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ABSTRACT 

The human being performs two basic functions: to consume and to discard. Consumption is the raw material to 

disposal. All that is consumed generates waste, be it organic or inorganic. A large percentage of this waste can be 

recycled and generate income. The main idea of this project is to create a methodology for the waste separation at 

the source of generation, a logistic of gathering it and disposal of the waste in order to generate income or reduce 

the amount sent to sanitary landfill. 

The district Planalto do Pici located in the proximities of the university; this factor was decisive in the choice of 

which region to implement the project. Besides having a large portion of the low income population, we noted the 

need for environmental education and awareness of its residents regarding the disposal of the waste generated by 

them. The focus on residential condominuims is because it should be a place for the generation of various types of 

waste, both organic and inorganic, but also for the ability to reach a large number of people with the action of 

environmental education. Education brings a sense of citizenship and zeal for the city where you live, and provide 

long-term results. 
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METODOLOGIA PARA IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA EM 
CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS: BAIRRO PLANALTO DO PICI – FORTALEZA CE 

 
 

Resumo 
O ser humano realiza basicamente duas funções: consumir e descartar. O consumo é a matéria prima do descarte. 

Tudo o que é consumido gera resíduo, seja ele orgânico ou inorgânico. Uma grande porcentagem desse resíduo pode 

ser reciclada e gerar renda. A principal ideia desse projeto é criar uma metodologia de separação de resíduos na fonte 

de geração, uma logística de recolhimento do mesmo e uma destinação final do resíduo de forma a gerar renda ou 

reduzir a quantidade enviada a aterros sanitários. O bairro Planalto do Pici localiza-se no entorno da universidade; tal 

fator fora determinante na escolha da região para a aplicação do projeto. Além de possuir uma grande parcela de 

população de baixa renda, notou-se a necessidade da educação ambiental e conscientização de seus moradores em 

relação à destinação do resíduo gerado pelos mesmos. O enfoque nas habitações residenciais deve-se por ser um 

local de geração de diversos tipos de resíduos, tanto orgânicos, quanto inorgânicos, mas também pela facilidade em 

se atingir um grande número de pessoas com a ação da educação ambiental. A educação traz consigo uma noção de 

cidadania e de zelo pela cidade onde se vive, além de prover resultados a longo prazo. 

 
Palavras-chave: metodologia; resíduos recicláveis; coleta seletiva; educação ambiental. 

 

 

Introdução 
 
Um atual e grande problema social a ser equacionado é a quantidade de lixo já existente e a quantidade produzida 

diariamente. A separação de resíduos recicláveis na fonte em que são gerados é um fator determinante para a 

efetivação do processo de coleta seletiva, assim como a redução de resíduos enviados para os aterros sanitários, 

incineradores, dentre outros destinos. A coleta seletiva é uma atividade a ser adotada na maioria das grandes cidades 

brasileiras, especialmente após a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PRNS, lei que determina providências a 

serem realizadas até o ano de 2015.  

Existem alguns principais aspectos da Lei que devem ser mencionados, como o de responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos, onde todas as pessoas, sejam elas fabricantes, importadores, distribuidores, 

comerciantes e consumidores, devem contribuir para a minimização do volume de resíduos sólidos e de rejeitos 

gerados. Outro ponto importante a ser notado é a existência do mecanismo da logística reversa, a qual é um 

instrumento de desenvolvimento econômico e social, composto por um conjunto de ações, procedimentos e meios 

para viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos recicláveis ao setor empresarial, para reaproveitamento dos 

mesmos, ou outra destinação final adequada ambientalmente. Deve haver também a instituição da coleta seletiva, 

coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição, base fundamental para 

este projeto. E, um dos mais importantes, o incentivo da integração de catadores de materiais recicláveis na logística 

de reciclagem dos resíduos. Deve haver um incentivo a mecanismos que fortaleçam a atuação de associações ou 

cooperativas, o que é considerado fundamental na gestão de resíduos sólidos. 

Portanto, de acordo com as determinações da nova lei, uma solução para esse problema é a promoção da separação 

por meio da educação ambiental e outras ações combinadas. A separação de resíduos sólidos na fonte, ou seja, 

residências, restaurantes, e outros, é um conceito a ser trabalhado e adotado, pois os materiais ficam em melhores 

condições, agregando valor aos resíduos e diminuindo os riscos de doenças e acidentes provocados pelo manejo dos 

resíduos pelos catadores e/ou em centrais de triagem.  

A escolha de condomínios residenciais, sejam horizontais ou verticais, foi feita à partir de alguns parâmetros, como a 

facilidade em se atingir um grande número de pessoas; ser conveniente pelo fato dos condôminos terem uma maior 

convivência entre eles, tanto formal quanto informal; e por serem um concentrador de grande quantidade de resíduos. 

