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Abstract 

The growth of world population and the current consumption pattern resulted in increased quantity and diversity of 
solid waste. Brazil produces annually 62 million tons of municipal solid waste, according to data from the Brazilian 
Association of Public Cleaning and Special Waste of 2011. In this way, it is emerging the need for appropriate 
management of solid waste, in particular, the urban ones. For efficient management, it is essential the determination 
of the physical characteristics, as is the case of gravimetric composition, density and waste generation per capita. 
Current societies, especially in the big cities, tend to verticalize their constructions, so many buildings were built, 
located in the downtown of the cities, in order to alow the population to be close to trade and business. In the state of 
Santa Catarina, the municipality of Balneário Camboriú, according to the latest census, has a population of 108,089 
inhabitants, who are residents of 39,265 private households. The condo studied is located in the downtown of the 
municipality of Balneário Camboriú-SC and it is characterized as a vertical condominium, with 10 floors and 3 
apartments per floor, with a total of 30 apartments. The analysis of the physical characteristics of condo solid waste 
resulted in the predominance of organic waste (91.88%). The gravimetric composition of recyclable waste has 
predominance of paper, cardboard and cartons, followed by plastic, metal and glass. The condo has a per capita 
average of generation 0.916 kg.hab.day-1. Actions have been proposed for the improvement of the selective 
collection in the condo, as the implementation of educational campaigns to change the behavior of the population 
and to improve the  packaging local disposal. 
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Resumo 
O crescimento da população mundial e o padrão atual de consumo resultaram no aumento da quantidade e 
diversidade de resíduos sólidos. O Brasil produz anualmente 62 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, 
segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais de 2011. Dessa 
forma, é cada vez mais emergente a necessidade de gerenciamento adequado dos resíduos sólidos, em especial, os 
urbanos. Para um gerenciamento eficiente, é fundamental a determinação das características físicas, como é o caso da 
composição gravimétrica, massa específica dos resíduos e geração per capita. As sociedades atuais, principalmente 
nas grandes cidades, tendem a verticalizar as habitações, assim, foram construídos muitos prédios, localizados no 
centro das cidades, para que a população permanecesse próximo ao comércio e empresas. No estado de Santa 
Catarina, o município de Balneário Camboriú, de acordo com o último censo, apresenta uma população de 108.089 
mil habitantes, que são residentes de 39.265 domicílios particulares permanentes. O condomínio estudado está 
localizado no centro do município de Balneário Camboriú-SC e se caracteriza como um condomínio vertical, com 10 
andares e 3 apartamentos por andar, totalizando 30 apartamentos. A análise das características físicas dos resíduos 
sólidos do condomínio resultou na predominância dos resíduos orgânicos (91,88%). A composição gravimétrica dos 
resíduos recicláveis apresentou predominância do material tipo papel, papelão e embalagens cartonadas, seguida de 
plástico, metal e vidro. O condomínio apresentou uma geração per capita média de 0,916 kg.hab dia-1.  Foram 
propostas ações para a melhoria da coleta seletiva no condomínio, como a implementação de campanhas educativas 
para mudar o comportamento da população e melhoria na sinalização do local para o acondicionamento.  
 
Palavra Chave: composição gravimétrica, geração per capita, massa específica. 
 
 
Introdução 
 

No Brasil, o crescimento urbano foi marcado por grande desigualdade nas formas de moradia, isso porque as 
empresas privadas investiram em habitações coletivas para classes com maior poder aquisitivo. Com essa 
concentração de famílias surge um desafio para o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos gerados nestes 
locais, pois à medida que se concentram as pessoas, aumenta a quantidade de resíduos a ser manejada e a 
complexidade da logística para a coleta e acondicionamento.  Para um bom gerenciamento dos resíduos sólidos é 
necessário coletar informações que abranjam uma vasta gama de tópicos e não se limita apenas à geração de resíduos 
(ABRELPE, 2013). Dentre esses tópicos, pode-se incluir o conhecimento das características físicas dos resíduos, 
como: a geração per capita, a composição gravimétrica e a massa específica.  
A geração de resíduos pode ser relacionada aos padrões culturais e renda de uma população: quanto mais se 
desenvolve economicamente uma sociedade, de forma a aumentar o seu padrão de vida, consequentemente se 
aumenta o consumo e a geração de resíduos (ROTH e GARCIAS, 2008). 
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Objetivo 
 
Caracterizar fisicamente os resíduos sólidos domiciliares de um condomínio vertical, localizado no centro do 
município de Balneário Camboriú, estado de Santa Catarina, Brasil, de modo a compreender a dinâmica da sua 
geração para propor um gerenciamento adequado.  
 
