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GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VANCOUVER 
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RESUMO 
 
O objetivo deste artigo é analisar como a cidade e região metropolitana de Vancouver 
enfrenta atualmente o problema dos resíduos sólidos urbanos através das políticas públicas 
implantadas, dos equipamentos e infraestrutura disponíveis garantindo o destino correto para 
os materiais recicláveis, os resíduos especiais e a compostagem acelerada assim como a 
educação ambiental presente nas escolas, nas universidades, na mídia e no cotidiano da 
população. Vancouver tem o objetivo de tornar-se a cidade mais verde do mundo até 2020 por 
isso revisou suas metas ambientais com diretrizes agressivas para reduzir ao máximo a 
emissão de poluentes e resíduos sólidos mitigando sua pegada ecológica. 
 
Palavras-chave: Gestão de resíduos sólidos, resíduos sólidos urbanos, coleta seletiva, 
sustentabilidade urbana. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The article purpose is to analyze how the city and metropolitan Vancouver is currently facing 
the solid waste problem through public policies implemented, the equipment and 
infrastructure available ensuring the correct destination for recyclable materials, special waste 
and accelerated composting as well as the present environmental education in schools, in 
universities, in the media and in everyday people. Vancouver has the goal of becoming the 
greenest city in the world by 2020 because of that revised its environmental targets with 
aggressive guidelines to minimize the emission of pollutants and solid waste mitigating its 
environmental footprint. 
 
Key-words: Wasting management, urban solid waste, selective collection, urban 
sustainability. 
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INTRODUÇÃO 

 

Vancouver é uma cidade nova, foi incorporada ao Canadá em 1886 e é a oitava maior cidade 
do país, com uma população de 603.502 pessoas, de acordo com o censo de 2011. A sua área 
metropolitana é composta por 24 cidades que juntas possuem uma população de 2.313.318 
habitantes formando a 3ª maior metrópole canadense, seguida de Montreal e Toronto. A 
população é formada por cerca de 50% de estrangeiros, dado constatado em várias cidades 
canadenses. (GVRD, 2013) 

 

Com o objetivo de se tornar a cidade mais verde do mundo até 2020, Vancouver revisou seu 
plano de ação atualizando os objetivos e diretrizes com a finalidade de preparar a cidade para 
o crescimento populacional e os efeitos das mudanças climáticas, garantindo a qualidade de 
vida dos seus habitantes: “It’s up to everyone to do their part, to rethink, re-evaluate and re-

imagine the way Vancouver works and how we lead our lives”i. Neste plano são abordados os 
eixos que contribuem para tornar a cidade mais verde e seus principais objetivos: 

 

• Green Economy – objetivo de dobrar o número de “empregos verdes” e de empresas 
engajadas em operações sustentáveis; 

• Climate Leadership –  reduzir em 33% as emissões de gases estufas; 

• Green Buildings – exigir que todos os edifícios construídos a partir de 2020 
neutralizem a emissão de carbono nas suas operações e reduzir o uso da energia e da 
emissão de gases de efeito estufa em 20% nos edifícios existentes; 

• Green Transportation – garantir que mais da metade das viagens sejam realizadas a 
pé, de bicicleta ou de transporte público. Em 2012, 44% das viagens foram realizadas 
dessa maneira, a meta é aumentar mais 10% do total e reduzir 20% a distância média  
percorrida de carro pelos munícipes; 

• Zero waste – reduzir em 50% os resíduos que são enviados para o incinerador e para o 
aterro sanitário, desviando-os para a reciclagem e compostagem; 

• Access to nature – garantir que todas as pessoas tenham acesso a uma área verde em 
até 5 minutos de caminhada. Em 2012 esse índice era de 92,7%; plantar 150.000 
árvores na cidade entre 2010 e 2020; 

• Lighter Footprint – reduzir a pegada ecológica em 33%; 

• Clean water – superar os padrões de qualidade de água potável do Canadá e  
internacionais (objetivo já atingido em 2012) e reduzir o consumo de água por pessoa 
em 33%; 

• Clean air – Superar os padrões de qualidade do ar do Canadá e da Organizacão 
Mundial da Saúde; 

