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Introdução

E

ste material tem como objetivo expor as ideias relativas à implantação da Gestão de Resíduos Sólidos na Secretaria de Estado da Educação. Sendo
assim, o mesmo encontra-se em fase de análise e averiguação por parte dos responsáveis pelo mesmo. A proposta apresentada aborda duas situações,
as quais seriam em primeiro lugar a análise de como ocorre a gestão dos resíduos sólidos atualmente, tendo como parâmetro critérios como a
localização das fontes geradoras de lixo na instituição, tipos de lixo comumente encontrados, separação do lixo, coleta, transporte interno e destino final do
lixo até ser descartado. E em um segundo momento é apresentado o que poderia ser feito para gerenciar os resíduos de modo mais eficiente visando
principalmente questões como separação, coleta, transporte interno e descarte final.
Objetivos:





Análise situacional dos resíduos sólidos atualmente;
Análise das possibilidades de implantação do projeto;
Apreciação e sugestões por parte dos integrantes da comissão, coordenadores, chefias ligadas ao Comitê e gestores relacionados ao Comitê;
Correções e aperfeiçoamentos dos processos aqui apresentados.
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Análise situacional
Separação, coleta, transporte interno e destinação final do lixo comumente encontrado nas dependências da Secretaria de Estado da Educação:








Atualmente a Secretaria de Estado da Educação não realiza a separação do lixo nas dependências internas dos prédios. A separação é realizada apenas no pátio de
estacionamento. Entretanto, conforme será observada em fotos adiante, a separação não é eficiente.
Cada sala possui lixeiras as quais todos os resíduos são depositados sem a distinção entre o que poderia ser reciclado ou não. As salas possuem em sua maioria um
local intitulado “cozinha” e nestes locais é encontrado um tipo de lixo que não se encontra nos demais ambientes de cada sala individualmente.
O lixo gerado no ambiente interno e externo da SEED é coletado pela empresa Tecnolimp que faz o recolhimento via sacos de lixo cor preta ou as vezes outra cor,
sem que haja alguma organização relativa a cores de sacos plásticos. O lixo coletado é estocado nos fundos da secretaria na área externa (pátio de estacionamento) ao
lado do auditório. Posteriormente, por volta das 3 horas da tarde, este lixo é encaminhado para a via pública onde há uma lixeira para receber este material.
A quantidade de lixo gerada é relativamente grande todos os dias. Este lixo inclui tipos de resíduos como: papel, plástico, resíduos orgânicos, restos vegetais,
embalagens de alimento, e há também alguns tipos de lixo que não são constantes. Por exemplo, foi verificado que no dia 05/11/2015 havia no lixo uma sacola com
roupas, caracterizando a possibilidade de que o lixo produzido nesta instituição pode vir a ter tipificações que não necessariamente são comuns no ambiente de
trabalho, porém, ao mesmo tempo, estas tipificações não deveriam ser consideradas como um critério acerca do tipo de lixo produzido pela secretaria, mas ainda sim
precisam ter uma opção de destinação quando aparecem.
No ambiente externo a SEED há grande produção de lixo gerado por funcionários. Trata-se de bitucas de cigarro que são lançadas na maioria das vezes no ambiente
ao qual o indivíduo se encontra sem destinar o material a um recipiente coletor apropriado. A quantidade de sujeira gerada por este tipo de lixo é grande e há
visualmente uma enorme poluição no solo gerada pelo mesmo.
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Ensaio epistemológico sobre a lixeira (método de análise para coleta do lixo por sala)
Uma fundamentação teórica é necessária para que se possa avaliar a razão de se escolher um plano de gestão de resíduos sólidos a outros. Para que se possam compreender as
razões pelas quais as atividades humanas dependem de um sistema adequado ao descarte e utilização do lixo no dia-a-dia, será explicitado a seguir um modelo teórico que se
fundamenta em critérios comuns a toda e qualquer forma de análise que se faça acerca do mundo, seja este relativo a objetos, ser humano, ou toda e qualquer interação que
ocorre no universo que envolve nossa presença e o ambiente ao redor.
A análise do lixo, produto utilizado e descartado pelas atividades humanas, se inicia pela identificação dos pontos de geração do mesmo. Ou seja, onde há atividades humanas
que gerem lixo, há um ponto de geração de resíduos. Este ponto de geração deve ser observado sob dois aspectos: o espaço e o tempo. Todo ponto de geração de resíduos
ocorre necessariamente em um espaço físico. Da mesma forma o ponto de geração de resíduos, em dado espaço, se expressa por meio de uma frequência de geração dos
resíduos, ao qual se classifica como sendo o critério do tempo. A identificação do espaço e do tempo no qual os resíduos são gerados nos permite avaliar a necessidade de que
os resíduos sejam coletados. Exemplo:
Ponto de geração de resíduos: observe o círculo vermelho. Neste círculo há uma atividade humana que gera lixo. Há
deste modo um ponto de geração de resíduos no local. Entretanto há naquela sala outras atividades humanas que também
produzem lixo. Entende-se que há vários pontos de geração de resíduos (quadrados escuros e cinzas). Os pontos de geração
podem ser determinados ou indeterminados dependendo das relações entre espaço e tempo.
Tipificação do lixo: os resíduos podem se encontrar em condições e naturezas distintas. Quanto às condições de
conservação do resíduo não há restrições que possam impedir o resíduo de ser descartado. No entanto para reciclar o
material, em alguns tipos de lixo, é necessário que o estado de conservação esteja de acordo com critérios que facilitem e
possibilitem a reciclagem. No diz respeito a natureza material do lixo, para todas as formas e tipos de lixo que as
atividades humanas produzem, há necessidade de se considerar os tipos e as formas e diferenciá-los entre si para que se
possa coletar estes resíduos com maior eficiência. A tipificação material em todo ponto de geração, se pensada em termos
de espaço e tempo, geram oscilações quanto a forma de coletar e destinar o resíduo. A tipificação é fator de análise
indispensável para elaborar sistemas de gestão eficientes que levem em conta a complexidade das mais variadas naturezas
Pontos de geração de resíduos
materiais utilizadas pelo ser humano em suas atividades com o ambiente.
Espaço e tempo: para todos os pontos de geração de resíduos, há um espaço máximo no qual a atividade humana ocorre, de modo que assim há necessariamente um espaço
máximo no qual os resíduos são produzidos. O espaço é ligado ao ponto de geração dos resíduos em extensão possível. O espaço no qual um lixo pode vir a ser produzido,
entretanto, não é um critério suficiente para que seja possível afirmar que há necessidade de coletar este lixo gerado naquele local em especial. Pois outro fator é simultâneo a
geração de resíduos, além do espaço no qual este se cria, dado que a atividade humana não ocorre eternamente. Deste modo, há uma temporalidade ao qual a geração de
resíduos também será proporcional. Este critério do tempo, se expressa pela frequência ao qual a atividade humana é executada e produz o lixo. A frequência determina no
espaço a localização do coletor de lixo. Neste sentido é possível se analisar duas situações hipotéticas a, b, c e d:

Espaço

Espaço

7

a)

Indeterminação: no círculo da figura na página anterior de coloração azul, há atividades humanas que geram lixo. Logo há ponto de geração de resíduos. Porém o
espaço no qual estes resíduos são gerados, uma vez que este tipo de atividade humana não é frequente, não possui formato físico definido. Trata-se de um espaço
indeterminado de geração de resíduos, pois a atividade humana desta natureza pode ocorrer em diversos espaços distintos e em tempos distintos os quais não seguem um
padrão constante de expressão. A natureza desta atividade humana hipotética em questão, por sugestão, pode estar possivelmente ser inferida pelo leitor como uma
atividade tal qual o sujeito não a executa de modo determinado, como por exemplo, um corredor ao qual, pessoas transitam, mas não necessariamente produzem lixo,
assim como podem vir a produzir. Ou em outro exemplo, um estacionamento. Neste exemplo, não há uma determinação quanto ao ponto de geração de resíduos em
termos de espaço e a frequência da geração.
Situações como esta tornam difícil a avaliação sobre de que modo coletar os resíduos. Há um exemplo concreto nas dependências da SEED, nas lixeiras do
estacionamento. Verifica-se a baixa frequência da geração de resíduos neste local bem como é aleatória a escolha da localização espacial das lixeiras uma vez que as
atividades humanas do local não são constantes quanto a um espaço de geração de resíduos.
Análise do modelo de sistemas indeterminados: pátio interno e área externa da SEED.
Locais onde transitam funcionários: não há por natureza possibilidade de se prever em quais
locais os funcionários irão transitar. Considera-se para análise algumas localidades mais prováveis.
Locais onde transitam veículos de transporte: a movimentação de veículos tem comportamento
mais determinado e previsível do que a movimentação de pedestres. Considera-se para análise
localidades nas quais os veículos necessariamente podem transitar. Entretanto, veículos embora
estejam relacionados a atividades humanas, os mesmos não geram resíduos e sim os motoristas.
Locais onde há atividades humanas constantes: atividades constantes constituem pontos de
geração de resíduos e assumem um espaço finito no qual se determina simultaneamente a
possiblidade de coleta destes resíduos.
Problema: em qual dos espaços em que há atividades humanas é necessário coletar resíduos?
Solução cientificamente correta: o espaço sempre é afetado – determinado pela frequência de
geração de resíduos. No entanto, entende-se que não é viável fazer uma estatística sobre com que
frequência resíduos são gerados para todos os campos espaciais possíveis. O correto seria realizar
este estudo. Há também outra possibilidade mais fácil que seria a observação sobre a frequência de
transito de pedestres e/ou veículos (trânsito de motoristas).
Pontos mais prováveis em que há alta frequência de pedestres e motoristas: nestas localidades
apesar de ser um sistema indeterminado, há maior tendência de que, em função do grande volume
de atividades humanas concentradas, haja maior geração de resíduos. O grande volume de
atividades indica um espaço finito no qual é possível se pressupor uma alta frequência de que estas
atividades venham a gerar resíduos.
Modo de coleta: sistemas indeterminados exigem coleta seletiva uma vez que o tipo dos
resíduos não é definido.
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b)

Determinação: em um dado espaço há atividades humanas geradoras de resíduos. Estas atividades ocorrem sempre no mesmo local, logo assumem um espaço limitado
e há frequência na geração destes resíduos. Assim é possível determinar o ponto de geração de resíduos e torna-se mais fácil avaliar o local em que se deve coletar os
resíduos. Há inúmeras localidades na SEED que possuem esta característica.
Análise do modelo de sistemas determinados: sala 05 – setor de serviços/GAS/Térreo.