Além dos aspectos citados, a ação de educação ambiental com vistas a implantar a coleta seletiva em condomínios 

tem maior potencial de geração de resíduos segregados, o que torna o condomínio um alvo de trabalho mais 

potencial para geração de resíduos recicláveis, que vem a atender a expectativa para a coleta da cooperativa de 

catadores do bairro Planalto do Pici, em processo de estabelecimento. Ressalta-se na ação de educação ambiental a 

importância da disponibilização dos resíduos sólidos para os catadores e associações como forma de geração de 

renda de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem como os ganhos para o meio ambiente e a 
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sociedade, como o alongamento da vida útil dos aterros sanitários devido a redução do encaminhamento de resíduos 

para o mesmo.  

A metodologia desenvolvida, testada e implantada possibilitará o desenvolvimento de uma ferramenta para as ações 

de educação ambiental em curso pelo grupo de trabalho apoiado pelo MEC/SESu, Programa de Educação Tutorial - 

PET Engenharia Ambiental. 

 

 

Objetivos 
 
Desenvolver, testar e estabelecer uma metodologia para implantar a separação de resíduos na fonte com vistas à 

implantação da coleta seletiva em condomínios no bairro Planalto do Pici, Fortaleza-CE; de forma a gerar uma 

educação ambiental na população para que a Política Nacional de Resíduos Sólidos tenha uma efetiva 

implementação no país. Os alunos do grupo PET MEC SESu -  Engenharia Ambiental UFC também estão 

trabalhando para a implantação do  projeto objetivando o direcionamento do material segregado para uma futura 

cooperativa ou associação de catadores de resíduos recicláveis, a qual está sendo fomentada pelo grupo. 

 

 

Metodologia 
 

O projeto consiste em levantar, propor e testar uma metodologia em condomínios residenciais de pequeno porte 

estabelecidos no Bairro Planalto PICI, em Fortaleza-CE, com vistas a separação dos resíduos domésticos na fonte em 

3 grupos: orgânicos (molhados), recicláveis (papel, papelão, vidro, plásticos e outros) e os inservíveis.  

O bairro Planalto do Pici possui uma população residente em torno de 42.494 pessoas, segundo o IBGE (2010). Na 

cidade de Fortaleza, estima-se que a quantidade de lixo coletada por dia seja de 1,43kg por pessoa; dos quais, de 

acordo com pesquisas, cerca de 70% é composta por resíduos recicláveis. Temos, portanto, um potencial de coleta de 

cerca de 42.536,50 kg, ou seja, 42 toneladas aproximadamente de resíduo reciclável, por dia, apenas no bairro 

Planalto do Pici. 

Para o desenvolvimento da ação, inicialmente foi realizada pesquisa bibliográfica sobre o assunto e proposto um 

teste em condomínios de pequeno porte, característico da região do entorno do Campus do Pici, Universidade 

Federal do Ceará, na cidade de Fortaleza, bairro Planalto do Pici. 

Inicialmente fora feito um levantamento do perímetro do bairro, ação essa realizada por grupos de projetos 

diferentes, mas com o mesmo objetivo, o delineamento do perímetro do bairro (Figura1).  

 
Figura 1 - Levantamento do bairro Planalto do Pici 

Fonte: Google Maps 
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Após isso, foi realizada uma divisão em zonas, de modo a facilitar a identificação dos condomínios existentes dentro 

da área delimitada, o número de unidades de residências e o número de pessoas residentes nos condomínios 

selecionados e que concordaram em participar do projeto. 

Realizou-se uma visita aos condomínios, agendando-se uma reunião com os síndicos, objetivando propor o projeto e, 

ao mesmo tempo, executar a ação de educação ambiental nas lideranças constituídas deste tipo de organização 

habitacional. Todos os condomínios selecionados tiveram a permissão junto ao síndico para o desenvolvimento da 

ação de educação ambiental “Separação de secos e molhados na fonte”. Estabelecida a data da ação, foram 

encaminhados os panfletos educativos em cada unidade habitacional bem como a divulgação da data da reunião nas 

áreas de grande circulação dos prédios, convidando os moradores a participarem da ação, ou por meio mais direto, 

falando com cada morador. 

Procurou-se realizar a reunião com os moradores em um primeiro momento, na mesma data da reunião de 

condomínio e posteriormente em datas independentes. Devido a característica de cada empreendimento, a ação foi 

realizada preferencialmente na área social. Quando da falta deste equipamento, foi desenvolvida em uma unidade 

residencial partidária do trabalho proposto.  

Em curso e após um tempo da aplicação da ação, será feito o acompanhamento em reuniões para definir a estratégia 

a ser adotada pelo condomínio na implantação do processo de separação e adoção da coleta seletiva, bem como 

discutir dentro da realidade de cada um o armazenamento dos resíduos, em containers, nos espaços do próprio 

condomínio; em alguns casos, a utilização de cartazes informativos é válida para o reforço da educação ambiental, os 

mesmos devem ser dispostos nas áreas de maior circulação dos condomínios. 

 

 
Figura 2 - Cartaz educativo do projeto 

 

Ao finalizar as duas etapas anteriores, é feito um acompanhamento do impacto, da aceitação e da motivação dos 

condôminos em relação ao projeto.  