• Local food – Aumentar em 50% a produção de alimentos na cidade. 
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Em relação aos resíduos sólidos urbanos estão em andamento três programas na cidade de 
Vancouver que visam reduzir em 50% os resíduos que são enviados para o incinerador e 
aterros sanitários (VANCOUVER, 2013): 

 

• Green Bin Program 

A prefeitura disponibiliza um container verde para que os cidadãos depositem todos os 
resíduos orgânicos que depois são recolhidos e vão para a usina de compostagem acelerada 
em Richmond. Este programa tem como objetivo diminuir a quantidade de resíduos orgânicos 
que inadvertidamente vão para os aterros sanitários e para o incinerador. 

 

• Green demolition practices 

Neste programa o objetivo é orientar a demolição dos edifícios; essa prática facilita o reuso, a 
reciclagem e recupera os materiais. 

 

• Extended Producer Responsability (EPR) programs 

O produtor é responsável pela coleta e destinação das embalagens e produtos colocados no 
mercado de forma que os materiais utilizados na fabricação de um produto voltem a ser 
matéria prima para o mesmo ou um outro produto. A prefeitura de Vancouver fornece 
informações em seu site sobre os tipos de produtos e locais onde eles podem ser descartados a 
fim de que a logística reversa seja eficiente. São materiais que não são recolhidos pelas 
coletas convencionais e necessitam de um destino adequado, por exemplo: asbestos, asfalto, 
baterias, celulares, eletrônicos, material explosivo, lâmpadas, colchões, medicamentos, etc. 

Os cidadãos são orientados a separar os resíduos em três contêineres fornecidos pela 
Prefeitura e que são colocados na rua de acordo com o dia e horário programado para que o 
caminhão automático possa recolher. Para saber o dia da coleta e o tipo do resíduo que será 
coletado o cidadão deve acessar o site da prefeitura e conferir a programação para a sua rua.  

  

 

GESTÃO DE RESÍDUOS NA GRANDE VANCOUVER 

 

Os serviços de saneamento básico, resíduos sólidos urbanos e drenagem são gerenciados 
atualmente pela Metro Vancouver que é o órgão intermunicipal cujo departamento de limpeza 
pública foi criado em 1960 e em 1973 e a gestão dos resíduos passou a ser da GVRD (Greater 

Vancouver Regional District). Antes disso a administração dos resíduos era de 
responsabilidade de cada município, mas conforme o crescimento das cidades e da população 
foi aumentando e com o isso o volume do lixo a ser aterrado, essa situação passou a ser 
impraticável e surgiu a necessidade de trabalhar numa espécie de consórcio reduzindo os 
gastos através da divisão dos equipamentos necessários a atender o fluxo dos resíduos, desde 
a coleta, passando pela estação de transbordo, centrais de triagem de material reciclável, 
compostagem, até chegar na incineração e no aterro sanitário. 

 

A grande Vancouver possui 3 tipos de coleta: orgânicos, recicláveis e o rejeito, os resíduos 
que não podem ser reciclados ou compostados. Além disso o munícipe pode entregar nos 
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postos autorizados resíduos que não fazem parte destas 3 coletas, os chamados resíduos 
especiais, tais como: móveis; colchões; eletrodomésticos; pilhas; baterias; tintas e vernizes;  
óleos, inflamáveis;  lâmpadas e outros. Neste caso as prefeituras das cidades que compõem a 
Região Metropolitana de Vancouver disponibilizam uma área nos aterros sanitários e estações 
de transbordo para receberem esses materiais, que depois serão encaminhados para o destino 
adequado, sendo desmontados, reciclados ou reutilizados. Além dessas áreas há outros postos 
de recolhimento divulgados no site da prefeitura, com a orientando ao cidadão. 
(VANCOUVER, 2013) 

 

No fluxograma da figura 1 é possível compreender como funcionam as 3 coletas, e todos os 
equipamentos necessários para garantir a eficiência do fluxo dos resíduos em toda a região 
metropolitana, para isso, há sete estações de transbordo estrategicamente localizadas que 
recebem os resíduos que serão encaminhados para os aterros sanitários, incinerador e o 
orgânico que será destinado para a Usina de Compostagem em Richmond. As estações de 
transbordo servem como locais intermediários entre as cidades e os destinos finais. 