Presença de atividades humanas: em um espaço de 48,30 m2, em regiões específicas deste espaço
há a presença de atividades humanas constantes. Isso determina o espaço no qual os resíduos são
produzidos.

N
N
N

N
N
N

Frequência das atividades: para todos os pontos de geração de resíduos, há frequência absoluta na
produção dos resíduos, isso quer dizer que não é relativa a produção dos resíduos nos pontos entre si.

N

N

Problema: em qual dos espaços em que há atividades humanas é necessário coletar resíduos?

N
Frequência absoluta –

N

Frequência relativa - fi

Pontos mais prováveis para coleta: por meio da finitude de espaço e frequência constante de
geração de resíduos sólidos em todos os pontos em que há atividade humana, é possível assim,
destinar a cada um destes pontos, uma coleta dos resíduos. O espaço finito e frequência absoluta
permitem a mecanicidade do sistema, de modo que para todos os pontos de geração de resíduos há o
mesmo comportamento determinado dos eventos.
Modo de coleta: sistemas determinados propiciam coletas simples, uma vez que os tipos de resíduos
gerados são sempre os mesmos. Em caso de haver diferentes frequências para tipos de resíduos
distintos, vide próxima página sistema relativista.
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c)

Relativismo: há vários pontos de geração de resíduos em um mesmo espaço. A frequência de geração se dá de modo diverso, entretanto é possível identificar pontos de
geração em que há maior frequência do que outros. Além da variação no tempo, a geração de resíduos possui outra característica que é o tipo de resíduo gerado dentro do
mesmo espaço, o qual para cada tipo há frequências e espaços diferentes, de modo que não é possível prever em que ponto de geração há determinado tipo de resíduo na
sua qualidade e quantidade definida. Para estes casos, o relativismo na geração de resíduos não permite que se possa prever de modo objetivo qual a frequência e local ao
qual o lixo será gerado, bem como dos tipos gerados. Assim torna-se subjetiva a análise por parte dos geradores deste lixo e suas atividades humanas em afirmar que é
necessária a coleta para cada um dos espaços os quais os mesmos se encontram. Por se tratar de pontos de vista distintos, e a fim de evitar o relativismo deste tipo de
geração de resíduos, deve se determinar um ponto de geração comum no qual todos os observadores terão como referência absoluta em termos de espaço e tempo. Tratase em outras palavras, de determinar espaços iguais e tempos iguais nos quais a geração de resíduos poderá se expressar, facilitando a coleta destes resíduos. Exemplos
concretos deste tipo de situação: condicionar as pessoas a descartarem determinados tipos de lixo em determinados locais, sendo tipos de lixo viáveis para este
procedimento, o papel e lixo orgânico.
Análise do modelo de sistemas relativistas: salas 06 e 09 – setor de /GAS/Térreo.
*A análise parte de uma situação hipotética no tempo em que não havia a separação sugerida pelo Fernando.

N

fi

fi

fi
N
fi

Presença de atividades humanas: em um espaço de 88,28 m2, em regiões específicas deste espaço
há a presença de atividades humanas constantes. Isso determina o espaço no qual os resíduos são
produzidos.
Tipificação dos resíduos: foram observados 2 tipos básicos de resíduos - recicláveis (papel e
diversos) e orgânicos sem separação em todas as regiões em que há atividades humanas.

N
fi

N
fi
fi

fi
Frequência absoluta –

N

Frequência relativa - fi

fi

fi

N

Frequência das atividades: as frequências dos resíduos gerados se diferem entre os pontos de
geração e tipos de resíduos. Alguns pontos de geração possuem frequência absoluta de recicláveis e
outros, frequência absoluta de orgânicos (o ponto de geração produz apenas um tipo de resíduo). Já
alguns pontos possuem frequências relativas de recicláveis e orgânicos, isto é, uma parte de um e
uma parte do outro no mesmo espaço apresentando proporções não constantes.
Problema: que tipo de resíduos coletar para cada ponto de geração uma vez que há variações no
tipo de resíduo gerado e cada atividade humana tem seus inerentes descartes?
Pontos mais prováveis para coleta: por se tratar de relativismo, há necessidade de organizar os
espaços e frequências para que tenham uma referência absoluta comum a todos os pontos de geração.
Zonas de referência absoluta (espaço e frequência comum):
Papel
Recicláveis diversos
Orgânicos
*Ao se propor uma zona de referência absoluta é necessário aproximar as mesmas de espaços que tenham maior probabilidade de
gerar resíduos para a área comum do ambiente ou que esteja vinculado ao aspecto biológico de forma – função (orientação a
objetos). Vide próxima página – complexidade para mais informações.
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d)

