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A preservação ambiental é tema de diversas discussões regionais e
mundiais e alvo de muita pesquisa e estudos. Com o passar dos anos e com
a disseminação de informações sobre os problemas envolvendo o meio
ambiente, tem crescido a cobrança por parte da sociedade, para soluções
para a erradicação ou minimização dos impactos ambientais decorrentes
das diversas formas de poluição ambiental.

O lixo é um destes grandes problemas ambientais e requer atenção quanto
ao seu gerenciamento e principalmente pela forma em que é disposto. No
Brasil existem 2.906 lixões em operação, porém, este cenário deverá ser
modificado após as diretrizes da Lei Federal nº 12.305, de 02 de Agosto de
2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esta lei obriga
todos os municípios a eliminar os lixões até o ano de 2014 e passar a
dispor os resíduos de forma ambientalmente correta (aterro sanitário),
atendendo aos requisitos básicos de engenharia e proteção ao meio
ambiente. Além da erradicação dos lixões, a referida lei diz também sobre
os programas de coleta seletiva que deverão ser realizados pelos
municípios e consequentemente por toda a sociedade.

A definição de resíduo sólido é todo e qualquer material descartado,
resultante de atividades humanas que possa ser reutilizado e/ou reciclado,
e tenha valor econômico. Os rejeitos são resíduos sólidos que não
apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente
adequada.

Este Manual tem por objetivo oferecer orientações básicas para o
desenvolvimento e execução do programa de coleta seletiva nos
condomínios implantados pela Ginco, a fim de se adequar aos novos
padrões que surgirão em decorrência da Lei 12.305.

apresentaÇÃO1
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Diagnóstico de
Geração De Resíduos No

condomínio2
Para realizar o gerenciamento de resíduos e o programa de coleta seletiva
de forma eficiente, é necessário primeiramente conhecer as atividades
humanas que serão realizadas em um determinado local e relacioná-las
com a consequente geração de resíduos sólidos.

Nas residências, o descarte de resíduos será resultante em função das
atividades domésticas realizadas, como exemplo a cozinha, onde serão
descartados: sobras de alimentos/refeição, embalagens plásticas de
alimentos sólidos, embalagens plásticas de alimentos líquidos, sacolas
plásticas, entre outros. De maneira geral, os resíduos domiciliares são os
citados anteriormente e também papéis em geral, como revistas e jornais,
embalagens de presentes, embalagens de produtos variados, resíduos de
limpeza por varredura, resíduos dos sanitários, entre outros.

Nos espaços de uso comum os resíduos gerados também são
considerados domiciliares, porém com algumas particularidades. Por
exemplo, no espaço fitness não haverá resíduos orgânicos, pois na
edificação não existe cantina ou refeitório, além da atividade realizada no
espaço contradizer a geração deste tipo de resíduo, ou pelo menos em
grandes quantidades. Situação diferente é encontrada no espaço gourmet,
onde os resíduos de restos de alimentos e refeições serão gerados em
maior quantidade, devido a atividade ali desenvolvida.

Quanto à estimativa de geração de resíduos recicláveis e não-recicláveis,
pode-se tomar como base a tabela de composição gravimétrica, que
mostra o percentual de cada componente em relação ao peso total da
amostra de lixo analisada. Com isso, cerca de 30% dos resíduos de
origem domiciliar são passíveis de reciclagem.

Tabela 1. Composição gravimétrica dos resíduos sólidos no Brasil, em 2011. 

Material Quantidade (%) Quantidade (t/ano)

Matéria Orgânica 51,4 29.072.794

Plástico 13,5 7.635.851

Papel, Papelão e Tetrapak 13,1 7.409.603

Metais 2,9 1.640.294

Vidro 2,4 1.357.484

Outros 16,7 9.445.830

TOTAL 100,0 56.561.856
Fontes: Pesquisa ABRELPE e Panaroma 2011 
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Tabela 2.  Diagnóstico de geração de resíduos nos espaços de uso comum.

Espaço de uso 

comum
Resíduos gerados Classificação

Portaria

Folhas de papel, folders, folhetos, envelopes, 

cadernos, revistas, jornais, entre outros.

