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Resumo: A humanidade gera constantemente grande quantidade de resíduos sólidos e a cada dia 
torna-se mais difícil gerenciá-los. A coleta seletiva torna-se então uma aliada na solução desta 
problemática, pois devolve os resíduos ao ciclo produtivo e reduz a extração de recursos naturais. 
Neste contexto, a pesquisa buscou avaliar os aspectos operacionais e a participação social na coleta 
seletiva de resíduos sólidos domiciliares em condomínios residenciais. As etapas metodológicas 
desenvolvidas foram de diagnóstico, ações de sensibilização, monitoramento, quantificação e 
valoração de recicláveis e proposição de diretrizes gerais para o estabelecimento de políticas 
públicas para o setor. Foram avaliados três condomínios residências do bairro Jardim Camburi 
(Vitória/ES), previamente selecionados e estudados em etapa de pesquisa anterior. Em paralelo 
houve o desenvolvimento de quatro ensaios de composição gravimétrica do lixo seco coletado nos 
condomínios estudados. Dos materiais segregados nos ensaios o item papelão apresenta-se como o 
de maior representatividade (média de 15,9%) e o item alumínio geral apresenta-se como o de menor 
representatividade (média de 0,1%). Foi constatada a presença de rejeitos no lixo seco (média de 
30,2%), resultante da separação inadequada do lixo pelos moradores, o que levou a verificar a 
necessidade de reforço nas ações educativas e no treinamento de pessoal.     
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INTRODUÇÃO 
 
A problemática dos resíduos sólidos vem se 
destacando entre as crescentes demandas da 
sociedade brasileira e das comunidades locais 
(MONTEIRO et al.,2001).  
Como o gerenciamento dos resíduos sólidos 
urbanos é de responsabilidade do município, é 
importante que o poder público local 
desenvolva ações que oriente os cidadãos a 
tomarem medidas que levem à minimização 
de geração de resíduos, bem como participem 
de programas de coleta seletiva. 
Neste contexto, temos o município de Vitória 
(ES), que sempre enfrentou dificuldades em 
alocar áreas para destinação final de seus 
resíduos, de forma sanitária e ambientalmente 
correta. Diversos programas de coleta seletiva 
foram desenvolvidos pela prefeitura local 
(PMV), evidenciando a falta de continuidade 
dos mesmos. 
A descontinuidade de programas de coleta 
seletiva pode ser observada em diversos 
municípios brasileiros, onde a maioria das 

ações de coleta seletiva são informais. No 
país tem-se apenas 7% dos 5.561 municípios 
operando programas de coleta seletiva, o que 
corresponde a 405 experiências implantadas e 
em funcionamento (CEMPRE, 2008). 
Neste cenário, destaca-se o papel dos 
condomínios residenciais verticalizados, como 
grandes pólos geradores de resíduos sólidos 
domiciliares, sendo que iniciativas 
direcionadas a eles possuem o potencial de 
atingir uma parcela significativa da população 
de uma cidade.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Inicialmente definiu-se que o monitoramento 
das experiências de coleta seletiva seria 
realizado quinzenalmente, em horários 
variados, a fim de atender aos condomínios. 
Nas visitas eram realizados registros 
fotográficos, observações e anotações de 
campo, controle de produção de recicláveis 
com base nos registros operacionais 
fornecidos pela equipe da PMV, e análise do 
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material impresso utilizado na fase de 
sensibilização dos moradores para a 
participação na coleta seletiva. 
Com a finalidade de verificar o potencial de 
comercialização dos recicláveis gerados e o 
percentual de rejeito foram realizados ensaios 
de composição gravimétrica. Para tal, foi 
montando um plano de ensaios. Os quatro 
ensaios foram divididos em quatro 
campanhas. Duas campanhas foram 
realizadas no ano de 2008 e outras duas no 
ano de 2009. O ensaio de cada campanha foi 
realizado com o lixo seco acumulado nos 
bag’s durante o período de uma semana em 
cada condomínio, não havendo mistura entre 
o lixo seco dos condomínios selecionados.  
Os ensaios foram realizados nas 
dependências da Unidade de Triagem e 
Compostagem de Lixo de Vitória, localizada 
no bairro de São Pedro. A equipe da Usina 
coletava e armazenava os bag’s (identificados 
com o nome do condomínio que os originou) 
solicitados de cada condomínio, de acordo 
com as semanas delimitadas no plano de 
ensaios e sempre disponibiliza para cada 
ensaio um galpão, onde havia uma mesa de 
triagem, bombonas (9 kg cada) e sacos 
plásticos (100 litros cada) para armazenagem 
dos resíduos segregados, balança para 
pesagem dos resíduos (marca Frizola, com 
capacidade de carga até 100 kg com precisão 
de 0,1 kg), luvas e máscaras, além de liberar 
um funcionário com experiência na 
segregação de resíduos para auxiliar a 
triagem.  
Os itens segregados foram papelão, papel 
arquivo, papel misto, papel jornal, embalagem 
tetra pack, plástico PP, plástico PS, garrafas 
PET, PEAD, PEBD e PEAD filme, sucata 
plástica, latas ferrosas, latas de alumínio, 
alumínio geral, vidro geral e o rejeito da 
triagem, divididos em orgânicos (resto de 
alimentos) e não orgânicos (entendidos como 
materiais não recicláveis e/ou não passíveis 
de comercialização)  
A analise dos dados dos ensaios permitiu 
observar que os materiais que apresentaram 
maior representatividade em relação a todos 
os resíduos coletados nos três os condomínios 
foram o papelão (média de 15,9%), o vidro 
(média de 12,8%), o papel jornal (média de 
11,8%), o e o papel misto (média de 9,2%). Já 
os materiais que apresentaram menor 
representatividade nos três condomínios foram 
o plástico PS (média de 0,8%), as latas de 
alumínio latinhas (média de 0,5%) e alumínio 
geral (média de 0,1%). A porcentagem de 
rejeitos encontrada foi bastante alta, sendo 
para rejeito não orgânico de 7,9 % e para 
rejeito orgânico de 22,3%.  

Os dados monitorados da produção de 
recicláveis foram cruzados com os dados 
obtidos nos ensaios de composição 
gravimétrica, como base para realizar a 
análise da viabilidade econômica dos resíduos 
gerados.  
Em função da crise econômica mundial, 
ocorrida no final de 2008, o preço dos 
recicláveis tiveram uma forte queda que 
influenciou negativamente o estudo de 
viabilidade econômica proposto na pesquisa.  
Os resultados da pesquisa poderão contribuir 
para o estabelecimento de políticas públicas 
de incentivo a implantação da coleta seletiva 
em condomínios residenciais.  
 
CONCLUSÃO 
 
A metodologia utilizada permitiu avaliar os 
aspectos operacionais e a participação social 
na coleta seletiva de resíduos sólidos nos 
condomínios estudados, sendo que os ensaios 
de composição gravimétrica contribuíram para 
materializar tal avaliação. Acredita-se que os 
altos valores encontrados para o item “rejeitos” 
podem estar associados à falta de 
entendimento por parte dos moradores dos 
condomínios avaliados quanto aos materiais 
que devem ser realmente depositados nos 
bag’s para coleta seletiva. Isso reforça a 
necessidade de ações contínuas de 
sensibilização e informação, buscando 
incentivar o voluntariado dentre os moradores 
para atuar como agentes de fomento da coleta 
seletiva local.  
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