Metodologia 
 
O condomínio vertical estudado está localizado na região central do município de Balneário Camboriú, Santa 
Catarina, Brasil, possui 10 andares com 3 apartamentos por andar, porém  nem todos ocupados no período estudado 



 

 

 

(final do mês de julho de 2012), totalizando 29 moradores. O gerenciamento interno dos resíduos é realizado 
individualmente por cada morador, ou seja, cada um deve descer com os sacos de resíduos e armazená-los na lixeira, 
que fica fora do prédio. Essa lixeira consiste em um abrigo de resíduos orgânicos/rejeitos e recicláveis, com aberturas 
separadas, sendo a superior apenas para coleta seletiva e a abertura inferior para o resíduo orgânico/rejeito 
domiciliar. 
A coleta seletiva é realizada uma vez na semana, todas as sextas-feiras, no período da manhã, pela empresa que tem a 
concessão dos serviços de coleta seletiva e também domiciliar. A coleta dos resíduos orgânicos/rejeitos é realizada 
de segunda a sábado, e na temporada de dezembro a março existem também coletas aos domingos. 
A caracterização física dos resíduos gerados no condomínio foi realizada ao longo de uma semana. Essa análise foi 
realizada no período da tarde, no mesmo horário (14:00 h),e antes da coleta realizada pelo município. Todos os dias 
foram realizadas as análises de composição gravimétrica (que indica o percentual de cada componente em relação ao 
peso total da amostra de resíduos analisada) e a determinação da massa específica dos resíduos (que consiste na 
massa do resíduo sem compactação em função do volume ocupado) com o total de resíduos gerados no condomínio. 
A segregação dos materiais foi feita em: material orgânico e rejeitos, plástico, papel/papelão/embalagens cartonadas, 
vidro, metal, isopor e outros. A geração per capita diária de resíduos recicláveis e orgânicos/rejeitos foi calculada 
pela razão entre o peso total dos resíduos e o número de moradores do prédio na época do levantamento dos dados. 

 
Resultados e discussão 
 
No Condomínio estudado predomina, na composição dos resíduos sólidos domiciliares, os resíduos orgânicos 
(Figura 1a), com dados bem diferentes da média nacional apresentada pela ABRELPE (2011), em que 31,9% dos 
resíduos são recicláveis, 51,4% são orgânicos e 16,7% são classificados como outros. Essa discrepância pode estar 
relacionada ao déficit atual relatado pelo Plano Municipal de Saneamento Básico de Balneário Camboriú 
(BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2012) da falta de educação ambiental para coleta seletiva, ou seja, os moradores ainda 
estão desinformados quanto à necessidade de segregar os resíduos domiciliares. Como pode-se observar na Figura 
1b, todos os dias era comum encontrar resíduos recicláveis nos acondicionadores de resíduos orgânicos/rejeitos. 

 

 

Figura 1 – (A) Geração média de resíduos sólidos recicláveis e orgânicos; (B) Resíduos recicláveis misturados 
nos resíduos orgânicos no Condomínio - Balneário Camboriú, SC. 

 
Com isso, observa-se a necessidade urgente de ações de educação ambiental neste condomínio. A educação 
ambiental deve ser promovida primeiramente por meio de uma sinalização mais eficiente para que os moradores 
façam a separação correta dos resíduos recicláveis, pois de acordo com Brandalise (2009) cada pessoa possui uma 
percepção de uma mensagem, ou seja, essa mensagem pode ser entendida diferente dependendo da pessoa que 
recebe e isso influencia nas atitudes e no comportamento. Por isso, no condomínio estudado, apesar do abrigo de 
resíduos possuir uma placa informativa do local para armazenar os materiais recicláveis (Figura 2), pode-se inferir 
que o tamanho e as cores das letras não estão transmitindo a mensagem para a maioria dos moradores. Em segundo 
lugar, deve-se informar os moradores, por meio de materiais educativos (panfletos, folhetos) para que se tornem 
conscientes de que ações locais como a separação dos resíduos, se realizadas em escala global, influenciarão no 
futuro da vida humana. Portanto, com o conhecimento e a percepção ambiental (educação ambiental) o 
comportamento das pessoas poderá ser modificado. 



 

 

 

 

Figura 2 - Placa informativa de armazenamento de resíduos recicláveis do Condomínio - Balneário Camboriú, 
SC. 

 

A composição gravimétrica dos resíduos recicláveis (Figura 3a) apresentou predominância do material tipo papel, 
papelão e embalagens cartonadas, seguida de plástico, metal e vidro. Na Figura 3b apresenta-se também o gráfico 
com o resultado da última pesquisa Ciclosoft 2012 (CEMPRE, 2012). Comparando os dados, observa-se que a 
porcentagem de papel/papelão está acima da média, o que pode estar relacionado à grande quantidade de revistas e 
caixas de sapato encontradas nos resíduos deste condomínio. 