RecicláveisEmbalagens plásticas, garrafas e copos 

plásticos.

Latas de refrigerante

Resíduos orgânicos (sobras de 

comida/alimentos) Não- Recicláveis

Resíduos de sanitários

Gourmet

Embalagens de papelão, caixas de papel. 

Recicláveis

Embalagens plásticas, garrafas e copos 

plásticos.

Latas de refrigerante/cerveja, latas de alimentos 

em conserva.

Embalagens de vidro de alimentos em conserva

Resíduos orgânicos (sobras de 

comida/alimentos)

Não- Recicláveis

Embalagens de isopor

Guardanapos usados

Plástico filme

Papel alumínio

Resíduos de sanitários

Fitness

Papel/papelão, folders, folhetos, entre outros.

RecicláveisGarrafas e copos plásticos

Latas de refrigerante

Resíduos de sanitários Não- Recicláveis

Vestiários/

Churrasqueiras

Papel/papelão

RecicláveisGarrafas e copos plásticos

Latas de refrigerante/cerveja

Resíduos orgânicos (sobras de 

comida/alimentos) Não- Recicláveis

Resíduos de sanitários

Foram elencados os principais resíduos que podem ser gerados em cada
espaço de uso comum dos empreendimentos Ginco, através da análise das
atividades humanas desenvolvida em cada local e o resultado encontra-se na
tabela 2.

Geração De Resíduos No

condomínio
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3.1 Separação nas residências

Os resíduos deverão ser separados em duas fases. A primeira será
realizada nas residências, onde o condômino deverá utilizar duas lixeiras,
uma para resíduos recicláveis e outra para resíduos não recicláveis.

A coleta seletiva se dará de duas maneiras: nas residências e nas
edificações de uso comum (neste empreendimento a portaria e setor
administrativo). Para garantir que o programa de coleta seletiva tenha
eficiência, todo o condomínio precisa ser envolvido, tanto os moradores
quanto os funcionários e visitantes.

Tabela 3.  Lista de resíduos recicláveis e não recicláveis

Resíduos recicláveis Resíduos não recicláveis

PAPEL: Papéis de escritório, papel cartão,

cadernos, revistas, jornais, envelopes, caixa

de pizza, cartolinas, embalagens longa vida.

PAPEL: Restos de alimentos, cascas

de frutas e legumes, guardanapos,

filtros de café,, cabos de panelas,

fraldas, papéis sanitários.

PLÁSTICO: Embalagens plásticas, garrafas

PET, copos descartáveis,, sacolas, canos e

tubos de PVC, caneta, embalagem tipo

tupperware, embalagens de produtos de

limpeza e cosméticos.

PLÁSTICO: Papel toalha, papel

carbono, papel celofane, embalagens

metalizadas (como as de salgadinhos),

etiquetas adesivas, isopor e seus

derivados, fotografias.

VIDRO: Potes de conserva, frascos de

remédio vazios, copos, vidros de

especiarias, garrafas.

VIDRO: Espelhos, boxes temperados,

louças, cerâmicas, porcelanas, pirex.

METAL: Tampa de garrafa, latas, enlatados,

panelas sem cabo, ferragens, arames,

chapas, canos.

METAL: Embalagens de marmitas, lã

de aço, papel alumínio, clipes,

grampos, esponjas de aço, aerossóis,

latas de verniz, latas de solventes

químicos, latas de inseticidas.

Figura 1 – Exemplo de lixeiras seletivas: resíduos recicláveis e não recicláveis
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COMO fazer a
Coleta Seletiva ?3

3.2 Separação nas edificações de uso comum                       

A coleta seletiva nas edificações de uso comum (portaria, fitness,
churrasqueira, gourmet, entre outros) poderá ser de duas maneiras: ou
instalar duas lixeiras (recicláveis e não recicláveis) seguindo o modelo das
residências, ou instalar cinco lixeiras (papel, plástico, metal, vidro e não
reciclável) em cada edificação.

É importante que haja divulgação por parte da administração do
condomínio, com relação à informações sobre os tipos de resíduos que
devem ser acondicionados em cada lixeira, através de cartazes, etiquetas nas
lixeiras, entre outros.