 

Para os resíduos orgânicos a Metro Vancouver incentiva o uso de minhocários e composteiras 
que somadas a Usina de Compostagem acelerada em Richmond garantem o melhor destino 
para esses resíduos desviando-os dos aterros sanitários e incineradores. 

 

 
Figura 1 - Fluxo dos RSU na Grande Vancouver. Fluxograma da autora. Fonte: METRO VANCOUVER, 
2011. 
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Gráfico 1 - Destino dos resíduos sólidos coletados na Grande Vancouver. Fonte: SOLID WASTE, 2010, 
p.4. 

 

De acordo com o gráfico 1, 55% dos resíduos gerados na região metropolitana de Vancouver 
são destinados para a reciclagem e compostagem e 35% são enviados para os aterros 
sanitários e o incinerador. O programa Zero Waste da Metro Vancouver tem como objetivo 
reduzir a quantidade de resíduos que tem como destino final os aterros e o incinerador 
aumentando a reciclagem e a compostagem. 

 

 

a) Estações de Transbordo e de Compostagem 

 

Conforme já identificado na figura 1 a Grande Vancouver possui sete estações de transbordo, 
que cobrem as 24 cidades da região metropolitana. São elas: Vancouver, North Shore, 
Coquitlam, Surrey, Maple Ridge, Langley e Matsqui. As estações de transbordo também 
recebem resíduos especiais trazidos pelos munícipes e que não são recolhidos pelas coletas 
tradicionais (orgânico, recicláveis e indiferenciaveisii), como por exemplo: colchões, pilhas e 
baterias, tintas, vernizes, mobiliário, eletrodomésticos, etc. Todos os materiais recebidos terão 
o destino mais adequado, no caso dos orgânicos estes serão enviados para a usina de 
compostagem acelerada em Richmond, os especiais para descontaminação, reciclagem ou 
reaproveitamento, de acordo com cada tipo de resíduo, e os rejeitos, aqueles que não podem 
ser reciclados, reutilizados ou compostados irão para os aterros sanitários e incineradores. O 
objetivo da Metro Vancouver é justamente diminuir cada vez mais a quantidade de rejeitos, 
destinando mais resíduos para compostagem e reciclagem. 

 

As estações de transbordo são locais fechados com controle de pressão e umidade, de forma a 
garantir que não ocorram focos de incêndio durante o manuseio do material e também para 
que os odores não contaminem o ar externo. As imagens a seguir são da estação de Vancouver 
e na figura 2 é possível observar que ao redor do local há uma grande massa arbórea que 
esconde visualmente toda a estação. No meio da quadra há uma entrada para os munícipes e 
caminhões das coletas descarregarem os resíduos. 
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A figura 3 é uma sequência de imagens internas que indicam passo a passo como é o fluxo 
dos resíduos no interior da estação: 

 

A – Os resíduos são colocados em uma plataforma; 

B – Os resíduos são empurrados para um fosso onde abaixo aguarda uma carreta que possui 3 
vezes o tamanho de um caminhão coletor e que irá transportar os resíduos até o destino final; 

C – Visão inferior do fosso onde a carreta é posicionada; 

D – Carreta sendo carregada com rejeitos; 

E – Visão da saída das carretas nas estação; 

F – Carreta completa com resíduos;  

G – Carreta sendo inspecionada e fechada com a tela automática que não permite que os 
resíduos possam cair durante o deslocamento. 

 

Figura 2 - Foto externa da estação de transbordo da cidade de Vancouver. Fonte: POLZER, 2011. 
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Os resíduos orgânicos também são recebidos pelas estações de transbordo, onde há uma 
plataforma específica com um fosso para receber esse material, conforme figura 4A, que por 
sua vez é destinado para a usina de compostagem acelerada em Richmond, conhecida como 
Soil & Fibre, administrada e operada pela empresa Harvest Power. A figura 4B/C/D 
representam o composto em diferentes fases de maturação.  

