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Abstract 
The city of Porto Alegre was the first capital of a state in Brazil to adopt a waste collection system 
through the use of containers, which presents several advantages when compared to the use of an 
exclusively  manual collection system , as, for example, a decrease in the bad odor and the better street  
cleansing. As with any pioneering initiative, the mechanized waste collection also has had some 
shortcomings in its implementation, so that the system does not work as expected. In order to identify 
these deficiencies some steps were followed: surveys of information using the internet as a tool, drawing 
the diagram of causes and effects, obtaining information from the Municipal Department of Urban 
Sanitation in Porto Alegre and use of  the 5W2H approach. Some of the identified deficiencies were: the 
disclosure of the program was inefficient and the lack of awareness and sensibilization of the community. 
The suggested actions include conducting an awareness and environmental education program, the 
implementation of containers for recyclable waste, the  inspection by the public agency and the 
development of indicators to be used as diagnostic tolos. 
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Resumo 
Porto Alegre foi a primeira capital do país a adotar o sistema de coleta seletiva através de contêineres, o 
qual oferece diversas vantagens em relação ao uso exclusivo do sistema de coleta manual, como, por 
exemplo, a diminuição dos maus odores e a limpeza das ruas. Como característica de qualquer ação 
pioneira, a coleta mecanizada dos resíduos sólidos urbanos de Porto Alegre também possui deficiências 
na sua implantação, fazendo com que o sistema não funcione da maneira prevista. Com o intuito de 
identificar essas deficiências foram realizas algumas ações: levantamentos de informações utilizando a 
internet como ferramenta, elaboração do diagrama de causas e efeitos, obtenção de informações junto ao 
Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre e utilização da abordagem 5W2H. Algumas 
deficiências identificadas: programa de divulgação ineficiente, falta de conscientização e sensibilização 
da comunidade. As propostas sugeridas incluem a realização de ações de conscientização e educação 
ambiental, implantação de contêineres para resíduos secos, fiscalização por parte do órgão público e 
elaboração de indicadores, para serem utilizados como ferramentas de diagnóstico. 
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Introdução 

  
Procurando avançar mais com o sistema de coleta seletiva, Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande 
do Sul, Brasil, passou a realizar parte de sua coleta seletiva através de contêineres. Na capital, primeira no 
país a adotar o sistema, estes foram colocados em alguns bairros e destinados para recolher apenas os 
resíduos orgânicos domiciliares (resíduos orgânicos e rejeitos). Atualmente são 1300 contêineres (840 
com capacidade de 2,4m³ e 460 de 3,2m³) dispostos em 13 bairros da cidade, formando a área-piloto do 
projeto. 
 
Em Porto Alegre, a frequência de coleta porta a porta do resíduo reciclável é de duas vezes por semana, e 
a do resíduo orgânico é de três vezes por semana, podendo variar conforme as especificidades de cada rua 
ou bairro. Nas áreas piloto de coleta, o sistema que está sendo implementado concebe a coleta por 
contêineres para um tipo de resíduo, o orgânico, e a coleta é totalmente mecanizada, apenas com 
motoristas para guiar os caminhões de coleta, sendo realizada 3 vezes por semana e a limpeza dos 
contêineres feita a cada 14 dias. Os resíduos recicláveis continuam a ser recolhidos pelo sistema porta a 
porta com frequência de duas vezes por semana nos bairros e de três vezes por semana no centro 
histórico, conforme é informado pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana –DMLU.  
 
Como em Porto Alegre está sendo implantado um sistema de coleta seletiva de resíduos domiciliares que 
utiliza os dois métodos de coleta, contêineres e porta a porta, podem ser apontadas ainda outras vantagens 
e desvantagens decorrentes do uso combinado dos dois sistemas, como:  
 
- Constrangimento da população em colocar resíduos na calçada para a coleta porta a porta, quando há um 
contêiner próximo; 
 

- Não abrangência desse tipo de sistema para toda a cidade, devido à inviabilidade de adotar-se o 
sistema de contêineres em todas as vias da cidade dependendo da densidade demográfica 
(necessidade de muitos contêineres para poucos usuários). 