Os resíduos deverão ser acondicionados em sacos plásticos de cores
diferentes para os resíduos recicláveis e não recicláveis, facilitando assim a
identificação dos mesmos. Os sacos plásticos deverão ser resistentes ao peso
e deverão ser bem fechados para evitar proliferação de mau cheiro e impedir
a entrada de água proveniente das chuvas. Devem ser dispostos em lixeiras
externas às residências até que seja realizada a coleta interna.

3.3 Armazenamento primário dos resíduos e rejeitos

A coleta interna de resíduos deverá ser realizada no mínimo três vezes por
semana, por questões estéticas e para evitar mau cheiro e proliferação de
vetores de doenças.

A coleta deverá ser feita por um funcionário, portando os devidos
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e contando com o auxílio de um
meio para transportar os resíduos, como uma carretinha ou outro
equipamento.

3.4 Coleta interna dos resíduos

Figura 2 - Exemplo de lixeiras seletivas de acordo com a Resolução CONAMA nº 275
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É de responsabilidade do poder público municipal coletar e destinar os
resíduos residenciais, de limpeza urbana e de podas, gerados dentro do
município. Os rejeitos deverão ser dispostos para a coleta pública nos dias
estabelecidos pelo informativo da Prefeitura de Várzea Grande.

Para a destinação dos resíduos recicláveis e dos resíduos perigosos ou
contaminantes (pilhas, baterias, óleo de cozinha, lâmpadas fluorescentes,
entre outros), a administração do condomínio deverá entrar em contato com
empresas específicas que realizam a coleta e/ou reciclagem dos mesmos,
para acordar data, horário de coleta e valores de compra ou venda dos
materiais. É importante solicitar uma declaração ou certificado de
destinação dos resíduos para as empresas que realizaram a coleta e/ou
reciclagem para resguardo documental.

3.5 Separação secundária e armazenamento secundário
dos resíduos e rejeitos

3.6 Coleta externa dos resíduos e rejeitos

Após realizar a coleta dos resíduos de todas as residências e edificações de
uso comum, o funcionário deverá transportar os mesmos até a Central de
Triagem e Armazenamento de Resíduos (CTAR) para que ocorra a separação
secundária na sala de triagem. Após isso, efetivamente os resíduos serão
armazenados de acordo com suas características e material compatível.

O armazenamento deverá ser feito em contêineres específicos de acordo com
cada tipo de material, até que seja realizada a coleta externa. Os resíduos
recicláveis deverão ser destinados para cooperativas ou empresas
recicladoras (ver item 6), obedecendo as particularidades de cada tipo de
resíduo e os não recicláveis deverão ser dispostos para a coleta pública
municipal.

COMO fazer a
Coleta Seletiva ?3

Figura 3 – Vista interna e externa da Central de Triagem e Armazenamento de Resíduos
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3.7 Gerenciamento de resíduos da construção civil

COMO fazer a
Coleta Seletiva ?3

O condômino ou administração do condomínio deverá apresentar o PGRCD
- Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção e Demolição,
Declaração do Proprietário e Declaração do Responsável Técnico no
momento da apresentação do projeto arquitetônico de construção, demolição
e/ou reforma de uma edificação com mais de 500 m2, de acordo com as
diretrizes exigidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Após a
aprovação do projeto, deverá realizar a contratação de caçambas
estacionárias de empresas que estão devidamente cadastradas na Prefeitura
Municipal de Várzea Grande e exigir que as mesmas estejam identificadas
(item 7 – lista de empresas).

Nas caçambas somente poderão ser armazenados resíduos de construção
civil, chamado comumente de entulho, ou seja, restos de concreto,
argamassa, tijolos, telhas, cerâmicas, sacos de cimento, madeira, entre outros
que são gerados pelas atividades de construção ou demolição e reformas. O
armazenamento dos resíduos deverá respeitar a altura das bordas da caçamba
e não poderão ser armazenados resíduos de outra origem que não seja de
construção civil.