 

A compostagem é acelerada pois o período de maturação é menor que o da compostagem 
tradicional, enquanto o processo acelerado leva 2 meses para maturação do composto no 

Figura 3 – Estação de transbordo Vancouver. Fonte: POLZER, 2011. 
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processo tradicional leva 6 meses. Na compostagem acelerada as pilhas são estáticas, não há 
necessidade de revirar o composto como no processo tradicional, e embaixo das pilhas há 
tubulações que injetam ar aumentando a fermentação e dessa forma acelerando o processo. Há 
também um sistema de biofiltros na parte superior que controla os odores, o ar é filtrado e 
devolvido limpo para o ambiente. Como não há necessidade de revirar o composto as pilhas 
podem ser muito altas, diminuindo o espaço ocupado pelas mesmas. Também não há 
necessidade de processar os resíduos orgânicos, moê-los ou peneirá-los, dessa forma é 
possível obter ainda economia energética no processo evitando a necessidade do 
peneiramento ou moagem do material. Outra vantagem é a qualidade do composto, já que o 
material é totalmente orgânico, livre de outros materiais como recicláveis e contaminantes, 
uma vez que os munícipes recebem um container específico só para esse tipo de resíduos e 
recebem orientação para separar de forma correta. (HARVEST, 2011) 

 

 

 
 

 

 

 

A figura 5 demonstra de forma resumida como ocorre o processo de compostagem acelerada  
na usina de Richmond: 

 

Figura 4 – A – Estação de Transbordo de Vancouver; B, C e D – Usina de compostagem acelerada 
em Richmond. Fonte: POLZER, 2011. 
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1 – Uma nova pilha é criada sobre uma base já existente acumulando o mesmo material. 
Normalmente leva-se uma ou duas semanas para preencher uma célula; 

2 – Assim que a pilha é finalizada, uma cobertura orgânica é aplicada sobre a pilha a fim de 
garantir que os odores permaneçam dentro dela. Esta cobertura é removida e reutilizada numa 
nova pilha, sucessivamente; 

3 – Um sistema de fluxo de ar é colocado abaixo da pilha através de tubulações perfuradas a 
fim de garantir as condições aeróbicas necessárias para a fermentação do composto. Este 
sistema elimina a necessidade de revirar o composto e garante a temperatura e a manutenção 
da mistura através do ajuste do fluxo de ar; 

4 – Antes de ser solto na atmosfera, o ar de evaporação da pilha é direcionado para um 
biofiltro composto por cascas de árvores. O calor garante que seja criada uma película, sobre 
as cascas de árvore, de organismos que se alimentam das partículas odoríferas. Depois de dois 
anos, este material é substituído e compostado; 

5 – O tempo total de maturação do sistema é de, aproximadamente, oito semanas. Cada lote é 
reestruturado periodicamente seguindo o mesmo processo;  

6 – No final, o produto é livre de contaminantes e passa por uma cura de um a dois meses a 
fim de aumentar a qualidade. O resultado é um composto estável de alta qualidade, livre de 
agentes patológicos e com cheiro de terra, pronto para ser usado na agricultura, jardinagem e 
controle de erosão. (HARVEST, 2011) 

 

 

b) Aterro Sanitário de Vancouver e de Cache Creek 

 

Dois aterros sanitários recebem os rejeitos da região metropolitana de Vancouver: o aterro 
público de Vancouver, localizado na cidade de Delta, 20km do centro de Vancouver e o aterro 
particular de Cache Creek operado pela empresa Wastech, localizado há 340km do centro de 
Vancouver, numa das regiões mais  secas da Columbia Britânica . (POLZER, 2012) 

 

O aterro sanitário de Vancouver iniciou suas atividades em 1966 e foi construído numa área 
plana com 635 hectares. Desde sua abertura recebeu mais de 12 milhões de toneladas em 225 
hectares e tem capacidade para receber mais 18 milhões de toneladas até o encerramento da 