Complexidade: em grandes ou pequenos sistemas abertos, nos quais há um grande número de fatores influenciando os eventos, prima-se por identificar as causas
primeiras em que os eventos decorrem, de modo que as causas iniciais, dentro de fatores como o comportamento humano, tipos de lixo, espaço e tempo na geração de
resíduos, sofrem oscilações que variam nas três categorias mencionadas anteriormente. Neste sentido torna-se a princípio improvável a possibilidade de dar direção ao
sistema uma vez que este se encontra em estado caótico de organização. Ao se identificar as causas primeiras que orientam o ser-e-estar-no-mundo, entende-se que as
atividades humanas no que diz respeito à geração de resíduos, estão condicionadas aos aspectos cognitivos do ser biológico em produzir e destinar os resíduos, e estes
por sua natureza de artefato, do uso e desuso, estão sujeitos ao acaso quanto a possibilidade de encontrar nas relações do espaço e do tempo uma significação corpórea,
dita real, para-si, do corpo, as quais a princípio, são as causas primeiras da interação entre o sujeito e seu lixo. Em outras palavras, um aspecto que seja perceptivo ao
sujeito tanto para os sentidos como para a razão.
Este panorama da complexidade se dá não para o uso do objeto que se tornará lixo, mas o seu desuso. Enquanto que no uso já há previamente as relações cognitivas que
satisfazem o sujeito no ser-e-estar-no-mundo, ao contrário, no desuso, o objeto, agora lixo, é incompreensível por meio de teorizações atuais que se destinam a tornar o
descarte do lixo, um ato de consciência, e em aspecto mais amplo da cidadania, seja esta voltada ao exercício da própria sobrevivência, da estética, do dever ser político,
da consciência altruísta, da ética, dos costumes, da moral e do conhecimento adquirido. Porque a abordagem racional sobre o descarte do lixo não é contingente, não é
eficiente, e por ser um hábito tão constante, o mesmo não deveria estar condicionado a apenas teorizações que, por exemplo, vinculem cor e som aos objetos
correspondentes.
A abordagem racionalista ao qual a ciência da educação ambiental e a política nacional sobre o meio ambiente se fundamenta, tem limitações epistemológicas que não
ultrapassam a vontade do ainda poder conhecer a real significação de se ter uma sociedade que possa intencionalmente exercer o ato de descartar o lixo em suas diversas
atribuições. As teorias sobre o lixo e seu descarte a partir dos sujeitos não pode ser concebida sem que haja uma relação causal entre o sujeito e o objeto na dimensão
biológica do ser-e-estar-no-mundo. Para solucionar este problema da complexidade causada pelas oscilações as quais cada evento provoca para cada sujeito no espaço,
no tempo e no devir de interações, se sugere que o descarte do lixo esteja adequado primeiramente à dimensão empírica da biologia humana para que posteriormente,
pelo hábito, haja ontologicamente, uma necessidade coletiva de modificar sistemas maiores nos quais os resíduos são descartados.
Exemplos concretos deste tipo de situação em que há complexidade: grande variação nos tipos de lixo gerados pelo órgão, falta de significação entre a lixeira e o
funcionário, modelos de implantação do projeto de gestão de resíduos sólidos produzidos ao acaso revelando a sensação de absurdo e pragmatismo político.
1- Análise do modelo de sistemas em complexidade: grande tipificação do lixo e a necessidade de encontrar espaços e tempos comuns em grandes sistemas.
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Tipificação dos resíduos: foram constatados pelo menos 15 tipos diferentes de
resíduos sólidos nas dependências internas e externas da SEED – térreo.
Classificação conforme CONAMA nº 313 de 2002.
Problema: as atividades humanas necessitam de inúmeros artefatos produzidos a
partir das mais diversas formulações de natureza física, química e biológica.
Encontrar um sentido biológico para o ato de descartar o lixo, dentro ,por
exemplo, das 15 categorias de lixo presentes nesta instituição ou até mesmo dentre
as mais de 30 categorias de lixo previstas pela resolução CONAMA nº 313, é
tarefa que requer remodelamento no sistema de descarte e coleta no sentido de
orientar o descarte e a coleta aos objetos. Como tornar o mais perceptivo e fácil o
possível esta orientação a objetos nas categorias de lixo tipificadas?
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Atualmente, as sociedades utilizam e difundem a separação de resíduos sólidos por meio de cores que correspondem aos objetos a serem descartados. Veja o exemplo abaixo:

Fonte:http://www.suapesquisa.com/o_que_e/coleta_seletiva.htmhttp://www.suapesq
uisa.com/o_que_e/coleta_seletiva.htm