Para cada caçamba que é retirada do local de obra é necessário a emissão de
uma CTR - Controle de Transporte de Resíduos. Cada CTR é emitida pelo
transportador e assinada em três vias: a primeira para o gerador dos resíduos
(obra), a segunda para o transportador dos resíduos e a terceira para a
empresa que opera a Área de Transbordo e Triagem (ATT), que é o local
licenciado pela Prefeitura para receber somente resíduos de construção civil.
É necessário arquivar todas as CTRs assinadas e preenchidas corretamente
para anexar à solicitação do HABITE-SE quando da finalização das obras.

Figura 4 – Modelo de caçamba estacionária.
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Fluxograma da

Coleta seletiva4
Resíduos gerados
nas residências

Resíduos gerados nas
edificações de uso comum

Coleta interna 
(condomínio)

Central de Triagem e 
Armazenamento Temporário (CTA)

Coleta externa
(coleta pública
municipal)

Coleta
externa por
empresa
recicladora
de pilhas e
baterias

Separação 
secundária

Papel, Plástico, 
Vidro e Metal

Pilhas e 
baterias

Resíduos Não 
recicláveis 

Resíduos 
Recicláveis

Óleo de 
cozinha

Coleta externa 
por empresa 

recicladora de 
lâmpadas 

fluorescentes

Lâmpadas 
fluorescentes

Coleta
externa por
empresa
recicladora
de óleos
vegetais

Coleta externa
por
cooperativas
ou empresas
recicladoras

Resíduos 
orgânicos e 

rejeitos

Coleta interna e externa

Separação primária e secundária

Resíduos Recicláveis

Resíduos Não Recicláveis

Resíduos 
Recicláveis

Resíduos Não
Recicláveis

Resíduos 
Recicláveis

Resíduos Não
Recicláveis

Geração de resíduos

Legenda:

Resíduos 
Perigosos

Resíduos Perigosos
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Dúvidas

frequentes5
5.1 Porque o lixo cheira mal?

5.2 O que é o líquido preto que sai do lixo? Porque ele é
gerado?

O chorume é um líquido escuro, de odor desagradável, que também é gerado
pela decomposição dos resíduos biodegradáveis, como os restos de comida e
pela própria umidade existente nos resíduos, através de restos de líquidos em
garrafas e outros recipientes ou pelo acúmulo de água de chuva, por
exemplo.

Os resíduos orgânicos sofrem decomposição por microorganismos como
bactérias, fungos e outros. Quando as condições ambientes são favoráveis
(temperatura elevada, disponibilidade de água e oxigênio) a atividade
microbiológica inicia a decomposição da matéria orgânica, resultando em
desprendimento de gases que produzem maus odores.

5.3 Porque não posso misturar o resíduos secos com os
resíduos úmidos?

Para a reciclagem dos resíduos é necessário que o mesmo esteja em boas
condições e não perca suas características naturais. Se um resíduo seco como
um caderno escolar entra em contato com restos de comida ou algum
líquido, este perde sua qualidade e diminui seu potencial de reciclagem,
além de ser subvalorizado, sendo comprado por valores menores que os
limpos e em boas condições.

Alguns resíduos não são recicláveis por ainda não existirem alternativas ou
tecnologias apropriadas para transformá-lo em outro material, outros por não
ser viável economicamente a sua transformação.

5.4 Porque nem todos os resíduos são recicláveis?

Estes resíduos são altamente contaminantes e alguns são tóxicos como as
pilhas e baterias e as lâmpadas fluorescentes. Estes resíduos possuem metais
pesados em sua composição e por isso merecem cuidado especial, devendo
ser enviados para a reciclagem adequada. Se o óleo de cozinha for jogado no

5.5 Porque não posso jogar óleo de cozinha, pilhas,
baterias e lâmpadas fluorescentes no lixo?
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Dúvidas
frequentes5

lixo, inviabiliza a reciclagem dos outros resíduos, além de contaminar o solo
e as águas, caso seja destinado incorretamente.