  Produto Final 

Células 

Usina de triagem 

Biofiltro 

Figura 5 – Processo de Compostagem acelerada em Richmond. Fonte: HARVEST, 2011. 
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sua operação previsto para 2040. A área está dividida em 9 partes e os platôs chegam a atingir 
39m de altura. Em 1990 os gases passaram a ser coletados e encaminhados para uma usina de 
biogás que queima o metano e gera energia suficiente para abastecer até 4000 residências. 
Além disso, o aterro também possui uma área para compostagem mas não é acelerada, neste 
processo os resíduos são moídos e as pilhas são revolvidas para permitir a aeração do 
composto.(POLZER, 2012) 

 

O aterro de Cache Creek iniciou a atividades em 1989, já recebeu 10 milhões de toneladas de 
resíduos em 48 hectares da sua abertura até 2010. As cidades que enviam seus resíduos para 
esse aterro além da região metropolitana de Vancouver são: Powell River, Thompson-Nicola 
e o incinerador de Burnaby que encaminha as cinzas volantes. Possui capacidade para receber 
até 500.000 toneladas por ano. 

 

Nos dois aterros há espaços dedicados ao recebimento de materiais recicláveis, especiais e 
orgânicos trazidos pelos munícipes, da mesma forma que ocorre nas estações de transbordo. 
Esses materiais são triados e destinados para reciclagem, reutilização ou compostagem. 

 

c) Incinerador (WTEF – Waste-to-Energy Facility) 

 

O incinerador de Vancouver iniciou sua operação em 
1988, está localizado na cidade de Burnaby, em uma 
zona industrial e é mantido pela empresa Montenay 
Inc que tem concessão para operar o equipamento por 
25 anos. A instalação é considerada uma das 
melhores da América do Norte, possui ISO14000 
para gestão ambiental e gera energia renovável. São 3 
unidades de processamento, cada uma recebe 
aproximadamente 240 toneladas de resíduos por dia e 
a operação gera 2200 toneladas de água, são 
aproximadamente 3 toneladas de água para cada 
tonelada de lixo. A água é condensada e vendida para 
uma indústria de reciclagem de papel, que utiliza 
água em alta temperatura para a fabricação de papel 
reciclado. A indústria está instalada ao lado do 
incinerador. (METRO VANCOUVER, 2011) 

 

 

A sequencia representada na figura 7 explica como é o funcionamento do incinerador desde o 
recebimento do resíduo até o destino final da escória e demais materiais resultantes da 
queima: 

1 – Em média 80 caminhões por dia descarregam os rejeitos coletados nas estações de 
transbordo da região metropolitana de Vancouver. Após pesados os caminhões descarregam 
sua carga em um depósito; 

Figura 6 – Incinerador de Vancouver. 
Fonte: POLZER, 2011. 
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2 – O depósito de lixo é totalmente enclausurado de forma a não permitir que os odores 
contaminem o ar externo.  Duas pontes rolantes revolvem os resíduos e uma moega desloca o 
material para a esteira rolante;

3 – Os metais presentes no lixo são separados magneticamente e destinados para um depósito 
onde depois são encaminhados para a reciclagem. O lixo é incinerado a uma temperatura de 
1000ºC após ser movido da esteira rolante para uma grelha;

4 – Os gases quentes são resf
encaminhados para os sistema de limpeza de gases de combustão;

5 – O vapor d’água resultante da queima é enviado para uma turbina e gera eletricidade, a 
água condensada é vendida para uma empresa de pap

6 – A diminuição da temperatura dos gases tem como objetivo prepara
final dos gases de combustão;

7 – Os gases ácidos e o mercúrio que possam estar presentes na queima são neutralizados 
através da reação com a cal e carvão;

8 – Todos os gases e partículas passam por filtros de tecido que retém as partículas volantes, 
gases ácidos e metais; 

9 – Através de uma torre de 60m de altura é descartado o gás limpo.

