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Data de Fundação da Cidade: 26 de março de 1772

Prefeito: José Fortunati

Área Total: 496,684 km2

População Pessoas Residentes por 

Sexo

Total da população: 1.409.351     Masculino: 653.787 

(46,39)

Feminino: 755.564 (53,61)

OBS: Toda a população está em área urbana.

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano: 

Porto alegre



Serviços Básicos

Abastecimento de água adequado: 99,35%

Coleta de lixo adequada: 99,72%

Esgoto sanitário adequado: 93,9%

Existência de energia elétrica: 99,9%

Existência de medidor de energia elétrica: 99,2%

Coleta Seletiva Resíduos Sólidos - desde 1990 

atende 100% da cidade 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010

Porto alegre



Árvores em vias públicas: 1,3 milhão

Número de Parques: 11

Número de Praças: 597

Reserva Biológica: 1

Fonte: Anuário Estatístico - PMPA - 2010

Mosaico Espacial Territorial 

Áreas verdes (em m²): 25 milhões

Ambiente Natural (em %): 69,1

Ambiente Construído (em %): 30,9

Fonte: SMAM - Livro da vegetação de Porto Alegre

Porto alegre



“A Governança se organiza territorialmente para promover espaços de convivência

capazes de potencializar a cultura da solidariedade e cooperação entre governo e

sociedade local” (PMPA, 2006a). O programa propõe-se a “potencializar o capital

social e empoderar o capital humano, estimulando a cooperação de todos os

atores sociais locais em favor de projeto comum de desenvolvimento local

sustentável”.

Este processo promove um ambiente social de diálogo e cooperação, com alto nível

de democracia e conectividade, estimulando a constituição de parcerias entre

todos os setores da sociedade, através do protagonismo do cidadão gestor, ativo,

empoderado e capacitado para perseguir e alcançar o desenvolvimento

sustentável e governar”. (PMPA, 2006b, 206c)

Governança Local



• Adoção de novo paradigma: superação do paradigma do crescimento econômico, associando-o 

com os crescimentos social e ambiental e buscando o desenvolvimento sustentável; 

• Enfrentamento da crise do Estado: implementação de modelo de Estado horizontal, com redução 

de níveis hierárquicos e mais integrado à sociedade; 

• Buscar mais qualidade na Democracia: transformação da democracia em “benefícios concretos 

para a sociedade”; 

• Incorporar o conceito de responsabilidade social: paradigma que exige compromisso de todos 

com o social, considerando-se que o Estado não pode enfrentar sozinho os problemas sociais; 

• Valorização do Poder Local e do Capital Social e Humano: fortalecimento do “espírito de 

cooperação, de associativismo (capital social) das comunidades”, mobilização do capital social e 

formas de cooperação como meio de valorização do capital humano e do poder das comunidades, 

com a “união dos cidadãos em torno de projeto comum”; 

Os fundamentos políticos da Governança Local:



Desenvolvendo uma Política 

Pública para Sistemas 

Populares de Reciclagem



O departamento municipal de limpeza urbana – DMLU - tem por 

atribuição: 

“A titularidade dos serviços de saneamento básico, 

limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos..., por meios próprios ou adjudicando-os a terceiros 

gratuita ou remuneradamente.”

art.1º lei complementar 

728/2014

O dmlu e suas atribuições

Em porto alegre, são serviços de Limpeza urbana:

- Coleta, transporte e disposição final do resíduo público

- Conservação da limpeza de vias, praias, balneários, sanitários públicos,  

elevadas, áreas verdes, parques e logradouros

- Remoção de bens móveis abandonados



Dados da limpeza urbana – resíduos sólidos domiciliares

Tipo de resíduo quantidade coletada (ton/dia)

destinação- Domiciliar regular

- Domiciliar automatizado

- Resíduos de saúde

- comercial

- Público

- Seletivo – reciclável

- Resíduo alimentício

900,5

120

19,45

120,9

533,4

74

11

Total        1778,85

Aterro Sanitário

Aterro sanitário

Aterro especial

Aterro sanitário

Aterro sanitário

Unid. Tratamento

Suinocultura/UTC

Fonte: DMLU - plano municipal de gestão integrada de resíduos,  2013



Dados técnicos:

A coleta seletiva e o tratamento de recicláveis

34 caminhões

Frequência de coleta:

Centro Histórico – 3x semana

demais regiões – 2x semana

100% dos bairros atendidos

17 unidades de triagem

25 anos de operação

Fonte: DMLU - DLC,  2015



Pmgirs – plano municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos

Avanços no planejamento e legislação

conclusão em agosto de 2013

Define o sistema municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos

Código de Limpeza urbana – lei complementar 

nº 728/2014Instaurado em 08 de janeiro de 2014

Normatiza as definições do PMGirs

Estabelece punições ao descumprimento das regras de 

limpeza urbana



Realização Fundo social Parceria Estratégica



2010

Lei no 10.531/2008

Implementa o Programa de 

Redução Gradativa de 

Veículos de Tração Animal 

(VTAs) e de Veículos de 

Tração Humana (VTHs)

A lei prevê

• Cadastro dos catadores

• Qualificação profissional

• Inserção no mercado de 

trabalho

• Acesso à educação para os 

filhos

• Cuidado com os animais

• Criação de um grupo de 

trabalho para fiscalizar e 

executar a lei

Oportunidade

Identificou-se a 

necessidade de implantar 

um programa para inserir 

os catadores em um novo 

patamar econômico e 

social

2012

Contexto do Programa



2010 2012

Ações de Inclusão 

Produtiva 

Disponibiliza recursos Viabiliza captação, 
planejamento e 

estruturação

Contexto do Programa



Público atendido

Mais de

1.800 famílias
que vivem abaixo da linha da pobreza

serão beneficiadas

• 1.200 carroceiros, carrinheiros e catadores

• 600 famílias vinculadas a Unidades de Triagem

• Total estimado: 5.400 portoalegrenses pobres

Contexto do Programa



Programa Todos Somos Porto Alegre

INSUMOS

(Coleta Seletiva de Material Reciclável)
PRODUÇÃO  (UTs)

COMERCIALIZAÇÃO

 Apóia Cumprimento de Obrigação Legislativa (Lei Municipal 10.531/08)

- Inserção produtiva de Carroceiros e Carrinheiros das ruas até 2016

 Estrutura Física (Obras Civis e Máquinas)
– Construção de 5 Unidades de Triagem (UTs) Novas

– Reforma das 18 UTs Existentes

 Capacitação (teoria e on the job) em Gestão e Técnicas Produtivas

 Acompanhamento Constante e Individualizado dos Catadores

 Envolvimento Poder Público (Secretarias Municipais, Estado, União, MP)

 Envolvimento Iniciativa Privada (Parceiros – Braskem, Usiminas, Bunge, Vonpar – Coca-Cola, Ambev, BB-DRS, )



Projeto 1  - Inclusão 
Produtiva de Condutores 

de VTAs e VTHs

Projeto 2  -
Reestruturação do 
Sistema de Triagem

Projeto 3  - Educação 
Ambiental 



Projeto 1



Projeto 1 – projeto de inclusão produtiva
50 PESSOAS DIVIDIDAS EM 8 EQUIPES 
MÓVEIS ATUAM NAS 17 REGIÕES DO 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, NAS QUATRO 
ZONAS DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA

OS USUÁRIOS SE INSEREM EM OUTRA 
ATIVIDADE PRODUTIVA OU CONTINUAM 

NA RECICLAGEM

O PROCESSO DE MONITORAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE BENEFICIÁRIOS É 
CONTROLADO ATRAVÉS DE UM SISTEMA ONLINE GERENCIAL DE BUSCA ATIVA

AS EQUIPES REALIZAM ACOMPANHAMENTO 
ESPECIALIZADO E ENC. SOCIAL DOS BENEFICIÁRIOS. 

OFERECEM OPORTUNIDADES DE CURSOS E EMPREGOS. 
OS BENEFICIÁRIOS TAMBÉM PODEM SER INDENIZADOS 

PELAS CARROÇAS/CARRINHOS/CAVALOS



Sistema de avaliação de equipes

Objetivo: abordar e cadastrar 
condutores de VTA/VTH

Busca Ativa



Sistema de avaliação de equipes

Objetivo: alimentar o sistema com 
informações sobre encaminhamentos e 

acompanhamento de beneficiários

Alimentação 

Do Sistema

Busca Ativa



Sistema de avaliação de equipes

Busca Ativa

Alimentação 

Do Sistema

Avaliação Mensal

Qualitativa x Quantitativa

(visualização Ativa)