5.6 Qual a diferença entre lixão e aterro sanitário?

O lixão é a forma de destinação final dos resíduos sólidos mais comumente
utilizada, porém é incorreta. Um lixão não possui nenhum tipo de dispositivo
ou técnicas para evitar ou minimizar os impactos ambientais e a poluição do
solo, das águas e do ar. Os resíduos são simplesmente dispostos no solo sem
qualquer impermeabilização, sem nenhum tipo de controle de camada de
cobertura destes resíduos, sem redes de drenagem e tratamento de gases e
líquidos.

Já o aterro sanitário é construído seguindo técnicas de engenharia, com
instalação de dispositivos de drenagem dos líquidos e gases gerados no
interior das células. Os líquidos são encaminhados para o devido tratamento
até se tornar possível o lançamento em um corpo hídrico e os gases, em sua
maioria metano (CH4) são queimados para reduzir seu potencial poluidor,
sendo transformado em dióxido de carbono (CO2), que é cerca de 20 vezes
menos poluente que o metano. No aterro sanitário existe o controle na
compactação e cobertura dos resíduos diariamente, evitando a proliferação
de insetos e mau cheiro, além de outras vantagens.
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6
Relação de empresas para destinação 

de resíduos recicláveis

Endereço: Agência 2186 Rua Pedro Celestino, 24, 78005-010, Cuiabá-MT.
Recolhe: Pilhas e baterias.

6.1 ASSCAVG(Associação de catadores de Materiais Recicláveis de Várzea GRANDE)

Endereço: Rua K, Quadra Ind. 05, nº 152, Distrito Industrial, Cuiabá-MT.
Recolhe: Plásticos.

6.2 BIOTERRA Indústria de Reciclagem LTDA.

6.3 Canaã Recicláveis Ltda.

Endereço: Rua Progresso, nº 100, Jardim Ubatã, 78025-000, Cuiabá-MT.
Recolhe: Plásticos e papel.

6.4 COMMAR MT – Comércio e Manufatura de materiais recicláveis
de Mato Grosso.

Endereço: Rua 29 de Maio, nº 97, Areão, 78010-305, Cuiabá-MT.
Recolhe: Plástico, papel, metal, vidro, pilha, bateria, embalagem longa vida,
tubo de creme dental, óleos e eletrônicos.

6.5 Phloraceae – Farmácia de Manipulação

Endereço: Av. Isaac Póvoas, nº 1.326, Cuiabá-MT.
Recolhe: Embalagens vazias e medicamentos vencidos.

6.6 Sucatão Corujo e CIA Ltda.

Endereço: Av. Jornalista Alves de Oliveira, nº 550, Cidade Alta, 78030-445,
Cuiabá-MT.
Recolhe: Plástico, metal, papel, bateria e eletrônicos.

Endereço: Av. Fernando Correa, nº 5.999, ao lado do Corpo de Bombeiros, 
Cuiabá-MT
Recolhe: Aparelhos eletrônicos e telefônicos.

6.7 Brasil Reciclagem

6.8 Programa Papa pilhas - Banco Santander

6.9 Projeto Fernisis

Endereço: Rua John Kennedy, nº 200, Alvorada, Cuiabá-MT.
Recolhe: Óleos e gorduras residuais de origem vegetal.

6.10 Corepan

Endereço: Rua 59,  Quadra 236, Lote 01, Pedra 90, Cuiabá-MT.
Recolhe: Plástico,  papel, metal, vidro e embalagens longa vida.

Endereço: Rua I, 216 - Jardim Eldorado, Várzea Grande - MT, 78150-754
Recolhe: Embalagens longa vida, Metais, Papel branco, plástico, vidro
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Cadastro

SMTU 

(LTR)

Transportador Telefones Endereço

001 Tira Tudo 3624-9191 R. Lídio Modesto da Silva, Quadra 16, nº 01, Jd. 

Alvorada, fundos do COMPER da Av. do CPA, 

Cuiabá-MT. 

002 Papa Entulho 6321-4911 Rua 25, nº 02, Jd. Florianópolis, próximo à 

Construmário, Cuiabá-MT. 

003 Cegonhas Guinchos 3637-9240 Rua Coxim, nº50, Jardim Ubatã, próximo a Av. 

Miguel Sutil, Cuiabá-MT. 