 

 

d) Programa Zero Waste da Grande Vancouver 

 

Figura 7 – Diagrama de funcionamento de uma linha de processamento de lixo do incinerador (WTEF) de 
Vancouver. Fonte: METRO VANCOUVER, 2011.
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O depósito de lixo é totalmente enclausurado de forma a não permitir que os odores 
contaminem o ar externo.  Duas pontes rolantes revolvem os resíduos e uma moega desloca o 
material para a esteira rolante; 

s presentes no lixo são separados magneticamente e destinados para um depósito 
onde depois são encaminhados para a reciclagem. O lixo é incinerado a uma temperatura de 
1000ºC após ser movido da esteira rolante para uma grelha; 

Os gases quentes são resfriados ao passar por uma caldeira cheia de água e são 
encaminhados para os sistema de limpeza de gases de combustão; 

O vapor d’água resultante da queima é enviado para uma turbina e gera eletricidade, a 
água condensada é vendida para uma empresa de papel; 

A diminuição da temperatura dos gases tem como objetivo prepara
final dos gases de combustão; 

Os gases ácidos e o mercúrio que possam estar presentes na queima são neutralizados 
através da reação com a cal e carvão; 

os gases e partículas passam por filtros de tecido que retém as partículas volantes, 

Através de uma torre de 60m de altura é descartado o gás limpo. 

Programa Zero Waste da Grande Vancouver  

Diagrama de funcionamento de uma linha de processamento de lixo do incinerador (WTEF) de 
Vancouver. Fonte: METRO VANCOUVER, 2011. 
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O depósito de lixo é totalmente enclausurado de forma a não permitir que os odores 
contaminem o ar externo.  Duas pontes rolantes revolvem os resíduos e uma moega desloca o 

s presentes no lixo são separados magneticamente e destinados para um depósito 
onde depois são encaminhados para a reciclagem. O lixo é incinerado a uma temperatura de 

riados ao passar por uma caldeira cheia de água e são 

O vapor d’água resultante da queima é enviado para uma turbina e gera eletricidade, a 

A diminuição da temperatura dos gases tem como objetivo prepara-los para a limpeza 

Os gases ácidos e o mercúrio que possam estar presentes na queima são neutralizados 

os gases e partículas passam por filtros de tecido que retém as partículas volantes, 
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O programa Zero Waste da Grande Vancouver possui duas metas principais que se desdobram 
em diretrizes e ações específicas para se atingir o resultado final, são elas: 1 – Reciclar e 
reutilizar 70% dos resíduos até 2015 e aumentar para 80% até 2020 e 2 – Reduzir em 10% a 
produção de resíduos por pessoa até 2020. (METRO VANCOUVER, 2011) 

 

Para o sucesso do programa é importante o envolvimento de todos os setores da sociedade, a 
população, os fabricantes, os comerciantes e o governo, de forma que a participação de cada 
um garanta os resultados esperados, para isso, o programa dividiu o gerenciamento de 
resíduos em quatro setores respeitando as dificuldades e particularidades de cada um, de 
forma a realizar ações específicas atingindo os objetivos, portando os setores são: 

1. Casas unifamiliares (a grande maioria na periferia) 

2. Edifícios residenciais multifamiliares 

3. Empresas, instituições e comércio 

4. Indústrias da construção civil 

 

Além disso, foram estabelecidas quatro diretrizes primordiais: 

1. Criar novas regulamentações, exigindo a reutilização e a reciclagem dos materiais; 

2. Fornecer a infraestrutura necessária para realizar a coleta, beneficiar e armazenar os 
materiais recicláveis; 

3. Definir preços diferenciados para produtos que participam da logística reversa, 
incentivando a mudança de hábito do consumidor; 

4. Melhorar os programas de comunicação e educação ambiental. 

 

As estratégias estão divididas da seguinte forma: 

 

d1) Resíduos orgânicos 

 

Segundo a METRO VANCOUVER (2011) 40% dos resíduos descartados como rejeitos e 
destinados ao incinerador e aterros sanitários são orgânicos e poderiam ser desviados para a 
compostagem. Nas residências unifamiliares a prática está mais consolidada, as famílias estão 
habituadas a colocarem no container destinado a poda de jardim os resíduos orgânicos, a 
dificuldade está na coleta deste material nas empresas, instituições, comércio e nos edifícios 
residenciais pois a falta de instalações adequada e a dificuldade de acesso para a coleta 
constituem nas barreiras para destinar o resíduo orgânico para a compostagem, portanto foram 
definidas as ações prioritárias como:  

 

1. No caso das casas unifamiliares será proibido o descarte de orgânicos no lixo comum; 

2. Os edifícios residenciais multifamiliares, empresas, instituições e comércio tem o 
prazo de até 2015 para se regularizarem criando instalações adequadas para 
armazenarem os resíduos orgânicos para a coleta específica; 

3. Garantir a ampliação da usina de compostagem com capacidade de receber 100% da 
matéria orgânica recolhida em toda a região metropolitana; 
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4. Garantir que o custo da compostagem seja menor do que a disposição desse material 
nos aterros sanitários e no incinerador. 