Objetivo: analisar os dados 
gerados pelas equipes de busca 



Sistema de avaliação de equipes

Busca Ativa
Avaliação Mensal

Qualitativa x Quantitativa

(visualização Ativa)

Planos de Ação

- Reuniões de Rede
- Encaminhamentos
- Reuniões Semanais
- Seminários seminárioS

Alimentação 

Do Sistema

Objetivo: montar plano de ações 
e retroalimentar estratégias a 

partir de: 



Resultados projeto 1Resultados projeto 1

Pessoas abordadas

Zona 1 e 2  - até dez/14

1379 pessoas

Qualificações com bolsa de set/13 –

Abril/15

811

Beneficiários em atividade 

produtiva que não utiliza VTA/ 

VTH até maIO/15

432

Valor pago de bolsa

Set/13 – dez/14

R$ 664.042,48

1305 Famílias 2059 pessoas

192
Beneficiários capacitados

em atividade nas Uts ATÉ MAIO/15



Resultados projeto 1



Cuidado com os animais

Cavalos encaminhados pelo Programa ao abrigo da

EPTC



Projeto 2



Projeto 2 – Reestruturação das UTs



Assessoria Sistêmica e Diagnóstico

1 Capacitação dos assessores contratados pelo programa e realização e 

seminário de integração com os líderes de UTs.



Assessoria Sistêmica e Diagnóstico

2
10 Assessores realizam Acompanhamento Sistêmico e apoio a gestão 

comercialização e produção em 17 unidades de triagem por dois anos

UTC, 

São Pedro, 

UTH, 

Chocolatão

Paraíba

Aterro norte, 

Anjos da ecologia

Reciclando pela 

vida

Ilhas

Vila Pinto,

Campo da Tuca

Rubem Berta

Dique

F. Mentz,

Cavalhada

Restinga

Nova padre 

cacique



Assessoria Sistêmica e Diagnóstico

1

2
10 Assessores realizam 

Acompanhamento Sistêmico e 

apoio a gestão comercialização e 

produção em 18 unidades de 

triagem por dois anos

Capacitação dos assessores 

contratados pelo programa e 

realização e seminário de 

integração com os líderes de UTs.



1 Foram coletados dados e aplicado o diagnóstico em cada 

unidade de triagem para avaliar a situação de cada uma, montar 

plano de ação e metas 

Assessoria Sistêmica e Diagnóstico
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Avaliação de Diagnóstico nas UTs



Avaliação geral

A partir dos planos de ação desenvolvidos

Houve um Avanço de 16,4% em relação a fevereiro

R$694,59 

R$780,01 R$808,59 

 R$-

 R$100,00

 R$200,00

 R$300,00

 R$400,00

 R$500,00

 R$600,00

 R$700,00

 R$800,00

 R$900,00

Fevereiro Março Abril

FATURAMENTO MÉDIO

*13 unidades contempladas



Capacitação para UTs

4 Uts beneficiadas. 92 pessoas capacitadas* 

* N° já contabilizados nas qualificações do p1

– Capacitação em operação e gestão de UT,  em operação e processos de esteira



CAPACITAÇÃO EM GESTÃO

17 UTs beneficiadas: 100 líderes de UTs serão capacitados

8 módulos  96 horas INICIO: 25/05



Melhorias imediatas – 1º Edital

:

11 Uts beneficiadas

Valor total investido: R$ 357.089,73

Situação: 9 UTs com melhorias finalizadas.1

2 UTs com melhorias em andamento.2

UTC, 

São Pedro, 

UTH, 

Chocolatão

Vila Pinto,

Campo da Tuca

Rubem Berta

Dique

F. Mentz,

Cavalhada

Restinga



UT F. MENTZ

*no momento da foto estava em obra

• Reconstrução do cesto de recepção das cargas da 
coleta seletiva;

• Adaptação de mesa para alimentação da esteira de 
triagem;

• Assessoria técnica e capacitação sistêmica para 
adequação ao trabalho em esteira;

• Construção de novos banheiros adaptado a 
portadores de necessidades especiais 
(cadeirantes), e vestiários;

• Melhoria no sistema de esgoto;
• Aumento da produtividade e renda dos associados;
• Recolhimento do INSS para contribuição 

Previdenciária de todos os associados;
• Disciplina no uso de luvas e botinas (EPIs);
• Disciplina para local e horário para fumantes; 
• Comercialização de óleo de cozinha e garrafas de 

vidro;
• Elaboração de painel de orientação com a 

classificação e preços dos materiais triados;
• Melhoria no controle de recebimento de cargas;