004 Locadora da 

Construção

3321-5301

3623-7078

Av. Des. Antônio Q. Araújo, nº121, Areão, fundos da 
Decorliz, Cuiabá-MT.

005 Real Caçamba 3634-4495 Av. Carmindo de Campos, nº2.366, Dom Aquino, 

esquina c/ Av. Miguel Sutil, Cuiabá-MT. 

006 Disk Tudo 3624-7778 Av. Marechal Deodoro, nº2.788, Goiabeiras, Cuiabá-

MT. 

007 DR Entulhos 3028-2909 Rodovia Palmiro Paes de Barros, Km 02, Cuiabá-MT.

008 Ferragens e Locações

Brasil

3028-2128 Rua Mestre Antônio Soares, Quadra 03, Lote 07, 

Micro Distrito Industrial do CPA I, Cuiabá-MT. 

009 Emaco Mateirais para

construção

3684-5600 Av. Gov. Júlio Campos, nº4.430, Jardim Glória II, ao 

lado do Posto América, Várzea Grande-MT. 

010 Locaçamba 3686-3683 Rua Escolástico Pinto, Quadra 88, nº 07, B. Costa 
Verde, em Várzea Grande. 

011 Cidade Limpa

Serviços Ltda

3665-2323 Av. “D”, nº 539, Res. Coxipó, próximo a 

Distribuidora São Sebastião, Cuiabá-MT. 

012 Locamix 3623-3040 Rua Paranaíba, s/nº, B. José Pinto, região do B. 

Verdão, atrás da Mecânica Rosa, Cuiabá-MT. 

013 Transobras 3621-2021

3621-4156

Av. Bom Jesus de Cuiabá, nº18, Santa Marta, 

próximo ao ICEC, Cuiabá-MT. 

014 Santo André 3637-3600 Av. Miguel Sutil, nº 12.123/9, Cidade Alta, próx. 

trevo do B. Coophamil, Cuiabá-MT. 

015 Cuiabá Caçambas 3634-0880 Av. Beira Rio, entrada ao lado do depósito da Loja 

Gabriela, Cuiabá-MT. 

016 Bota For a 3637-1000 Av. São Sebastião, nº485, Cidade Alta, próx. 
AÇOFER, Cuiabá-MT. 

017 Locasim 3623-4070 Av. Beira Rio / Manuel José Arruda, nº 3.955, Dom 

Aquino, próx. ACRIMAT, Cuiabá-MT. 

018 Armando Caçamba 3623-9898 Av. Beira Rio, nº 3.917, Dom Aquino, próximo a 

ACRIMAT, Cuiabá-MT. 

019 Transterra 3634-2606 Av. Miguel Sutil, nº 546, em frente Posto Positivo, Jd. 

Paulista, Cuiabá-MT. 

020 Translimp 3686-2525 Av. Eurico Gaspar Dutra, nº 1400, Bairro Vila 

Pirineu, Várzea Grande-MT 

021 Pedrinho Caçamba 3634-0318 Rua 09, nº 17, Jd. Comodoro II, Cuiabá-MT.

7
Relação de empresas para transporte de resíduos

da construção civil
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8
Considerações

finais

Este Manual tem caráter orientativo e trata-se de um modelo de programa de
coleta seletiva, não impedindo que a administração do condomínio analise e
avalie outras formas de proceder a implementação do mesmo.

É importante consultar periodicamente o site da Prefeitura Municipal de
Várzea Grande para obter dados atualizados quanto ao informativo de
frequência de coleta pública dos resíduos nos bairros, os transportadores de
resíduos de construção civil que estão devidamente cadastrados e as
cooperativas/empresas recicladoras de resíduos.

Para que um programa de coleta seletiva tenha sucesso, é necessário
envolver todos os indivíduos diretamente ligados ao processo. A
administração do condomínio deverá estar empenhada e promover
constantemente a divulgação de informações sobre os resíduos, o quanto foi
enviado para a reciclagem, realizar campanhas e treinamentos para os
funcionários, instruindo as práticas necessárias para a realização da
separação com eficiência e buscar adaptações e melhorias contínuas do
programa.


