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Resumo - O foco do presente estudo foi a otimização do gerenciamento da coleta seletiva em condomínios 

residências, tendo como estudo de caso o município de Vitória (ES). Foram avaliados aspectos da participação 

social e da viabilidade técnica da comercialização dos recicláveis pelos condomínios. Como etapas 

metodológicas foram realizadas ações educativas e utilizados diversos meios de comunicação como ferramentas 

motivacionais. Através dos dados de quantidade de resíduos sólidos inorgânicos gerados em cada condomínio 

avaliou se tais ações. Foram elaborados cenários considerando a efetiva quantidade de material reciclável 

segregado pelos moradores e um potencial previsto, visando avaliar o tamanho de condomínio que acumularia 

em uma semana uma tonelada de recicláveis, que é a quantidade mínima estabelecida pelo mercado para 

escoamento dos materiais, de maneira independente. 
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Abstract – The focus of this study was to optimize the management of selective collection in residential 

condominiums, as a case study with the city of Vitória (ES). We assessed aspects of social participation and the 

technical feasibility of the condominiums marketing of recyclables. As methodological steps were carried out 

educational activities and various media uses as motivational tools. Through the data amount of inorganic solid 

waste generated in the building assessed whether such actions. Scenarios were developed considering the actual 

amount of recyclable material secreted by the residents and provided a potential, to evaluate the size of 

condominium that accumulate in a week a ton of recyclables, wich is the minimum amount established by the 

market for disposal of materials, independently. 
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INTRODUÇÃO 

A coleta seletiva é uma importante ferramenta na gestão dos resíduos sólidos urbanos e 

um dos grandes desafios é a busca da sua auto-sustentabilidade técnica e econômica. Como o 

gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos é de responsabilidade do município, torna se 

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 a participação em 

programas de coleta seletiva, visando buscar a cooperação da população para equacionar a 

questão.  

No Brasil, a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), que 

incorpora conceitos modernos e indutores como responsabilidade compartilhada e logística 

reversa, deverá contribuir para o incremento de programas de coleta seletiva. Neste cenário, a 

reciclagem de materiais presentes nos resíduos sólidos urbanos adquire grande importância na 

medida em que a sua implementação em grande escala, como é o caso dos condomínios 

residenciais, pode tornar-se um fator de atenuação na problemática da sua destinação 

inadequada. Assim, torna-se relevante o desenvolvimento de pesquisas que contribuam para o 

aprimoramento dos critérios de gerenciamento da coleta seletiva.  



 

 

Neste estudo foram analisadas as experiências em condomínios residências no bairro 

Jardim Camburi, Vitória-ES. Em etapa anterior do projeto selecionou-se três condomínios 

residenciais, identificados como: condomínio A (sem experiência de coleta seletiva anterior), 

condomínio B (coleta seletiva em funcionamento anterior) e C (coleta seletiva anterior 

desativada), englobando assim diferentes perfis de percepção. A partir dos dados e 

informações coletados traçaremos um diagnóstico para o estudo de otimização dos programas 

de coleta seletiva. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi desenvolvida em quatro etapas metodológicas, a primeira (E1) onde 

foram realizados contatos com o pessoal envolvido na operação, observações de campo com 

anotação de pontos críticos, registro fotográfico dos aspectos relevantes e levantamento dos 

dados registrados nos meses anteriores de monitoramento. Como ferramentas motivacionais 

foram realizadas ações educativas e utilizados diversos meios de comunicação. As ações 

educativas aconteceram nos meses de dezembro-2010, março e setembro- 2011. 

Constantemente eram disponibilizados cartazes e informativos sobre a coleta seletiva nos 

murais e elevadores dos condomínios estudados. Foram criadas páginas nos sites de 

relacionamento orkut e facebook. 

Na segunda etapa (E2) foi feita uma análise focada no desempenho de cada experiência 

em relação ao percentual de recuperação de materiais para reciclagem, que representa a 

parcela de materiais que esta sendo recuperada em relação ao total produzido (potencial). O 

que permitiu identificar as oportunidades de melhorias. Em paralelo foi realizada pesquisa 

bibliográfica e documental, em diversas fontes de informações técnicas e científicas sobre o 

tema, principalmente o portal de Periódicos da CAPES.  

Em termos da terceira fase da pesquisa (E3) que envolveu a análise da viabilidade 

econômica da coleta foi realizada a análise do mercado local de recicláveis e logística de 

coleta. Estudaram-se alternativas de estocagem e comercialização de recicláveis, visando 

traçar cenários para a sua sustentabilidade econômica. O controle da produção de recicláveis 

foi realizado com base nos registros operacionais da equipe técnica responsável pela coleta 

seletiva do município de Vitória. Ainda na terceira etapa da pesquisa, as informações colhidas 

em campo foram associadas aos dados da revisão bibliográfica. 