 
Outros fatores que influenciam no funcionamento do sistema podem estar relacionados principalmente às 
estratégias de implantação que foram adotadas e às características regionais. A aceitação do sistema e o 
sucesso da coleta seletiva relacionam-se com sua implantação adequada, como será discutido neste artigo.  
 
Objetivo 
 
Esse estudo visa a identificar possíveis deficiências na estratégia de implantação do sistema de coleta de 
resíduos sólidos urbanos mecanizado na cidade de Porto Alegre. Além disso, prevê sugestões de 
melhorias e ações corretivas para essa atividade 



 
Metodologia empregada e etapas desenvolvidas 
 
- Levantamento de informações utilizando a internet como ferramenta; 
 
Para determinar como a implantação do sistema está sendo desenvolvida pelo órgão competente e como a 
população está reagindo, foi escolhido o método de pesquisa na internet, pois este é um dos mais 
populares meios de divulgação de informação e é disponível para que os usuários possam expor suas 
opiniões, através de blogs e comentários. Para identificar-se a ocorrência de entradas sobre a implantação 
da coleta de resíduos por contêineres na internet, foi realizada uma pesquisa em sites de busca e em sites 
específicos (jornais, blogs) com palavras-chave e contabilizados os vinte primeiros resultados com base 
no título do resultado, levando-se em conta se o caráter do resultado foi positivo (satisfação, informação), 
negativo (notícias criminais, insatisfação) ou se não tinha relação com o tópico (venda de contêineres, 
propaganda). Com isto visou-se a identificar problemas decorrentes de deficiência na implantação do 
mesmo, caso estas situações existam. Logo abaixo são apresentados os resultados das buscas realizadas 
em sites específicos (Tabelas 1 e 2). 

 
Tabela 1 – Compilação de resultados de buscas realizadas em sites de busca. 

Palavras-chave Aspecto Google Yahoo 

Positivos 13 7 

Negativos 2 0 coleta contêiner porto alegre 

Sem relação 5 13 

Positivos 16 14 

Negativos 1 3 coleta mecanizada porto alegre 

Sem relação 3 3 

 
Tabela 2 – Compilação de resultados de buscas realizadas em sites específicos. 

Aspecto Jornal Zero Hora 
Jornal Correio do 

Povo* 
Blog Porto 

Imagem 
Porto Alegre 

Positivos 2 2 5 11 
Negativos 9 5 11 8 

Sem relação 9 9 4 1 
* só foram localizados 16 resultados para a palavra-chave "conteiner" 
 
Quando foram realizadas as buscas no Google e Yahoo não foram obtidos os dados que eram buscados, 
uma vez que os mesmos retornavam mais notícias relacionadas à implantação do sistema. Então se fez 
necessário buscar em sites específicos, onde se pode observar a existência de diversas entradas negativas. 
Ainda, observou-se que quase em sua totalidade, as entradas negativas fazem referência a atos de 
vandalismo, com destaque ao grande número de incêndios criminosos e ao descarte de resíduos secos nos 
contêineres. 
 
- Elaboração do diagrama de causas e efeitos; 
 
Após ter sido feito o levantamento de entradas na internet e identificados os principais problemas com o 
sistema, foi desenvolvido um diagrama de causas e efeitos, metodologia que busca identificar as causas 
para as consequências observadas em um determinado processo. As informações são levantadas através 
de um brainstorming, considerando todas as causas possíveis. 
 
A aplicação dessa abordagem ao trabalho foi de grande importância para a identificação e compreensão 
dos problemas associados à conteineirização dos RSU em Porto Alegre (Fig. 1). Nota-se, a princípio, que, 
mesmo em grande número, as causas são relativamente fáceis de serem resolvidas pelo poder público, 
desde que haja reconhecimento desses problemas e verba para alterar a situação. Causas como educação e 
conscientização ambiental, assim como fiscalização, apesar de serem medidas simples, demandam tempo 
para gerarem efeitos na sociedade. 
 