A utilização de cores permite diferenciar os tipos de resíduos a serem
descartados. Em sistemas determinados, indeterminados e relativistas, o
uso de cores pode ou não ser possível. Isso inclui a necessidade de espaço
físico, frequência de resíduos gerados por tipo e principalmente um
aspecto importante no qual a separação esbarra comumente. As cores nas
quais os objetos são representados não tem significado correlato aos
aspectos cognitivos humanos em termos “forma-função”. Em outras
palavras, as cores não contêm informação que gere significado para os
sujeitos. Uma exceção na qual o uso de cores é ferramenta de linguagem
com significado se dá para seres humanos surdos. Uma vez que a
representação do mundo, ou das relações causais entre objetos, se dá não
por meio do som, mas por meio do espaço, este e suas características
formam significados que são incorporados pelo sujeito surdo. Neste
sentido, as cores orientam objetos não por intencionalidade ou ato de
racionalidade, mas por atribuição perceptiva própria do sujeito que vê e
pensa o mundo visualmente.
Por outro lado, seres humanos que ouvem não possuem a mesma
identidade cognitiva que possa atribuir significado visual entre objetos e
cores. Se não há uma via natural de percepção do mundo que se dê por
meio do espaço, é comum que os que utilizam o som como representação
do mundo, atribuam as cores das lixeiras associações cognitivas veiculadas
basicamente por memória. Memória do som que representa os termos de
linguagem ao qual cada cor de lixeira quer orientar, incluindo a memória
dos objetos e extensões geradas por estes em sentido mais nebuloso. Em
outras palavras é necessário que o sujeito conheça os significados das
cores, memorize-os, e posteriormente oriente as cores aos respectivos
objetos.
Tendo em vista a complexidade na qual os sujeitos estão no mundo, não é
incomum que ocorra erros de memória, bem como desinteresse em
memorizar cores que não possuem significado com os objetos. O
cotidiano, os tipos de resíduos, os novos formatos e substâncias produzidas
pela indústria e ciência tornam mais confusa a orientação dos objetos às
categorias de coloração ao qual pertencem.
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Na figura ao lado há uma exemplificação sobre as cores
orientarem objetos e como o sujeito se depara com os
mecanismos de decodificação da informação visual.
Nas figuras abaixo, é possível observar a capacidade de
separação no qual as cores condicionam o sujeito.

Esponja de louça e água

Metal

Copo plástico, embalagens de
alimentos e casca de banana (cor
escura)

Fonte: http://meioambiente.culturamix.com/reciclagem/coleta-seletiva-e-reciclagem-cultive-essa-ideia

Plástico

Abaixo, mais algumas lixeiras de coleta seletiva e a separação encontrada:
Embalagens de papel, plástico,
restos vegetais

Vidro

Copo e sacola plástica, casca de
banana (cor escura) e restos
vegetais

Plástico

Embalagens de alimento,
plástico, papel e restos
vegetais

Embalagens de papel, papel e
sacolas plásticas

Papel

Embalagens de papel e
plástico

Papel

Algumas lixeiras observadas no pátio da SEED estão com uma separação correta.
Verifica-se a falta de lixeira para resíduos orgânico/restos vegetais e a presença deste
tipo de resíduo no pátio de estacionamento.

Vidro
Lixeiras localizadas na entrada principal do pátio de estacionamento da SEED.
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Sugestão para separação do lixo: tendo em vista que a quantidade de tipos de resíduos produzidos estão muito além do esperado para que possa separar cada um dos tipos de
resíduos de acordo com sua natureza de classificação. E que em função de espaço físico disponível bem como a capacidade humana de em meio ao cotidiano poder separar
cada resíduo de acordo com o esperado, é limitada, entende-se que a organização de um sistema que possa tendenciar, senão é possível determinar, a separação, coleta e
descarte dos resíduos sólidos produzidos na SEED, é possível por meio da modificação de alguns eventos e ações, as quais propiciarão em meio ao caos de relações possíveis
em separar, coletar e descartar, um melhor aproveitamento que concilia os aspectos biológicos do indivíduo com as necessidades deste órgão em questão. Uma sugestão para
que se possa iniciar o processo é vista como uma solução inovadora e já vem sendo utilizada em alguns países europeus e Japão. Utilizar lixeiras orientadas a objetos (lixeiras
inteligentes). Por meio destas lixeiras é possível atingir algumas soluções práticas vinculadas às discussões já descritas até então. A análise das lixeiras orientadas a objetos
será abordada por discussões acerca do tema “forma-função”. Esta característica em especial é a que permite a estas lixeiras estarem como uma concepção ainda futurista
sobre tópicos que envolvem a separação, coleta e descarte do lixo no mundo.
Lixeiras orientadas a objetos: Com o objetivo de proporcionar um ajuste ao modo de jogar o lixo visando conceitos que estão atualmente intrínsecos a esta ação, tais como,
separação, reciclagem e/ou reaproveitamento, a lixeira orientada a objetos tem como característica principal o fato de que o lixo, objeto a ser descartado, poderá ser vinculado
em sua forma física ao formato no qual a lixeira possui como código visual de orientação ao descarte. Método este que se difere ao das cores por não haver necessidade de
vincular cor e som, mas espaço e espaço, o que facilita atos reflexos comuns à biologia humana. Trata-se assim de introduzir ao hábito de descarte de lixo, uma ação que visa
não somente a educação formal, aquela tal qual o sujeito é orientado a perfazer ações no dia-a-dia, com o intuito de cumprir com as metas estabelecidas por uma sociedade
seja qual for o interesse visado pela mesma. A educação formal produz efeitos inesperados quanto a estes tipos de ações de descarte e separação. Além de se colocar como um
método anterior a própria educação formal, substitui o também caótico método das cores que orientam objetos. Assim o vínculo forma-função a priori, sustenta ou propõe
sustentar do início ao fim um modelo de descarte e separação baseado nos fenômenos da natureza que possuem alto nível de acaso, e por inerente natureza, tem tendência à
desordem. Por se tratar de um sistema artificial, é possível modifica-lo, produzindo assim melhores desempenhos quanto a níveis de desordem.
Exemplos: Figuras ilustrativas de forma-função para lixeiras orientadas a objetos (formas básicas para locais em geral).

