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1 DADOS GERAIS 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

 

Nome: Ginco Platinum Incorporações Ltda. 

CNPJ: 22.535.638/0001-60 

Endereço: Avenida Miguel Sútil, n° 8061, Sala G 18, Bairro: Duque de Caxias. 

E-MAIL: juliana@ginco.com.br 

 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

Nome: Tainah da Silva Ferreira 

CREA: MT014735 

Endereço: Avenida Miguel Sútil, n° 8061, Bairro: Duque de Caxias. 

E-MAIL: tainah@ginco.com.br 
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2 INTRODUÇÃO 

 
A geração de resíduos está relacionada diretamente com o desenvolvimento da 

sociedade, que possui uma relação proporcional ao aumento da geração de resíduos sólidos, 

que se não forem destinados e gerenciados de maneira correta podem ocasionar diversos 

problemas ambientais.  

A questão ambiental tem ganhado um espaço de destaque, em que a sustentabilidade é 

tida como norteadora em várias tomadas de decisões, seja pelo uso racional de recursos naturais 

quanto pela geração de resíduos, tornando-se um dos centros de discussões da sociedade.  

Diante deste cenário, a Construtora Ginco Urbanimo Ltda sócia da Ginco Platinum 

Incorporações Ltda se faz presente, atuando de forma planejada, responsável e eficaz em todos 

os seus empreendimentos. Contribuindo para despertar e formar novos valores sociais e 

ambientais, através de sua política ambiental interna, tendo em seu processo construtivo a 

criação dos Planos ambientais como uma das premissas de execução de obra com qualidade. 

Para tanto o presente projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos tem como objetivo 

apresentar uma estimativa dos resíduos gerados após a implantação do Complexo de  

Condomínios Horizontais Residenciais Multifamiliar: Florais Sevilla, Florais Madri e Florais 

Barcelona de propriedade da Ginco Platinum , localizado na Av. João Bulhões de Deus, nas 

imediações do loteamento Parque das Águas - Várzea Grande – MT, prevendo ações de 

gerenciamento e disposição correta aos resíduos sólidos que poderão vir a serem gerados. 

 

3 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 
O condomínio irá contemplar uma área total de aproximadamente 61,33 ha. O 

empreendimento contempla um conjunto de empreendimentos, com característica de Condomínio 

Urbanístico de lotes. Serão executados 03 empreendimentos independentes, mais uma área de clube 

de lazer a ser compartilhado pelos 03 (três) empreendimentos, oriundos da mesma gleba, com acesso 

pela Av. João Bulhões de Deus, conforme informado abaixo: 

 

ITEM CONDOMÍNIO 
Á. DO 

EMPRE. 
Nº DE UNID 
PRIVATIVAS 

Á. LOTE 
PRIV 

1 Florais Sevilha  178.095,98                  539     180,00  

2 Florais Madri  185.283,14                  478     180,00  

3 Florais Barcelona  173.049,84                  581     180,00  

4 Área do Clube    38.724,62  0 0 

TOTAL  575.153,58              1.598     180,00  



P á g i n a  | 8 

 

 
 

 



P á g i n a  | 9 

 

 
 

Figura 1. Localização do Condomínio Ginco Platinum 
 

O empreendimento na Av. João Bulhões de Deus , sendo a mesma rua que dá acesso a Passagem da Conceição, como referência de localização, 

o empreendimento está localizado em frente ao Loteamento Parque das Águas - Várzea Grande – MT 
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4 CONCEITUAÇÃO LEGAL 

 

A incorreta destinação de resíduos tem sido um dos principais causadores de 

impactos ambientais no território nacional, que vem sendo embasado legalmente a partir 

de legislações, definições, normas técnicas e demais materiais relacionados à resíduos, 

que dão subsidio à elaboração e compreensão de Planos de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos.  