 

RESULTADOS 

No mês de dezembro – 2010 foi realizada uma ação educativa focada nas crianças, no 

gráfico 1 foi possível observar o incremento na produção de recicláveis após a realização do 

evento. Observou se ainda a evolução na participação nos meses seguintes. No condomínio A 

a quantidade de 3,4kg por domicílio em dezembro passa para 6,3kg. No condomínio B de 

3,9Kg em dezembro alcança-se 5,0 kg por domicílio. E no condomínio C de 2,9Kg em 

dezembro para 5,8kg por domicílio em janeiro. Tal evolução pode estar relacionado a ação 

educativa ou ao período de festas de final de ano, por isso a necessidade de realização de mais 

ações educativas. No mês de março - 2011 foi realizada a segunda ação educativa, focada nos 

adultos. Nos condomínios A e C observamos uma evolução da participação, já no condomínio 

B foi percebida uma queda e nos meses seguintes estabilização dos valores de segregação do 

resíduo seco reciclável. No mês de novembro – 2010 foi registrado que no condomínio A o 

contentor de lixo seco vinha acumulando resíduos em seu fundo, devido ao peso do contetor 

não conseguia ser manipulado facilmente pela equipe da coleta. Este pode ser um fator de 

desmotivação, pois remete a uma falha operacional. Pôde-se avaliar que as ações educativas 

são importantes no processo de motivação à participação no programa de coleta seletiva, mas 

não devem ser tratadas isoladamente  

 



 

 

 
Gráfico 1 - Produção de resíduos secos recicláveis (kg/ domicílio - mês) nos condomínios 

residenciais A, B e C. Vitória, 2010 e 2011. 

 

Em fase anterior da pesquisa, levantou-se que empresas e sucateiros da região exigem a 

quantidade de uma tonelada por tipo de material para fazer o recolhimento (MARTINS et al, 

2010). Possibilitando a venda do material reciclável de forma independente. Com base nos 

estudos de Morigaki (2003), tem-se que cada morador do bairro produzia 0,73 Kg/dia de 

resíduos domiciliares, destes 45,0% seriam potencialmente recicláveis. Nos meses de estudo 

(Graf. 1) a média de 5,7kg/ mês por domicílio, conclui-se que apenas 14,5% dos recicláveis 

gerados estavam sendo efetivamente segregados pelos moradores. Nos estudos gravimétricos 

realizados nos condomínios A, B e C (BRUNETTI et al. 2009), foram analisados os tipos de 

material encontrados nos bag’s de reciclagem de cada condomínio. Em média observou se 

que dentro dos quatro grandes grupos de recicláveis 43% de papel, 14% plástico e 13% vidro 

do resíduo reciclável. Os 30% restantes refere se a rejeito, material misturado inviável a 

reciclagem. 

Para montagem dos cenários de venda e escoamento de recicláveis considerou-se os 

percentuais de recuperação de 14,5% e de 50,0% e a necessidade de escoar os recicláveis 

semanalmente. Considerou-se que o acúmulo do papel, reciclável com maior produção, 

poderia viabilizar a venda e escoamento dos demais recicláveis. No mundo a reciclagem traça 

metas, a União Européia estipulou para os países membros que seus governos deverão 

implementar medidas para garantir que sejam reciclados ou reutilizados  50,0% do papel, 

plástico e vidro doméstico com reavaliação das metas em 2020 (EC,2011). 

Com a participação atual, a geração de papel é de 2,5kg/ mês (0,57kg/ semana) por 

domicílio seria necessário um condomínio com 1749 apartamentos para alcançar uma 

tonelada de material em uma semana. Para uma participação de 50,0% e geração de 1,98kg/ 

semana por domicílio a quantidade de apartamentos reduz para 506 apartamentos. Em termos 

de volume semanalmente seriam necessários 0,57kg/semana por domicílio para um prédio de 

60 apartamentos e papel solto de densidade 80kg/m³ (MORIGAKI,2003) calcula-se um 

volume de 427,5L por semana. Para a participação de 50,0% o volume despendido seria de 

1485L. Os volumes recolhidos demandariam um espaço de estocagem ou a possibilidade de 

compactação do material através de maquinário específico.  

 



 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

O consórcio entre condomínios de uma mesma rua ou região é uma alternativa para o 

escoamento do material. Porém, nas condições avaliadas a comercialização direta dos 

recicláveis pelos condomínios seria inviável. Seria necessário incrementar a produção e 

participação, além de se ter espaço físico para estocagem. A união ou consórcio de vários 

prédios poderia viabilizar. A constante alimentação de um canal informativo sobre o tema faz-

se necessário, bem como a realização de ações educativas. A melhora no nível de participação 

foi considerável, mas outros fatores podem contribuir para tal incremento. Direcionar este 

material para doação a associação catadores é uma alternativa, como a Prefeitura Municipal 

faz. Desta maneira o condomínio prestaria um importante papel social. A reciclagem e o 

reaproveitamento aumentam a vida útil de aterros sanitários, contribuem para que não haja 

poluição e evita desperdícios. Políticas Públicas que incentivem com isenção ou descontos em 

impostos para os condomínios seriam um atrativo à participação. Mesmo que a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos esteja em vigor, obrigando os condomínios 

residenciais a implantar a coleta seletiva ainda teremos um abismo entre educar e viabilizar. 
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