 

 

Figura 3 – (A) Gráfico da composição gravimétrica média dos resíduos recicláveis no Condomínio – Balneário 
Camboriú, SC e (B) Gráfico da composição gravimétrica da coleta seletiva no Brasil (CEMPRE, 2012). 

 
Segundo Monteiro et al. (2001), fatores socioeconômicos como promoções de lojas comerciais influenciam na 
composição dos resíduos, assim como épocas especiais e recebimento de salário (início e final do mês). A 
participação dos metais nesse condomínio é representada em grande parte por latas de alumínio, que também está 
mais alta que a média nacional, o que pode estar atrelado aos hábitos de consumo da população (ROTH; GARCIAS, 
2008). A porcentagem de plástico e vidro se mostraram bem próximas à média nacional. 
O Figura 4 representa a produção diária dos resíduos recicláveis e a participação de cada material. Apesar do 
material papel/papelão ser o mais significativo na composição gravimétrica, não está presente em todos os dias da 
amostragem, pois na quarta-feira não houve descarte do material. Na segunda-feira esperava-se encontrar uma maior 
variedade de resíduos recicláveis devido à influência de um maior consumo de supérfluos nos finais de semana 
(MONTEIRO et al., 2001), mas foi identificado apenas papel/papelão; por outro lado, foram observadas garrafas de 
vidro misturadas nos resíduos orgânicos e capa de óculos e sapato junto com os resíduos recicláveis, demonstrando a 
falta de atenção/comprometimento dos moradores na segregação e armazenamento adequado dos resíduos. De 
acordo com Shim (1995) para esses materiais não ocuparem o espaço dos aterros pode-se reaproveitá-los, ou seja, 
destiná-los para doação. 

 



 

 

 

 

Figura 4 - Composição gravimétrica de resíduos recicláveis de acordo com o dia da semana no Condomínio – 
Balneário Camboriú, SC. 

 

A massa específica de cada material é apresentada na Tabela 1, onde, dos resíduos recicláveis, o papel/papelão é o 
material que apresenta maior valor. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2011) a massa específica 
aparente de resíduos sólidos domiciliares sem sua compactação é de 250 kg.m-3. No condomínio estudado, 
considerando apenas o resíduo orgânico, este valor está menor que o valor de referência. Porém, ao considerar a 
massa total de resíduos da amostragem, e a porcentagem de cada material, tem-se que a massa específica dos 
resíduos do condomínio é de 137,91 kg.m-3, a qual ainda se apresenta menor que a massa específica aparente de 250 
kg.m-3, definida pela literatura. Este resultado demonstra a importância do levantamento de informações como a 
massa específica, de modo a realizar cálculos adequados de acondicionadores e veículos de coleta 

 
TABELA 1: Massa específica dos materiais no Condomínio – Balneário Camboriú, SC. 

Material Massa específica (kg.m-³) 

Orgânico 179,17 
Papel 87,50 

Plástico 34,72 
Outros 33,33 
Isopor 29,17 

Metal 20,84 

Vidro 12,50 
 
 

O condomínio apresentou uma geração per capita média de 0,916 kg.hab dia-1. Se comparado com o Plano Municipal 
de Saneamento Básico de Balneário Camboriú (BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2012), o índice de geração per capita 
de resíduos sólidos urbanos é de 1,08 kg.hab.dia-1, resultando numa diferença de 0,164 kg.hab.dia-1. Embora a 
diferença da geração per capita não seja grande, considerando que o município de Balneário Camboriú está fazendo a 
cobrança mensal da coleta de lixo, o cálculo da cobrança deveria ser baseado na geração per capita de cada 
residência, de modo a não realizar super ou sub cobrança.  
 



 

 

 

 
Conclusões 
 
No Condomínio estudado não é necessário um novo dimensionamento, pois o abrigo existente está atendendo a 
demanda do período estudado (inverno), porém, sabe-se que em época de temporada existem mais pessoas no 
condomínio e consequentemente um aumento na produção de resíduos. Dessa forma, para atender as condições de 
geração de resíduos sólidos durante o ano inteiro seria necessário a realização de outra análise no período de 
dezembro a março para poder verificar a necessidade de dimensionar um novo local de acondicionamento de 
resíduos que atenda a demanda no período de alta temporada. Outra ação necessária no condomínio é a elaboração de 
panfletos explicativos de como funciona a coleta seletiva e placas de sinalização mais eficientes para o descarte 
correto dos resíduos. 
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