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos, além de dispor sobre o correto 

gerenciamento e disposição de resíduos, traz definições importantes para o entendimento 

do plano proposto e serem consultadas, tais como: 

 Coleta Seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua 

constituição ou composição; 

 Destinação Final: destinação final ambientalmente adequada: destinação de 

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

o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 

competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, 

observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à 

saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos; 

 Disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos 

em aterros, observando normas operacionais específicas, de modo a evitar danos 

ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 

adversos; 

 Geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 

privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o 

consumo;  

 Gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou 

indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, 

exigidos na forma desta lei; 

 Logística Reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 
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viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 

destinação final ambientalmente adequada; 

 Reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a 

alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas 

à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os 

padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do 

SNVS e do Suasa;  

 Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição 

final ambientalmente adequada; 

 Resíduos Sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado Resultante de 

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 

proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem 

como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem 

inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou 

exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor 

tecnologia disponível; 

 Serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: conjunto 

de atividades previstas no art. 7º da Lei nº 11.445, de 2007. 

 

4.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

 

Lei nº 12.305/2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS); altera a 

Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

A PNRS dispõe seus princípios, objetivos e instrumentos e dá as diretrizes relativas à 

gestão integrada e gerenciamento de resíduos sólidos, dando suporte para elaboração e 

implantação das respectivas Politicas Estaduais e Municipais de Resíduos Sólidos. 

A política articula-se ainda com as Políticas Nacional de Educação Ambiental e de 

Saneamento Básico, leis nº 9.795 de 27 de abril de 1999 e nº 11.445/2007, 

respectivamente.  
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Conforme o art. 9º, é estabelecido que a gestão e gerenciamento de resíduos 

sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, 

reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos.  

Os estabelecimentos sujeitos à elaboração do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos são elencados no art. 20, conforme descrito a seguir: 

 

I – os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas e, f, g e k do 

inciso I do art. 13; 

II – os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que: 

a) gerem resíduos perigosos; 

b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por 

sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos 

resíduos domiciliares pelo poder público municipal; 

III – as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de 

normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama; 

IV – os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na 

alínea j do inciso I do art. 13 e, nos termos do regulamento ou de normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS, as 

empresas de transporte; 

V – os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo 

órgão competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa.  

 
4.2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL  

 

O Estado de Mato Grosso possui uma Política Estadual de Resíduos Sólidos, Lei 

nº 7.862/2002, em que são definidos objetivos, diretrizes e instrumentos pertinentes à 

gestão e gerenciamentos de resíduos sólidos no Estado.  

 

4.3 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL  

 

Dentre as legislações municipais existentes em Várzea Grande - MT relacionadas 

aos resíduos sólidos, tem-se o Código Municipal de Postura, Lei nº 1.389 de 1994, que 

dispõe sobre o código de postura de Várzea Grande, onde no capitulo III trata sobre a 
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gestão dos resíduos sólidos no município e Lei nº 3.829 de 2012, dispõe sobre a exigência 

da separação dos resíduos recicláveis e reutilizáveis.  

De uma maneira geral, as leis e decretos que regulamentam a gestão de resíduos 

sólidos urbanos determina que os geradores de grandes volumes são responsáveis pela 

implantação de programas e planos para gestão desses resíduos, porém a titularidade dos 

serviços permanece do município. Sendo assim, o presente plano tem o objetivo de 

organizar e planejar o gerenciamento dos resíduos de forma a minimizar as quantidades 

a serem coletadas pela rede pública, bem como sugerir alternativas de minimização de 

volume de resíduos, dentro das diretrizes estabelecidas em legislações.  

 
 

5 CARACTERIZAÇÃO  

 

5.1. CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

 

Os resíduos sólidos urbanos podem ser classificados quanto à origem e à 

periculosidade, conforme demonstrado no art. 13 da PNRS (Lei nº 12.305/2010): 

I – quanto à origem: 

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas 

em residências urbanas; 

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

de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza 

urbana; 

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

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviços: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos 

nas alíneas b, e, g, h e j; 

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os 

gerados nessas atividades, excetuados os referidos na alínea c; 

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e 

instalações industriais; 

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

saúde, conforme definido em regulamento ou em normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; 

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

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, 

incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos 

para obras civis; 
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i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades 

agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a 

insumos utilizados nessas atividades; 

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

aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e 

passagens de fronteira; 

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

extração ou beneficiamento de minérios; 

 

II – quanto à periculosidade: 

a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade 

e mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública 

ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou 

norma técnica; 

b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea a.  