UT F. MENTZ

antes depois*

*no momento da foto estava em obra



Antes Depois 

UT PORTO SECO/DIQUE
• Substituição de telhas;
• Substituição dos portões internos e externos;
• Colocação de tela na cozinha;
• Reestruturação parcial da rede elétrica;
• Intensificação da limpeza externa e interna;
• Informatização de planilhas de controle da 

Produção;
• Ampliação de postos de trabalho de 15     para 32 

associados;
• Aumento da produção;
• Aumento da carga horária em 1 hora diária;
• Melhoria na auto estima e confiança do grupo;
• Disciplina para local e horário para fumantes;
• Melhoria na classificação dos materiais triados.



UT Porto Seco/DIQUE

antes depois



UT ATERRO NORTE

• Capacitação intensiva para todos os 
associados;

• Processo de Constituição de Cooperativa;
• Reforma no cesto de recepção das cargas 

da coleta seletiva;
• Pintura externa da Unidade de Triagem;
• Intensificação da limpeza interna e externa;
• Controle da recepção de cargas recebidas e 

rejeito;
• Limpeza permanente dos banheiros, 

refeitório e cozinha
• Exclusão de menores de idade do trabalho;
• Implantação de controle de presença diária 

pelos associados;
• Alteração do lay out produtivo;
• Aumento da renda dos associados;
• Ampliação da comercialização dos 

materiais;
• Espírito de equipe com melhoria na auto 

estima e confiança do grupo; 
• Fixação de identidade da Cooperativa na 

parede. 



UT ATERRO NORTE

antes Depoisdepois



Melhorias imediatas - elétricas

:

8 Uts beneficiadas

Valor total investido pela AMBEV: R$ 96.200,00

Situação:

3 UTs já foram beneficiadas.1

5 UTs melhorias em andamento2

UTC, 

São Pedro

UTH, 

Chocolatão

Vila Pinto,

Campo da Tuca

Rubem Berta

Dique



Situação: 8 UTs finalizadas.1

6 UTs em andamento.2

Estudo Técnico

Valor total a investir: R$ 2,3 milhões 

14 UTs beneficiadas
UTC, 

São Pedro, 

UTH, 

Chocolatão

Aterro norte

Vila Pinto,

Campo da Tuca

Rubem Berta

Dique

paraíba

F. Mentz,

Cavalhada

Restinga

Nova padre cacique



Cenários

511 catadores17 UT’s recebendo 

benefícios do Programa 
17 UT’s

Volume processado

1570 ton

Fonte: UTs (Maio/14)

*dados aproximados

R$ 550,00

Capacidade futura

20 UT’s conveniadas ao 

DMLU

3156 ton 850 catadores

20 UT’s

R$ 900,00

ATUAL

FUTURO



*dados aproximados



Projeto 3



Ações de educação e mobilização

Assessoria comunitária – conscientização do 

público
panfletagem

Abordagem porta a porta

SASA – educação para replicadores
Cursos para professores

Cursos para síndicos e zeladores de condomínios

Cursos para escolas públicas

Caminhos da reciclagem – vivencia na cadeia 

produtiva Visitação à etapas da cadeia produtiva da reciclagem
- Produtor de resinas plásticas

- Unidade de tratamento

- Produtor de madeira plástica



Caminhos da reciclagem parceria



1550

7
Capacitadas nas ações 

SASA e Caminhos da 

Reciclagem

Visitas realizadas pelo 

projeto Caminhos da 

Reciclagem

18
Dos bairros atendidos 

pela mobilização 

comunitária

30%

Resultados projeto 3



Parcerias

Apoio E EXECUÇÃO

Realizaçã

o

Fundo social Parceria 

Estratégica

CEJAK, Fórum de Catadores de Porto Alegre, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, INTEGRASUAS, FIERGS Bancos Sociais, 
SENAC Comunidade, Pronatec, SENAI, Parceiros Voluntários, Tetra Pak, Zaffari, Pão dos Pobres, ONG Solidariedade, Avesol, Sase Bortolini e FGTAS.



Desenvolvendo uma Política Pública para 

Sistemas Populares de Reciclagem

DENISE SOUZA COSTA
GERENTE EXECUTIVA – PMPA/SMGL

DENISESC@SMGL.PREFPOA.COM.BR


