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Resumo: Foram estudados os aspectos da participação social do Programa de Coleta Seletiva de 
Resíduos Sólidos Urbanos em condomínios residenciais em Vitória (ES). Para tanto, desenvolveu-se 
ações focadas na identificação dos fatores de motivação referentes à adesão ou não a programas de 
coleta seletiva. A identificação deu-se a partir de monitoramento contínuo e sistematização de 
entrevistas de forma a avaliar a participação social. Os resultados apontam para a necessidade de se 
desenvolver mais ações educativas de forma a incrementar e manter a participação. 
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 INTRODUÇÃO 
 
 A Coleta Seletiva é uma estratégia importante a ser adotada no gerenciamento dos resíduos 
sólidos urbanos visando à otimização das etapas de tratamento e destinação final, reduzindo os seus 
potenciais impactos à saúde pública e ao meio ambiente (MONTEIRO et al., 2001). Estudos 
realizados no país sobre a coleta seletiva, geralmente, têm se concentrado nos aspectos 
operacionais da questão, não aprofundando, com a mesma ênfase, a análise da avaliação dos 
aspectos econômicos, sociais, de divulgação dos programas e da participação da população, como, 
também, da qualidade dos serviços oferecidos (BRINGHENTI, 2004). 
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 (NUNES, 2004). Desta 
forma, torna-se relevante o desenvolvimento de pesquisas que contribuam para o aprimoramento das 
técnicas de mobilização social em Programas de Coleta Seletiva.  
 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O monitoramento e levantamento de dados e informações junto aos condomínios deram-se a partir 
do acompanhamento da produção mensal de recicláveis nos condomínios, fornecidos pela equipe da 
Unidade de Triagem e Compostagem de Lixo de Vitória (ES), observações de campo com anotações 
de pontos críticos e registros fotográficos dos aspectos relevantes. A sistematização dos dados de 
enquetes realizadas em 2008 e 2009 e informações obtidas com o monitoramento proporcionaram a 
identificação de alguns aspectos que facilitam e dificultam a participação social na coleta seletiva dos 
condomínios avaliados.  
Os principais aspectos dificultadores seriam: falhas operacionais, como o atraso da prefeitura na 
coleta de recicláveis, deixando-os acumular a ponto de exceder a capacidade dos contêineres de 
acondicionamento (bag), causando um aspecto visual negativo, provocando insatisfação nos 
moradores e contribuindo para o depósito de recicláveis junto ao contêiner de lixo úmido; a falta de 
tempo dos moradores que muitas vezes deixam o manuseio de seus resíduos a cargo de 
empregadas domésticas sem maiores orientações; falta de espaço nos condomínios para armazenar 
recicláveis; rotatividade de moradores (apartamentos alugados). Por outro lado, pode-se observar 
também, como aspectos facilitadores para o funcionamento do programa, a motivação dos 
funcionários dos condomínios, como os porteiros e o serviço de limpeza, que atuam incentivando aos 
moradores a aderirem ao programa de coleta seletiva. 
 



 

 

Por meio da aplicação de questionário de pesquisas em 2010, a maioria dos condôminos declarou 
participar da coleta seletiva e apontam como maiores incentivos os benefícios ao meio ambiente. Os 
moradores que declararam não participar destacam como principais motivos a falta de tempo e 
espaço em seus apartamentos. Tendo em vista também as informações adquiridas durante as 
enquetes de 2008 e 2009, constatou-se que, apesar dos moradores abordados considerarem a coleta 
seletiva muito importante (92,31 % em 2008; 80% em 2009), a participação dos mesmos no 
programa, ainda é muito pequena, em relação ao potencial de material reciclável produzido 
mensalmente.  
Ainda por meio da respostas obtidas durante as entrevistas pode-se perceber que, a divulgação 
realizada pelo projeto foi bastante significativa, sendo citadas com freqüência pelos entrevistados, 
necessitando que se continuasse com ações de incentivos à participação dos moradores no 
programa. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Os dados obtidos com o monitoramento contínuo, a produção mensal de recicláveis e a 
sistematização das entrevistas, apontam que é necessário ainda nos programas de coleta seletiva, 
incentivar o envolvimento e participação da população, resultando em uma mudança de 
comportamento, atitudes e hábitos. 
Bringhenti (2004) estudou diversos programas de coleta seletiva brasileiros sob os aspectos 
operacionais e da participação social e concluiu que a “participação da população na coleta seletiva é 
decorrência da organização e adequação da infra-estrutura implantada para dar suporte ao programa 
e da existência de ações continuadas de divulgação, mobilização e informação”. 
A partir dos dados obtidos na presente pesquisa, pode-se perceber que é necessário garantir um 
canal permanente de informação com os moradores dos condomínios, divulgando os resultados 
obtidos, orientando e incentivando a participação dos moradores no programa de coleta seletiva.  
Desta forma, torna-se importante estimular a participação social, uma vez que a Coleta seletiva de 
resíduos sólidos urbanos em condomínios é frágil e sofrem com a descontinuidade resultante da 
insuficiência de ações de divulgação e mobilização social, da infra-estrutura implantada e de decisões 
da administração local. 
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