Figura 1– Diagrama de causas e efeitos 



 
 
- Obtenção de informações junto ao DMLU; 
 
Com o objetivo de obterem-se informações específicas que orientassem a identificação de propostas de 
melhorias, foi feito contato com o DMLU. As perguntas foram direcionadas a entender como foi feito o 
planejamento do sistema, quais são os planos para o futuro com relação ao mesmo (expansão da área, 
adoção de contêineres para resíduo reciclável etc), como a prefeitura está lidando com as causas 
identificadas na confecção do diagrama de causa e efeito, resultados obtidos até o momento e o feedback 
da população. As perguntas foram respondidas por engenheiro que trabalha no DMLU. 
 
- Utilização da abordagem 5W2H. 
 
Por último, foi elaborada uma tabela 5W2H. Essa abordagem se resume em uma listagem das atividades 
que necessitam de uma maior clareza em suas definições a atribuições. Basicamente esta listagem mapeia 
as atividades, formalizando onde ficará estabelecido o que será feito, quem fará o quê, em qual período de 
tempo, em qual área da empresa e todos os motivos pelos quais esta atividade deve ser feita. Também 
formaliza como será feita esta atividade e quanto custará aos cofres da empresa tal processo. É uma 
ferramenta muito útil, uma vez que diminui consideravelmente ou até mesmo elimina dúvidas 
relacionadas às atividades que precisam ser executadas. 
  
Resultados obtidos 
 
Quando foram realizadas as buscas no Google e Yahoo, os mesmos retornavam mais notícias 
relacionadas à implantação do sistema. Então se fez necessário buscar em sites específicos, onde se pode 
observar a existência de diversas entradas negativas. Ainda, observou-se que quase em sua totalidade, as 
entradas negativas fazem referência a atos de vandalismo, com destaque ao grande número de incêndios 
criminosos e ao descarte de resíduos secos nos contêineres. 
 
Com base nas informações levantadas, apresentadas nos resultados anteriores, elaborou-se um plano 
resumido de gestão ambiental a fim de apresentar possíveis soluções e melhorias ao sistema de coleta do 
DMLU. 
 
Através desse método, foi possível montar uma estratégia de ações para obtenção de resultados. Percebe-
se que, devido a questões de logística, não foi possível conhecer a percepção dos usuários dos 
contêineres, através da aplicação de um questionário. Para sanar essa etapa, foram realizadas pesquisas na 
internet. 
 



Medida Procedimento Responsável Prazo Local Razão Dificuldade 

(O quê?) (Como?) (Quem?) (Quando?) (Onde?) (Por quê?) 
(Quanto tempo e 

dinheiro?) 

Realizar 
ações de 

conscientizaç
ão e 

educação 
ambiental 

- programa de educação ambiental a ser estruturado e 
realizado em escolas por agentes municipais, 

envolvendo palestras e fornecimento de material 
educativo; 

- abordagens nos bairros atendidos pelo sistema, com 
palestras ou visitas a residências; 

- divulgação em mídias, como em redes sociais e 
blogs. 

Prefeitura 
(SMAM, 
DMLU) 

Ação 
permanente 

Área de 
implantação do 

sistema de 
conteineiriza-

ção 

Diminuir o uso incorreto 
dos contêineres, orientar 

sobre a correta segregação 
dos resíduos e disposição 

final dos mesmos. 

Verba para 
contratação de 

agentes e 
confecção de 

material. 

Implantar 
contêineres 
de resíduos 

secos 

- estudo da necessidade e viabilidade de implantação 
de contêineres para resíduos recicláveis; 

- adoção em área experimental de contêineres para os 
dois tipos de resíduos domiciliares: reciclável e 

orgânico. 

Prefeitura 
(DMLU) 

Durante a fase 
de implanta-
ção (sugestão 

de 1 ano) 

Na área de 
abrangência do 

projeto 

Diminuiria o uso incorreto 
dos contêineres, aumentaria 

a adesão por parte da 
população (por vantagens já 

citadas no artigo), 
padronizaria a disposição de 

resíduos. 

Verba para 
compra dos 

contêineres e 
realização de 

licitação. 

