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Resumo : O presente trabalho visa avaliar a participação social na coleta seletiva de resíduos sólidos 
domiciliares, tendo como estudo de caso projetos implantados em condomínios residenciais do 
município de Vitória, estado do Espírito Santo, Brasil, através de aquisição de dados por  
questionários e vistas de campo, visando contribuir na formulação de subsídios metodológicos para 
as ações de Educação Ambiental relacionados a resíduos sólidos urbanos  
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INTRODUÇÃO 
 
 A mobilização da comunidade para 
participar pode ser considerada como uma das 
etapas mais importantes e complexas na 
implantação de projetos, programas e ações 
de mudanças de hábitos, como é o caso da 
coleta seletiva.  Segundo Vilella (2001), não se 
pode desenvolver qualquer programa 
vinculado à sustentabilidade e à proteção 
ambiental sem o envolvimento dos cidadãos. 
Observa-se que a maioria das experiências de 
coleta seletiva são informais, muitas vezes 
para geração de renda, ocorrendo problemas 
de falta de sustentabilidade e/ou 
descontinuidade (BRINGHENTI, 2004). Assim, 
destaca-se o papel dos condomínios 
residenciais verticalizados, como grandes 
geradores de resíduos sólidos e que deveriam 
ser priorizados na implantação de programas 
de coleta seletiva (NUNES, 2004).  
O município de Vitória, sempre enfrentou 
dificuldades em alocar áreas para destinação 
final de seus resíduos sólidos, enviando, 
atualmente, a maior parcela dos resíduos 
coletados para aterros em outros municípios. 
Considerando a necessidade de pesquisas 
que contribuam para o aprimoramento de 
critérios de projeto, planejamento e operação 
da coleta seletiva, o presente artigo enfoca os 
aspectos da participação social em programas 
implantados em condomínios residenciais 
verticalizados, com objetivo de contribuir na 
formulação de subsídios metodológicos para 
as ações de Educação Ambiental relacionados 
a resíduos sólidos urbanos. 
Para tanto, foram estudados três condomínios 
residenciais do bairro Jardim Camburi, no 
município de Vitória, sendo o primeiro onde a 
coleta seletiva não havia sido implantada, o 

segundo com o programa em funcionamento e 
o terceiro com coleta seletiva paralisada. 
A pesquisa desenvolveu-se em etapas 
metodológicas, sendo uma referente à seleção 
dos condomínios, outra referente à coleta, 
sistematização e avaliação de dados 
(aplicação de questionários), em seqüência a 
proposição de estratégia de implantação, 
operação e monitoramento da coleta seletiva 
nos condomínios selecionados, com enfoque 
na participação social e aplicação, e por ultimo 
avaliação da sua aplicabilidade.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A partir da tabulação dos dados do diagnóstico 
dos condomínios residenciais, foi possível 
verificar que a maioria dos entrevistados 
(98,7%) já ouviu falar em coleta seletiva e que 
consideram a iniciativa muito importante 
(92,31%). Entretanto, 46,2% dentre eles não 
separam o lixo na fonte para a coleta seletiva 
e em sua maioria desconheciam o destino do 
lixo que é coletado em sua residência. 
Os meios de informação mais citados como 
divulgadores da coleta seletiva foram a 
televisão (22,12%) e os jornais (21,66%).  
Do total de respostas obtidas nos condomínios 
na pergunta sobre as dificuldades encontradas 
na separação do lixo, 21,05% disseram que a 
“falta de espaço” é bastante relevante, seguido 
de “falta de tempo” 18,95%. Entretanto, no 
condomínio que possui a coleta seletiva em 
funcionamento, 34,48% das respostas foi não 
ter dificuldade em participar da coleta seletiva, 
assim como no condomínio que o programa 
de coleta seletiva foi desativado, em que 
20,69% também disseram não ter dificuldade 
na participação. Já no condomínio que nunca 
houve programa de coleta seletiva, destaca-se 
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que 16,22% citaram que a dificuldade era a 
falta de programa no condomíno. 
Do total de entrevistados, a motivação para 
participar de um programa de coleta seletiva 
mais citada foi “Preservação do meio 
ambiente” (32,86%) seguida de “Melhoria na 
qualidade de vida e da limpeza” e 
“Consciencia e educação”, com 20,95% cada. 
As campanhas de divulgação foram pouco 
lembradas como efetivas na motivação à 
coleta seletiva (5,71%). Tais resultados 
tiveram pouca variação entre os condomínios, 
mas mantiveram a mesma tendência. 
No decorrer do acompanhamento do 
programa de coleta seletiva nos condomínios, 
os cartazes e roteiros elaborados pela equipe 
foram disponibilizados para orientar e informar 
os moradores a respeito da importância 
ambiental, social, econômica, sanitária e 
educacional da coleta seletiva. 
O livro de registros, disponibilizado para 
anotações de dúvidas e sugestões dos 
moradores, foi acompanhado pela equipe 
semanalmente, embora não tenha sido muito 
utilizado. O e-mail, criado com a mesma 
finalidade, também registrou baixa 
participação. Durante as visitas ao 
condomínio, alguns moradores recorriam à 
equipe para tirar suas dúvidas pessoalmente.  
Na visita aos funcionários da limpeza, 
adquiriu-se informações sobre a participação 
dos moradores no programa, em que todos os 
funcionários disseram encontrar lixo úmido no 
PEV de lixo seco, e que recolhem este lixo, 
direcionando-o ao contentor de lixo úmido. 
Orientou-se os funcionários a dar informação 
sobre a coleta seletiva e a triagem. 
As coletas do lixo seco são realizadas pela 
equipe de limpeza da prefeitura, e ocorrem 
três vezes por semana, sendo que a cada 
coleta, a quantidade de lixo é registrada, e os 
dados dos meses de maio, junho, julho (Figura 
1), foram apresentados para os condôminos 
através cartazes que traziam informações dos 
benefícios trazidos com a coleta seletiva e 
com  a reciclagem dos resíduos separados em 
cada condomínio. 
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Figura 1: Dados referentes à quantidade de 
lixo seco coletada nos condomínios durante os 
meses de acompanhamento da coleta 
seletiva.  

Na enquete aplicada para obter a opinião dos 
moradores sobre a coleta seletiva implantada 
no condomínio, a maioria dos moradores dos 
três condomínios entrevistados declarou estar 
participando da coleta seletiva. Grande parte 
deles afirmou que o maior incentivo foi a 
preservação do meio ambiente, embora outros 
tenham dito ser a comodidade de se ter o 
programa no próprio condomínio e a 
divulgação realizada durante a implantação. 
 
CONCLUSÃO 
 
As iniciativas de coleta seletiva de resíduos 
sólidos urbanos em condomínios são frágeis e 
sofrem com a descontinuidade resultantes da 
insuficiência das ações de divulgação e 
mobilização social, da infra-estrutura 
implantada e de decisões da administração 
local.   
A estratégia metodológica proposta focada no 
incentivo à participação social mostrou-se 
adequada. É necessário garantir um canal 
permanente de informação com os moradores 
dos condomínios, divulgando os resultados 
obtidos, orientando como participar e 
incentivando a participação.     
Sendo o gerenciamento dos resíduos sólidos 
urbanos de responsabilidade do município, 
torna-se importante que o poder público local 
desenvolva ações focadas nos condomínios, 
orientando os cidadãos às ações de 
minimização de geração de resíduos e à 
participação da coleta seletiva, visando buscar 
a cooperação da população para equacionar a 
questão. 
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