Papel

Metal - vidro

Orgânico

Plástico

Estes exemplos seriam úteis a SEED no pátio do estacionamento. Há espaço e pode ser construído sem perder estética e funcionalidade (vide próxima página). Estas quatro
formas básicas são suficientes para segregar o lixo gerado no local e evitam confusão quanto aos formatos. Há lixeiras deste tipo que segregam muitos tipos de lixo e perdem
a eficiência principal que está na causa e efeito de criar forma-função.
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Lixeiras orientadas a objetos em alguns países (são lixeiras novas ainda no mercado).

Tokio, Japão. Fonte: http://category.gmarket.co.kr/

Bombaim, India. Fonte: http://ecycler.com/tag/recycle/

Cingapura. Fonte: http://www.recycling-guide.org.uk/rrr.html

Fonte: Designer Indiano, Aditya Malaker

Cafeteria, Toyota na América do Norte. Fonte: http://www.sustainableplant.com/2012/07/thenever-ending-story-of-waste-reduction-at-toyota-part-1/

Fonte: Johns Hopkins University. Baltimore,
Maryland

Observe os formatos e designs diversos em que estas lixeiras podem ser produzidas.
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Reino Unido. Fonte:https://www.stayathomemum.com.au/houseandhome/7easy-ways-to-recycle-in-your-own-home/

Canada. Fonte: http://humber.ca/staff/announcement/new-recyclingand-waste-bin-labels

Escócia.Fonte:http://www.northernrecyclingsoluti
ons.co.uk/internal-business-recycling-serviceshighlands-scotland.html

India. Fonte: https://www.alibaba.com/product-detail/E-Waste-BinsSulo_113597118.html
Alguns estados americanos.
Fonte:https://complexidadedinamica.wordpress.com/2015/11/01/
bigbelly-a-lixeira-compactadora-movida-a-energia-solar/

Russia.Fonte:http://www.contr.ru/konteinernaya_ploshadka_dlya_razdelnogo
_sbora_musora.htm
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A orientação a objetos inicial facilita a segregação. Isso não significa que resolve
completamente o problema. Na cidade de Tokio (Japão), na figura que mostra a lixeira
orientada a objetos (pág. 14), é comum haver lixos jogados de modo incorreto segundo
a reportagem. Assim como na figura ao lado, em Curitiba, o método empregado no
container será semelhante ao método tradicional no qual as pessoas precisarão
memorizar cores e decodificar por meio de termos os objetos no qual as formas se
referem. A metodologia tradicional se difere como já explicitado nas páginas anteriores
da metodologia forma-função.
Locais em que pode ser utilizado este conceito:

Curitiba, Brasil. Excesso de formas e a perda da função principal de facilitar a segregação a partir da
orientação a objetos.
Fonte: Everson Bressan/SMCS

a) Forma e função para salas: propõe alterações nas lixeiras das salas (vide próximas
páginas)
b) Forma e função para estacionamento ou outro pátio externo (vide próximas páginas)
c) Forma e função para cigarro (vide próximas páginas)
d) Forma e função do sistema como um todo: Após a sala e pátio externo, há o destino
final no qual estará separado em categorias originadas por estas segregações iniciais

As lixeiras que têm contato com o sujeito precisam ser orientadas ao objeto, já as lixeiras de depósito final que recebem todo o fluxo primário (das salas) de orientação, devem
estar em orientação com as primeiras. Estas finais não precisam estar orientadas ao objeto, não possuem contato com o sujeito que gera o lixo. Elas não servem para coletar
lixo da atividade humana diretamente, mas indiretamente após as lixeiras que tem contato direto com o humano fazerem seu trabalho de orientar ao objeto e facilitar a
segregação, o que é um desafio para todas as grandes cidades e instituições públicas e privadas.
Orgânico

Calçada

Recicláveis diversos

Pátio do estacionamento

Papel

Pátio do estacionamento

Banheiro

Calçada

Segregação primária: orientação a objetos

Coleta: quatro sacos de lixo distintos

Descarte final
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Sugestões de forma-função para a SEED

- Ambiente interno

Orgânico

Papel

Recicláveis diversos

Banheiro

Em principio, sem alterações.

- Ambiente externo
Vide próximas páginas para mais informações.

Papel

Vidro e metal
Recicláveis diversos

Orgânico

Lixeira confeccionável.
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Passos e Sugestões
Para a segregação, coleta e logística do lixo nas dependências internas e externas da SEED, a partir da metodologia proposta
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Tipificação e quantificação do lixo encontrado na Secretaria de Estado da Educação



Classificação de acordo com a Resolução CONAMA nº 313 de 2002.
4 Categorias de separação proposta para os tipos de lixo encontrado.

