
 
 

 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 

V Jornada de Iniciação Científica 
III Jornada de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2010 

COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS EM 
CONDOMINIOS RESIDENCIAIS: ASPECTOS OPERACIONAIS 

  
 Karen Nogueira Martins1, Helena Danúbia Souza Amorim 2, Jacqueline Bringhenti3 

 1 Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória e Coordenadoria de Saneamento Ambiental – 
Endereço - CEP – Vitória – ES – karen.nmartins@hotmail.com 

 2 Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória e Coordenadoria de Saneamento Ambiental – Av. 
Vitória, 1729 - 29102010 – Vitória – ES – helenadsamorim@gmail.com 

3 Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória e Coordenadoria de Saneamento Ambiental – Av. Vitória, 
1729 - 29102010 – Vitória – ES – jaquelineb@ifes.edu.br 

 
Resumo: Foram estudados os aspectos operacionais da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos 
Urbanos. Para tanto, foram desenvolvidos estudos sobre seu gerenciamento em condomínios 
residenciais em Vitória (ES), com vistas à sua otimização. Foram realizados monitoramentos da 
produção mensal de materiais recicláveis de forma a analisar a viabilidade econômica na venda dos 
materiais recicláveis pelos condomínios. Os resultados apontam para a necessidade de se 
desenvolver estudos e pesquisas sobre o tema no país. 
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 INTRODUÇÃO 
 
Dada à importância de que o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos é uma atividade cada vez 
mais difícil de ser administrada pelo poder municipal, Nunes (2004, p.1) destaca que a coleta seletiva 
torna-se um programa que reduz a quantidade de lixo depositado em aterros sanitários, reduz a 
extração de recursos naturais e pode ser usada como fonte de renda para catadores, carrinheiros e 
condomínios, sendo este último considerado grande fonte de geração de resíduos domiciliares.  
Por esta razão, o presente trabalho torna-se relevante na avaliação e identificação dos fatores que 
dificultam a operacionalização de programas de coleta seletiva em condomínios. Isto porque, estes 
possuem a finalidade de servir de base para futuros estudos, projetos e ações de operações da 
coleta seletiva no município de Vitória (ES), uma vez que bairros como o Jardim Camburi, possuem 
um elevado número de condomínios e vêm passando por grande expansão urbana e comercial. 
 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O monitoramento e levantamento de dados e informações junto aos condomínios deu-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, registros fotográficos dos aspectos relevantes e dos locais de disposição do lixo 
nos condomínios e contatos pessoais com o pessoal envolvido na operação. A partir destes, pode-se 
identificar os aspectos operacionais que dificultam e facilitam a coleta seletiva de resíduos sólidos 
domiciliares.  
Os principais aspectos que dificultaram seriam: o modo de disposição do lixo nos condomínios, que 
são em pontos únicos, o que dificulta o monitoramento individual dos condôminos participantes; a 
rotatividade de funcionários da limpeza em um dos condomínios; falhas operacionais do serviço de 
coleta seletiva da prefeitura. Por outro lado, pode-se observar também, como um aspecto que facilita 
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. 
Como alternativas para otimizar o funcionamento dos programa de coleta seletiva, foram propostas a 
melhoria infra-estrutura por parte do órgão responsável pela coleta, representada pelo aumento da 
frota de veículos e recursos humanos 
A análise da sustentabilidade aponta para a inviabilidade econômica na venda dos materiais 
recicláveis pelos condomínios. A partir dos dados obtidos com a produção de materiais recicláveis 
pode-se notar que a quantidade média arrecadada de cada tipo de material pelos condomínios não é 
significativa para comercialização, entretanto, o acúmulo ou estoque dos mesmos, pode ser uma 
alternativa para conseguir maiores quantidades e valores de venda; quanto aos preços de cada 



 

 

material no mercado de recicláveis, os valores são baixos; e a arrecadação para os materiais em que 
foi encontrado mercado seria muito pequena. 
Os demais resultados apontam para a necessidade de se desenvolver estudos e pesquisas sobre o 
tema no país. 
 
CONCLUSÃO 
 
O município de Vitória (ES) passou pela experiência da coleta seletiva porta a porta, entretanto o 
programa apresentou descontinuidade devido à dificuldade de operação e alto custo. Nos 
condomínios em estudo foi constatada a presença de elevados índices de rejeitos orgânicos no lixo 
seco, relacionado com a falta de motivação dos moradores; as estruturas de armazenamento dos 
resíduos recicláveis dos condomínios precisam ser melhoradas; e o órgão responsável pela coleta 
também precisa de melhoras, pois afeta na participação dos moradores no programa. 
 
Para que haja uma viabilidade econômica na venda dos materiais recicláveis pelos condomínios é 
necessário que os três condomínios diminuam a porcentagem de rejeitos orgânicos, ou seja, 
melhorem a qualidade de seus resíduos não misturando o lixo seco ao lixo úmido, pois isso 
desvaloriza e até inviabiliza a recuperação dos materiais.  
Criar mecanismos de incentivo a pesquisas sobre novas tecnologias para reciclagem e reutilização de 
resíduos sólidos; criar e implantar políticas públicas de resíduos sólidos destacando a minimização, 
reutilização, redução e reciclagem dos resíduos sólidos; aprimorar os órgãos responsáveis pela 
coordenação desses projetos é essencial para o funcionamento de programas de coleta seletiva. Por 
fim, reforça-se a necessidade de se desenvolver estudos e pesquisas sobre o tema no país.  
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