Fiscalização 

- reforço junto à população, através da mídia, 
informando sobre a penalização do uso inadequado 

dos contêineres; 
- através de fiscais habilitados, emitir multas e/ou 

notificações, sendo que a verba poderá ser destinada 
para projetos de reciclagem e campanhas de educação 

ambiental; 
-pode ser feita através de parcerias com órgão de 
policiamento e com implantação de um disque 

denúncia; 

Prefeitura 
(DMLU) 

Ação 
permanente 

Na área de 
abrangência do 

projeto 

Inibir vandalismos e uso 
incorreto dos contêineres 

Verba para 
contratação de 

fiscais e 
treinamento dos 

mesmos. 

Indicadores 

- Comprometimento de setor e divulgação da 
importância de metodologias de gestão; 

- Sistematização da coleta de informações sobre a 
coleta (resíduo recolhido por área, infrações 

observadas, reparos, reclamações, entre outros) 
contando com profissional ) 

- centralização dos dados definidos como indicadores 
da coleta; 

- Prática de análise de indicadores edivulgação das 
informações obtidas para os gestores e torná-las 

acessíveis. 

Prefeitura 
(DMLU) 

Ação 
permanente 

Na área de 
abrangência do 

projeto 

Auxiliar na gestão e 
melhoria do sistema. 

Sem custo. 
Necessário 
mobilizar 

funcionários. 



Destas ações, observamos que a geração de indicadores e as ações de educação ambiental são de extrema 
importância, pois uma se trata de uma ferramenta no diagnóstico e melhoria contínua do sistema e outro 
atua na conscientização ambiental, fundamental para aderência ao sistema. Considerando o grande 
potencial de comunicação das redes sociais como blogues, facebook etc., sugere-se a utilização desses 
para efetiva divulgação e conscientização de uma parte da sociedade quanto à correta utilização dos 
contêineres. 
 
Como principal ação corretiva, é sugerido o estudo de viabilidade para a implantação de contêineres para 
a coleta dos resíduos recicláveis, assim como é feito na cidade de Caxias do Sul, referência nesse tipo de 
sistema de coleta e que observou, segundo dados da CODECA (2012) (que administra o sistema) um 
aumento de 100% na coleta de resíduos recicláveis com a implantação do sistema. Acredita-se que dessa 
forma os problemas de mistura de resíduos dentro dos contêineres e o extravasamento dos mesmos seja 
evitado. Também, com a existência das duas opções de contêineres se igualarão as vantagens para a 
população dispor de seus resíduos. Uma ação importante, mas que talvez seja de mais difícil execução, é 
a fiscalização. Esta ação, no entanto, traria diversos benefícios, pois, uma vez que a população percebesse 
que o uso incorreto do sistema acarreta em consequências, estará menos inclinada a fazê-lo. Para impedir 
o vandalismo poderia ser feita uma parceria com órgão de policiamento e implantação de um disque-
denúncia. 
 
Outra alternativa que poderia ser estudada, no caso da não adoção de dois contêineres para resíduo, é a 
adoção de um novo padrão para descarte do resíduo reciclável. Foi observado que a população sente-se 
constrangida em depositar o resíduo na calçada, tendo um contêiner nas proximidades, e muitas vezes há 
um acúmulo de resíduo em torno do mesmo. Poderia estipular-se que o resíduo reciclável seja depositado 
(nos horários apropriados sempre à direita do contêiner (no sentido do fluxo dos veículos), por exemplo, 
facilitando o recolhimento da coleta seletiva.  
 
Conclusões e recomendações 
 
Visto que as falhas apontadas na implementação da coleta tratam-se de apontamentos encontrados na 
internet, estas podem não expressar a opinião da maioria, podendo até mesmo retratar situações 
excepcionais e específicas. Porém, neste trabalho, julgou-se válido citar os problemas diagnosticados para 
expô-los e tornar possível a análise do que foi levantado quanto à coerência. Trabalhos posteriores, dando 
seguimento ao estudo do sistema implantado, podem ponderar com mais dados e analisar estas primeiras 
reações identificadas junto à população. 
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