A004 Sucata de metais ferrosos e A005 Sucata de metais não ferrosos – componentes eletroeletrônicos
D099 Outros resíduos perigosos – lâmpada fluorescente

A099 Outros resíduos não perigosos – embalagens diversas de alimentos
A002 Resíduos gerados fora do processo industrial – podas de jardins e áreas verdes

D099 Outros resíduos perigosos – cartucho de tinta

A001 Resíduos de restaurante – borra de café

A117 Resíduos de vidros

A999 Resíduos de frutas (bagaço, mosto, casca, etc.)

A207 Filmes e pequenas embalagens de plástico

A001 Resíduos de restaurante (restos de alimentos)

A104 Embalagens metálicas (latas vazias)
A002 Resíduos gerados fora do processo industrial – resíduos sanitários
K053 Restos e borras de tintas e pigmentos
A010 Resíduos de materiais têxteis

A006 Resíduos de papel e papelão

~17%

A003 Resíduos de varrição de fábrica

~16%

~22%

~45%

~ Valores aproximados sem completa separação: recicláveis diversos possuem proporção menor do que a estimada. Papel e orgânicos possuem proporção maior do que a estimada.
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1

Ambiente
interno da SEED

2

Identificação: Tipos de
lixo nas salas

3

Separação

4 categorias
Mapa das fontes geradoras de lixo

Resíduos Orgânicos

Papel

Recicláveis diversos

Lixo de banheiro

Por meio de etiquetas: coloridas
causariam
maior
efeito
para
visualização e separação do lixo.

Exemplo de etiqueta: resíduos orgânicos.
Todas as salas são mapeadas para se conhecer a realidade de como
se encontra a gestão dos resíduos sólidos atualmente.
Exemplo de lixeira com a etiqueta.
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4

Orgânicos: na “cozinha” de cada sala.

Localização das lixeiras

Círculo vermelho. Lixeiras com saco de lixo.

Cozinha

?
Recicláveis diversos:

Legenda:

 1 lixeira na “cozinha” (quadro laranja) de cada
sala.
Observe que no modelo de sala ao lado, não há
lixeira exclusiva para recicláveis. Deste modo o
lixo orgânico é descartado junto com o reciclável
conforme foto abaixo.
 1 lixeira por mesa de trabalho ou manter
conforme algumas salas já estão organizadas
(círculos azuis).
 IMPORTANTE: as lixeiras de recicláveis diversos
devem estar sem os sacos de lixo. Entende-se que
estes tipos de lixo não sujam a parte interna da
lixeira e deste modo podem ser acondicionados
em contato com o recipiente. Outra justificativa
para não usar sacos é de que obriga o usuário a
não jogar orgânico o que pode sujar e causar mal
cheiro com o tempo (forma-função).

Papeis: Ao lado de impressoras ou local estratégico (caixa de papelão).

Se possível confeccionar a caixa para que possua característica forma-função.

Lixo de banheiro: já há uma distribuição e localização adequada de lixeiras para os banheiros.

Entrada

Entrada

Localização das lixeiras: esq. banheiro masculino e dir. banheiro feminino.

Copo plástico: já há uma distribuição e localização adequada de coletores de copos plásticos nos corredores.
Sugestão: Substituir copos plásticos por canecas. As mesmas devem ser de responsabilidade do usuário.
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5

Lixeiras: disponibilidade

7

Ambiente externo da SEED

Recicláveis diversos: lixeiras já disponíveis na SEED.
Lixo orgânico: lixeiras já disponíveis na SEED.
Lixo de banheiro: lixeiras já disponíveis na SEED.
Papel: de impressão é necessário uma lixeira própria
Sugestão: Caixa de papelão de folhas A4 obtidas pela gráfica da SEED.

Remanejar lixeiras que não estão em uso para outros locais.
No exemplo ao lado, há uma lixeira
(círculo vermelho) que não é utilizada.
Em algumas salas existe ainda a nessecidade de lixeiras específicas em função
do tipo de lixo gerado.

Legenda:

6

Coleta

Recolhimento do lixo realizado com no mínimo 3 sacos de lixo
para segregar os 3 tipos de lixo que estão sendo separados.
Não há necessidade de utilizar sacos com cores diferentes. É
necessário apenas orientação para os funcionários da Tecnolimp
sobre o procedimento.

8

Identificação: Tipos de lixo nas áreas abertas
dentro e fora da SEED
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O lixo de cigarro pode ser separado por meio de
coletores próprios para isso. Como exemplo há a
possibilidade de utilização de coletores verticais
de alguma empresa que disponibilize os mesmos e
colete os resíduos. Ou caixas/coletores artesanais.

Separação

4 categorias
Papel

10

Recicláveis diversos

Resíduos Orgânicos

Localização
Área que talvez seja
necessário
acrescentar
mais uma lixeira do
mesmo tipo. Motivo: local
de circulação.

Cigarro

A separação na área aberta dentro da SEED é
realizada com lixeiras próprias (coloridas) para
cada tipo de material mais comum no ambiente
externo.