 

Os resíduos gerados em condomínio são classificados como resíduos domiciliares 

e de serviços (poda, limpeza das vias, etc) e não perigosos. Os resíduos domiciliares, em 

geral, tem em sua composição uma grande parcela de resíduos recicláveis e uma parcela 

de resíduos orgânicos, caracterizados pelo uso pessoal e atividades decorrentes do dia-a-

dia da sociedade.  

Figura 2. Exemplos de resíduos domiciliares 

   

 

5.2. DESCRIÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS NO CONDOMÍNIO 

 

Os resíduos que serão gerados no condomínio são classificados como 

domiciliares, e baseado em dados da Sanecap 2010 os Resíduos Sólidos do Município de 

Várzea Grande - MT, apresenta a seguinte gravimetria (Tabela 1). 



P á g i n a  | 15 

 

 
 

 
Tabela 1. Composição Gravimétrica dos Resíduos Sólidos de Várzea Grande -MT 

Material Quantidade 

Papel e Papelão 15,37% 

Plástico 13,39% 

Alumínio 2,76% 

Vidro 1,53% 

Metais ferrosos 2,54% 

Panos e estopa  12,13% 

Madeira 2,57% 

Couro e borracha 0,97% 

Matéria Orgânica 42,39% 

Outros 6,32% 

Fonte:  setor de reciclagem de rsus no aglurb Cuiabá-várzea grande em 2010. (Sanecap 2010). 

 
Cerca de 42% dos resíduos gerados são considerados como recicláveis e sendo 

assim, é viável economicamente e ambientalmente que seja implantada a coleta seletiva, 

caso haja demanda de cooperativas e/ou iniciativas do governo municipal para coleta 

desses materiais.  

 

5.3. ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS 

 

Para estimar os volumes de resíduos gerados, considerou-se que a quantidade de 

resíduo per capita em Várzea grande é de 0, 50kg/habitante.dia, segundo Werle, Lazaretti 

e Oliveira (1995). Para o cálculo da população do condomínio, considerou-se: o 

condomínio possui 1.598 lotes com taxa de ocupação aproximada de 4 habitantes por lote, 

resultando em uma população média futura estimada em 6.392 habitantes. Para tanto, 

tem-se: 

���í���� �ó����� (��/���) = ��������� × ��������� 

 

���í���� �ó����� = 0,5��/ ��. ��� × 6.392 ��������� =  3.196 ��/��� 

 

Do montante de resíduo gerado, 3.9196 kg, considerando a Tabela 1, estima-se 

que cerca de 42%, que representa 1.342,32 kg, de resíduos recicláveis serão gerados por 

dia, o que indica que pode haver um aquecimento na economia das cooperativas 

existentes em Várzea Grande e que principalmente diminuir a quantidade de resíduo a ser 

destinado à aterros sanitários, contribuindo assim diretamente com o Meio Ambiente de 

forma geral.   
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5.4. SEGREGAÇÃO E ACONDICIONAMENTO  

 

A segregação dos resíduos domésticos deverão ocorrer diretamente na fonte, 

sendo estes resíduos acondicionados em sacolas plásticas que comportem o volume e 

peso. A coleta em cada lote residencial ou comercial ficará sob responsabilidade da 

administração do condomínio, que acondicionará esses resíduos, de acordo com a 

periodicidade definida na programação da Prefeitura em relação à coleta regular. Essa 

coleta deverá ocorrer de forma a não provocar danos ao meio ambiente nem à saúde 

humana de forma a evitar derrame e outros intervenientes durante o trajeto.  

