de moradores nos dois condomínios. 

Tab. 8. Quantidade de moradores no Condomínio do Lago e Caraíbas 

Quantidade de Moradores (hab) 

 
Condomínio do Lago  

 
Condomínio Caraíbas  

365 200 

A Tab. 9 apresenta a quantidade média de resíduos produzidos por morador. Para a obtenção 
dos dados da Tabela 9, é necessário que se conheçam a porcentagem e o peso específico do produto 
(ver Eq 7): 

• Peso específico no Condomínio do Lago →  γ = 191,20 Kg/m3 

• γ x 32% (Quantidade de Papel no Condomínio do Lago) = 61,184 Kg de papel                (7) 

Logo, a geração per capita de papel é igual a 61,184 Kg/dia/365 dias, que é igual a 0,16 Kg/dia/hab. 

                                                             
2 Resíduos Perfurocortantes, tais como: agulhas e objetos pontiagudos. 
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Tab. 9. Quantidade média de RSD produzidos por morador nos dois condomínios (Kg). 

Blocos Papel Plástico Alumínio 
Resíduos 
Perigosos 

Matéria 
Orgânica 

Vidro Rejeitos 
Garrafa 

PET 

B1* 0,16762 0,06285 0,03666 0,0157 0,1461 0,0052 0,0209 0,068 

B2** 0,22885 0,0919 0,0827 0,02755 0,3768 0,0092 0,0276 0,0735 

  *B1 = Condomínio do Lago 
**B2 = Condomínio Caraíbas 

A partir dos resultados obtidos estatisticamente, nota-se que os dois condomínios estejam 
gerando parcialmente resíduos na mesma quantidade. Os dois condomínios têm uma geração 
significante de papel e matéria orgânica. Por mais que a diferença de quantidade de moradores dos 
condomínios seja dessemelhante, a produção de resíduos total de cada condomínio é aproximada, 
fazendo com que, na geração per capita, não haja tanta diferença.  

5. Conclusões 

 Por meio do estudo comparativo dos resíduos sólidos dos condomínios foi obtido um nível 
elevado de resíduos sólidos domiciliares gerado por ambos condomínios em relação ao Centro-Oeste 
do Brasil.  

 Comprovou-se, com este estudo, que o percentual de geração de resíduos per capita depende 
dos fatores socioeconômicos da população, não obtendo diferenças no quantitativo da geração de 
resíduos entre um condomínio horizontal e um vertical. 

 A falta de separação correta dos resíduos e sua disposição incorreta mostraram-se como as 
principais falhas, demonstrando que os moradores não contribuem de maneira significativa com a 
separação dos RSD, gerando altas concentrações de papel, plástico e matéria orgânica. A geração per 
capita do Condomínio Caraíbas é superior a do Condomínio do Lago em 27,92%, isto se deve à 
realização da coleta seletiva no Condomínio do Lago. 

 Portanto, os dados apresentados mostram a necessidade de viabilizar destinação alternativa 
para os resíduos sólidos urbanos, também de elaborar programas de educação ambiental efetivos e de 
caráter permanente, com propostas que visem à mudança nos padrões de consumo da população, 
buscando a minimização da geração dos resíduos, o melhor aproveitamento dos produtos e bens 
adquiridos para melhores atitudes dos moradores, espelhando assim uma maior qualidade ambiental. 
Os percentuais de geração de matéria orgânica apontam para possibilidade de ambos os condomínios 
investirem na adoção de sistemas de compostagem. 

 Desta forma, destaca-se que a realização desta pesquisa, a partir do levantamento e 
sistematização de dados e informações sobre a atual situação dos resíduos sólidos urbanos nesses 
condomínios, pode constituir uma etapa e contribuição inicial para o gerenciamento dos resíduos 
sólidos urbanos. Espera-se, de ambos os condomínios, a separação de todos os resíduos, em pelo 
menos três categorias, isso para facilitar e humanizar a coleta e, assim, realizar a adequação aos 
padrões de desenvolvimento sustentável. 
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