Todo o processo segue uma avaliação para definição da estratégia adotada bem como das ações respostas de cada 

conjunto habitacional. Este trabalho define a necessidade de intensificar a ação ou mudar de estratégia, sempre com a 

participação dos moradores de cada conjunto habitacional. 

 

 

Resultados e Discussão 
 

O projeto em análise possui um público alvo de 8 condomínios localizados no bairro Planalto do Pici. No total, 

haviam 654 famílias moradoras nos condomínios aproximadamente. 
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Destaca-se como resultado da proposta, após a identificação dos condomínios objeto de ação, o trabalho de  

conscientização a ser realizado junto ao síndico do conjunto habitacional com vistas a obtenção de apoio e da 

autorização para desenvolver a ação de educação ambiental. Considera-se, no momento da ação, a pessoa como a 

parte mais importante no processo, pois ela tem o poder de influenciar positivamente ou negativamente a ação. 

No projeto em realização, durante a reunião para conscientização da importância da separação dos resíduos na fonte, 

é discutido e procura-se definir, juntamente com os condôminos, qual será a estratégia a ser adotada, e onde serão 

armazenados os resíduos separados. Para o caso de pequenos condomínios, não há justificativa econômica em vender 

os resíduos devido ao pequeno valor apurado. Entretanto, para grandes condomínios, esta possibilidade de receita 

pode passar a ser interessante. 

Durante a ação, ressalta-se a importância da disponibilização dos resíduos sólidos, de acordo com a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, bem como também a ação de solidariedade junto às associações e cooperativas de catadores, 

gerando emprego, e renda com um material rejeitado como lixo. Explica-se também que há um projeto paralelo a 

este, o qual objetiva mobilizar um número significativo de catadores do bairro para que estes passem a recolher 

principalmente os resíduos gerados pelos condomínios selecionados, de forma regular. 

Outro resultado observado no processo de separação de resíduos na fonte, após a palestra, é o fácil aprendizado e 

fácil aceitação pelos condôminos; porém, a dificuldade encontrada está no momento de marcar a palestra e provocar 

nos condôminos interesse para conhecer sobre o assunto.  

Uma grande dificuldade encontrada no projeto é a baixa participação dos moradores devido a dificuldade de se 

encontrar um horário comum a todos. 

As ações que coincidiram com reunião ordinária ou formal de condomínio não foram bem vista pelos condôminos 

devido a tensão existente neste tipo de reunião onde são tratados assuntos delicados, em geral. 

Durante as palestras, surgiam questionamentos dos condôminos relacionados ao processo anterior e posterior à 

separação na fonte, como: 

 A prefeitura da cidade seria ou não responsável pelo manejo e destinação dos resíduos separados?  

 A prefeitura custearia os gastos da população com os sacos grandes de lixo e com os containers, camburões 

e tambores de separação?  

 Quem patrocinara o projeto?  

 Como é a condição de vida e de trabalho dos catadores de resíduos? Quanto eles faturam? 

 Os catadores passarão regularmente nos condomínios para captar o resíduo separado? 

Bassani (2011), apresentou uma estratégia diferente, porém com detalhes em comum com o referido projeto; 

servindo como um referencial científico. Nesse caso, fora escolhido um bairro da cidade de Vitória, Espírito Santo, e 

localizados também 8 condomínios residenciais; contudo, apenas verticais. A cidade já possuía um sistema de coleta 

seletiva, facilitando, portanto, o direcionamento em fluxo do resíduo reciclável gerado pelos cidadãos. Pôde-se 

observar, de acordo com os dados levantados nos dois projetos, que em condomínios com maior número de 

residências, obteve-se maiores dificuldades em disseminar a coleta seletiva em todos os apartamentos, com poucas 

pessoas participando efetivamente na realização da separação de resíduos. Em condomínios com número de pessoas 

reduzido há uma criação de um ambiente mais familiar, onde os condôminos possuem uma maior convivência e 

trocam mais informações entre si; fazendo com que haja uma espécie de cobrança e concorrência entre os mesmos, 

de forma que quem está participando do projeto está s zelando pelo bem estar de todos e da cidade, além de exercer a 

cidadania. Em nenhum dos dois projetos observou-se um padrão semanal na geração dos resíduos, dependendo este 

somente da motivação e participação pessoal de cada um. 

 

 

Conclusão 
 

O método de separação de resíduos é pouco praticado em residências, porém é um processo que está em crescimento. 

O estímulo à separação é uma ação que deve ser desenvolvida com os moradores de conjunto habitacionais, em 

reuniões com cunho motivador. Combinado com esta ação, há necessidade de se trabalhar com a associação ou 

cooperativa de catadores para que os mesmos façam o recolhimento dos recicláveis separados, antes da coleta do lixo 

domiciliar. Há comprovadamente o potencial de geração de renda para cooperativas de catadores de resíduos 

recicláveis a partir da coleta dos mesmos. A quantidade de resíduo gerada é grande, comparativamente, e pode ser 

trabalhadas estratégias de captação e direcionamento para setores absorvedores desses tipos de materiais. 
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