Foi projetada estrutura de acondicionamento de resíduos para os lotes de cada  

condomínio, contemplando a implantação de coleta seletiva, sendo o espaço particionado 

em área específica para segregação no local, bem como para acondicionamento em baias 

separadas de acordo com o tipo de resíduo a ser depositado. Os resíduos que serão 

destinados à coleta seletiva deverão ficar separados dos resíduos de coleta regular, que 

possuirá baia específica para tal. A área de deposito dos resíduos contempla ainda uma 

área para deposição de resíduos volumosos, e todas elas possuem portões que darão 

acesso à coleta regular do município bem como de cooperativas entre outros envolvidos 

no processo. Os detalhes podem ser observados em planta no projeto do depósito de 

resíduos (Anexo B).  

Para os lotes comerciais, como eles ficam com acesso externo ao condomínio, 

poderão ter o seu lixo acondicionado juntamente com o residencial, desde que não possua 

atividade em que esse resíduo necessite de descarte especial, devendo neste caso o 

proprietário prever o descarte e providenciar licenciamento específico. 

 

5.5. MINIMIZAÇÃO DOS RESÍDUOS 

 

O projeto de urbanização do condomínio prevê espaço para implantação de Coleta 

Seletiva conforme supracitado, em que na entrega do condomínio à administração e aos 

proprietários, é disponibilizada uma cartilha de coleta seletiva juntamente com o Manual 

de uso, operação e manutenções das áreas comuns, que ficará a critério da administração 

da implantação ou não do sistema proposto (Anexo C – cartilha de Coleta Seletiva). Essa 

cartilha poderá sofrer alterações até a entrega decorrentes de mudanças de legislações e 

normas técnicas.  
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Destinação FINAL 

 

A destinação final se dará por meio da Coleta Regular, a cargo da Prefeitura 

Municipal, em que serão dispostos em contêiner com abrigo necessário para proteção dos 

resíduos. Caso seja implantada a coleta seletiva, o município possui a ASSCAVG– 

Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Várzea Grande, situada na Rua I, 

216 - Jardim Eldorado, Várzea Grande - MT, 78150-754, dentre outros como a Reciclate, 

Ecoambiental, Reciclapet recicláveis, dentre outros. 

 

5.6 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

A educação ambiental é um importante instrumento integrante dos planos de 

resíduos sólidos, e tem como o objetivo sensibilizar a comunidade para a implantação de 

ações propostas para minimização da geração bem como destinação correta dos resíduos 

sólidos. É também uma importante ferramenta para a implantação da coleta seletiva, 

podendo ser desenvolvidas atividades como palestras, treinamentos, oficinas, etc, que 

contemplem a importância das ações a serem desenvolvidas.  

Recomenda-se a criação de um programa de Educação Ambiental para que 

juntamente com a implantação da Coleta Seletiva seja realizado um trabalho de 

cooperação com as entidades governamentais, que por meio de legislações e normas 

técnicas vem tentando solucionar problemas relacionados aos resíduos que causam 

grandes impactos ambientais.  As ações previstas devem estar em consonância com as 

atividades propostas pelo poder público.  

Para a divulgação do programa podem ser utilizados materiais gráficos, tais como 

banners, cartilhas informativas, cartazes, folders, folhetos, camisetas, canecas, sacolas 

retornáveis, sacos de resíduos diferenciados para auxílio na coleta seletiva, etc, que fica 

a critério da administração do condomínio na implantação.  

Como objetivo geral a educação ambiental busca a sensibilização da importância 

da comunidade na participação e responsabilidade na gestão dos materiais recicláveis e 

orgânicos produzidos no condomínio, promovendo ações fundamentadas na gestão 

compartilhada das ações ambientais.  
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Anexo A - ART do responsável pelo PGRS 
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Anexo B – Planta da área de acondicionamento de resíduos do condomínio 
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Anexo C – Cartilha de Coleta Seletiva 