5. Reduzir o desperdício de alimentos através de campanhas publicitárias, incentivo às 
indústrias de alimentos e subsidio do governo oferecendo composteiras e minhocários 
a preço de custo incluindo treinamento e orientação à população. 

 

d2) Edifícios residenciais multifamiliares 

 

Segundo a METRO VANCOUVER (2011) os edifícios residenciais possuem uma taxa de 
reciclagem e compostagem de 16%, inferior a média da cidade que é de 55%. A dificuldade 
desse setor é a infraestrutura adequada para armazenar os resíduos de forma separada e que 
permita o acesso do caminhão para a coleta. Para atingir a meta e coletar os resíduos 
orgânicos e recicláveis corretamente foram definidas as seguintes ações prioritárias: 

 

1. Obrigatório espaço destinado ao armazenamento dos resíduos recicláveis e orgânicos 
de forma separada nos edifícios residenciais, empresas, comércios e instituições com 
aplicação de multa para aqueles que misturarem os resíduos. A prefeitura está 
avaliando caso a caso, estudando as possibilidades para a construção e adequação da 
infraestrutura necessária para o armazenamento correto e que permita a coleta de 
forma eficiente 

2. Aumentar a fiscalização sobre os materiais recicláveis impedindo que os mesmos 
tenham como destino os aterros sanitários e o incinerador. 

 

d3) Construção e demolição 

 

Dos resíduos de construção e demolição 70% são reciclados. A reciclagem é mais simples 
devido a homogeneidade comparado com os demais tipos de resíduos e em sua maioria são: 
madeira, concreto, carpete, asfalto e plástico. Destes materiais a madeira é o resíduo que ainda 
precisa ser melhor separado e destinado corretamente e uma das maneiras para incentivar o 
destino correto desse material é diminuir o valor do processamento em relação a disposição da 
madeira nos aterros sanitários, além disso a madeira foi incluída na lista dos materiais 
proibidos de serem destinados ao aterro sanitário e incinerador. As ações prioritárias para 
aumentar a reciclagem dos resíduos de construção e demolição são: 

 

1. Para obtenção do alvará de construção e demolição o proprietário precisa apresentar 
na prefeitura as estimativas das quantidades e tipos de materiais gerados e os locais de 
destino dos resíduos; 

2. Prover novos depósitos de armazenamento de madeira que possam receber os resíduos 
provenientes da construção ou demolição, podendo ser um espaço no próprio aterro ou 
estação de transferência; 

3. Banir a madeira dos aterros sanitários até 2015; 

4. Incentivar a desconstrução dos edifícios ao invés da demolição de forma que os 
materiais sejam reaproveitados em outras construções. 



 
 

 
 

 

_________________________________________________________________________ 
Anais do II SINGEP e I S2IS – São Paulo – SP – Brasil – 07 e 08/11/2013 

14/16 
 

 

d4) Empresas, instituições e comércio 

 

É o setor que gera o maior volume de resíduos, cerca de 40% do total gerado na metrópole, 
incluindo orgânicos, papel, papelão e plásticos em sua maioria. Atualmente 44% destes 
materiais estão sendo encaminhados para a reciclagem e compostagem mas a falta de espaço e 
acesso à coleta e a não prioridade na separação e armazenamento são as maiores barreiras 
observadas. As ações prioritárias para melhorar a destinação dos resíduos orgânicos e 
recicláveis são: 

 

1. Tornar obrigatória a separação dos resíduos recicláveis e orgânicos nas empresas, 
instituições e comércio. Os edifícios devem providenciar um local adequado para a 
armazenagem dos materiais já separados, os municípios devem providenciar as coletas 
específicas e as indústrias são obrigadas a reduzirem os resíduos na fonte e 
promoverem a reciclagem na linha de produção até 2013; 