Lixeiras coloridas

Fonte: SEEDPR.
Banca de jornais e revistas
Áreas com maior foco de bitucas de
cigarro atualmente foram marcadas como
locais para colocar as bituqueiras.

Bituqueiras
Lixeiras municipais
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Lixeiras: disponibilidade
Resíduos orgânicos, papel e recicláveis diversos: não há lixeiras específicas para este tipo de material no destino final, apenas no pátio interno. Porém estas lixeiras
não exercem função de segregação apropriada.
Cigarro: não há lixeiras específicas para cigarros.

Esponja de louça e água

12

Destino

Metal

Copo plástico, embalagens de
alimentos e casca de banana (cor
escura)

Localização de todo o lixo coletado nas dependências internas da SEEDPR, antes do mesmo ser descartado na
área externa (quadrado laranja).

Resíduos recicláveis e não recicláveis: são descartados todos na mesma lixeira

Destino final (fora da SEED)

11

Plástico

Embalagens de papel, papel e
sacolas plásticas

Papel

que possui duas divisões. As mesmas não possuem uma orientação de descarte e como
é possível ver nas fotos não é feito uma segregação dos materiais.
Embalagens de papel e
plástico

Vidro

Lixeiras localizadas na entrada principal do pátio de
estacionamento da SEEDPR (círculo vermelho no mapa da
esquerda).
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Sugestões para separação

Lixeiras orientadas a objetos (inteligentes) e comuns
Utilizar lixeiras inativas disponíveis no interior do estacionamento (círculo
laranja na figura da direita). Pintar, dimensionar internamente, orientar
a objetos e localizá-las (sugestão) em dois pontos no pátio de
estacionamento:

Entrada para
resíduos orgânicos.

Lixeiras coloridas
Lixeiras inteligentes

Dentre as principais atribuições geradas a partir do uso da lixeira
orientada a objetos estão:
- Incentivo a separação de resíduos;
- Modelo mais adequado a separação vinculada à rotina dos funcionários
e aspectos biopsicossociais do ser humano;
- Boa imagem da instituição em relação aos cuidados com o
desenvolvimento sustentável.
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Sugestões para acondicionamento
Lixeiras externas: As lixeiras externas devem destinar resíduos orgânicos e
rejeitos (lixo do banheiro).
Sugestão: Pintar e reformar as lixeiras já existentes ou comprar lixeiras novas
com as cores e especificação do tipo de lixo descartado.
Lixeiras internas: são obrigatórias que se localizem nas dependências da
Secretaria. São necessárias para acondicionar resíduos recicláveis. Esta divisão
entre os resíduos não recicláveis e recicláveis permite que a lixeira externa
receba menor volume de lixo evitando a necessidade de se adquirir lixeiras de
maior volume para este fim.
A cooperativa de catadores de recicláveis necessitará entrar nas dependências da
SEED e coletar este material.
É sugerido que se separe os resíduos recicláveis diversos do papel de escritório,
tendo em vista que o volume de recicláveis diversos é pequeno em relação ao
volume de papel.
Para os resíduos recicláveis diversos se sugere a utilização de duas lixeiras não
aproveitadas que se encontram no pátio de estacionamento (círculo vermelho). É
possível pintá-las e identifica-las apropriadamente (talvez seja necessário mais
containers).
Para o papel, em função do volume gerado e características do material, é
necessário outro container que esteja com a cor e identificação apropriadas. Se
sugere comprar ou verificar a existência de algum container com volume
adequado que possa ser adaptado as características de armazenamento (ao
abrigo do sol e da chuva) e critérios de separação e destinação deste tipo de
material (cor e identificação).

Lixeira externa já existente.

Lixeira externa com tipificação de cor e identificação.

Lixeira para recicláveis diversos.

Lixeira para papel.

Quantidade de lixo em número de sacos
de 50 e 100 litros SEM SEPARAÇÃO:
De 163 sacos – 4 dias:
11 papel
82 são de resíduos recicláveis
71 outros *
08 resíduos orgânicos
55 lixo de banheiro
07 resíduos vegetais ou áreas verdes
*71 sacos com mistura entre papel, orgânico, diversos e rejeitos.
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Logística do destino final do lixo

Legenda:

5
2

6

1

Coleta de todo o material nas
dependências internas e externas da SEED.

2

Acondicionamento dos resíduos orgânicos
e rejeitos.

3

Acondicionamento final
orgânicos e rejeitos.

4

3

1
4

dos

resíduos

Sugestão: para evitar depredação como
pichação ou outro, localizar os containers
(após reforma ou nova aquisição) dos
resíduos orgânicos e rejeitos ao lado do
mastro de hasteamento de bandeiras.

5

Acondicionamento
dos
recicláveis: papel e diversos.

resíduos

6

Coleta destes resíduos pela cooperativa
licitada.

Doação: os catadores de materiais recicláveis
fazem a coleta no próprio local e se encarregam
de transportar e vender o material. O valor
arrecadado não retorna para a SEEDPR. O
mesmo se torna uma contribuição para o
desenvolvimento dos trabalhadores envolvidos
na coleta de recicláveis.
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