2. Expandir a coleta de resíduos recicláveis e orgânicos até 2015; 

3. Reforçar a proibição de materiais banidos dos aterros sanitários e incinerador; 

4. Estímulo do uso de produtos a partir de material reciclado. 

 

d5) Influência e importância do desenho do produto 

 

Com o objetivo de reduzir os resíduos na fonte o desenho das embalagens é fundamental na 
facilidade para reciclar, reutilizar, considerando materiais que já tenham tecnologia para 
reciclagem, simplificando para o cidadão no momento da separação. Para isso as ações 
prioritárias são: 

 

• Envolver o produtor no redesenho do produto, considerando todo o ciclo de vida, da 
extração do material até a reciclagem pós descarte; 

• Incentivar embalagens com desperdício zero, dentro de um ciclo fechado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Grande Vancouver possui um sistema eficiente na gestão integrada de resíduos sólidos 
urbanos e pode ser considerada como exemplo para as cidades brasileiras. O sistema é 
integrado, pois dialoga com as demais políticas públicas e possui os requisitos necessários 
para sua manutenção e sucesso: infraestrutura pública de coleta e equipamentos eficiente, 
população conscientizada e participativa e logística reversa por parte dos fabricantes e 
comerciantes. 

 

A gestão da Grande Vancouver se preocupa com a destinação correta de todos os resíduos e 
conta com a participação dos agentes necessários, desde o governo, as indústrias, 
comerciantes, fabricantes e a população em geral, cada um desempenhando o seu papel para 
atingir os resultados esperados. Desta maneira a cidade e a região metropolitana, através de 
metas agressivas que visam diminuir cada vez mais a geração de resíduos na origem e a 
destinação destes para os aterros sanitários e o incinerador, estão atingindo os resultados 
esperados e também estão preparando a cidade para receber as futuras gerações com a mesma 
qualidade de vida atual ou superior.  

 

Esta investigação constatou que a gestão dos resíduos sólidos urbanos da região metropolitana 
de Vancouver estão no caminho rumo ao Zero Waste  e os resultados ora obtidos podem 
servir de referência para novas pesquisas e projetos de gestão, levando em consideração todas 
as especificidades da região a sofrer interferência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

_________________________________________________________________________ 
Anais do II SINGEP e I S2IS – São Paulo – SP – Brasil – 07 e 08/11/2013 

16/16 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

GVRD. Census Demographic Bulletins and Maps. Disponível em: < 
www.metrovancouver.org/about/statistics/Pages/CensusBulletins.aspx>. Acesso em: 30 jun. 
2013. 

 

HARVEST, Power. Organics Management. Disponível em: < www.harvestpower.com>. 
Acesso em: 30 out. 2011. 

 

METRO VANCOUVER. Zero Waste Challenge. Strategy. Vancouver: Metro Vancouver, 
2011. Disponível em: <www.metrovancouver.org> Acesso em: 26 nov. 2011. 

 

METRO VANCOUVER. Integrated Solid Waste and Resource Management. A Solid 
Waste Management Plan for the Greater Vancouver Regional District and Member 
Municipalities. Vancouver: Metro Vancouver, 2010. 

 

POLZER, Verônica Rosária. Gestão dos resíduos sólidos urbanos domiciliares em São 
Paulo e Vancouver. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2012. 

 

VANCOUVER. Zero Waste. Disponível em: < www.vancouver.ca/green-vancouver/zero-
waste>. Acesso em: 30 jun. 2013. 

 

VANCOUVER. Greenest City – 2020 Action Plan – 2012-2013 Implementation Update. 
Disponível em:  <www.vancouver.ca/GreenestCityActionPlan>. Acesso em: 20 jul. 2013(a). 
 

 
 
 
                                                 
i “Cabe a cada um fazer a sua parte, repensar, reavaliar e reimaginar como Vancouver funciona e como 
conduzimos nossas vidas” (VANCOUVER, 2013 (a)). 
ii Resíduos indiferenciáveis são aqueles que não podem ser reciclados e nem compostados, são considerados 
como rejeitos e tem como destino final os aterros sanitários e inicineradores. 


