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A COLETA SELETIVA NOS CONTÊINERES DE LIXO ÚTIL 

INTRODUÇÃO 

A coleta do lixo reciclável no município de Toledo, é realizada através do Programa Lixo Útil, que iniciou em 1993. O 

processo de coleta conta com 3 modalidades: a coleta porta a porta, coleta nos pontos de troca e a coleta através de 

contêineres. O trabalho, ora apresentado, resulta de pesquisa realizada sobre a Coleta Seletiva por meio dos 

Contêineres para levantamento das condições e viabilidades dessa modalidade de coleta. 

CONCLUSÃO 

 

O trabalho com a modalidade de coleta seletiva através 

de contêineres iniciou em 2013, com 61 contêineres 

distribuídos na região central da cidade. A coleta dos 

materiais depositados nesses coletores é realizada por 

uma empresa terceirizada, e ocorre cerca de 5 vezes 

por semana, durante a noite, com a utilização de 

caminhões compactadores que basculam o conteúdo do 

contêiner para o caminhão. (TOLEDO, 2014). De 

acordo com informações da Secretária Municipal de 

Meio Ambiente (SMMA), ainda em 2013, 100 novos 

contêineres foram adquiridos, pois muitos dos já em 

funcionamento, encontravam-se em situações de 

avarias generalizadas, como falta de tampas ou tampas 

quebradas, bem como acúmulos e transbordamento de 

resíduos, falta de limpeza, entre outros problemas, 

gerando reclamações por parte dos morados. Diante  da 

importância da coleta seletiva de resíduos sólidos e das 

condições observadas nos contêineres coletores, 

buscou-se, por meio do levantamento de dados junto à 

SMMA e visitas aos pontos de   disposição dos 

contêineres na cidade  avaliar a situação real dessa 

modalidade de coleta seletiva. Em alguns locais se 

encontrou depositados nos contêineres, troncos de 

árvores, pedaços de portas, cadeiras, armários, pneus, 

sem contar os inúmeros contêineres repletos de 

material orgânico, contendo animais mortos, muitos 

provocando intenso e desagradável odor de 

decomposição orgânica. A partir da constatação da 

situação dos contêineres buscou-se informações junto á 

SMMA para conhecer o que realmente está em jogo 

com a aplicação desse projeto e se os resultados estão 

de acordo com o esperado. Levantou-se então, que 

mais da metade dos contêineres estão impossibilitados 

de uso, devido o modo incorreto do mesmo conforme as 

fotos denunciam. Portanto, a SMMA pretende 

futuramente implantar um novo projeto de coleta de 

resíduos mais detalhado, onde os novos contêineres 

implantados terão divisórias para a coleta de lixo 

doméstico; reciclável e para os rejeitos. O caminhão 

para realizar esta coleta, fará a limpeza destes 

contêineres e também terá a divisória para qualidade do 

serviço  seletivo. Porém, os custos de implantação 

deste novo projeto são altíssimos e até o presente 

momento o mesmo se encontra apenas no papel.  No 

entanto, este novo projeto de Coleta Seletiva também 

corre o risco de  apresentar os mesmos problemas que  

a modalidade dos Contêineres de Lixo Útil, vez que a 

população precisa mudar hábitos e atitudes. 

Figura 1: Situação dos contêineres 

Fonte: Autoras da pesquisa 

O PROCESSO DE COLETA ATRAVÉS DE 

CONTÊINERES 

REFERÊNCIAS 

Pela análise da situação da grande maioria dos 

contêineres, pode-se concluir  que é urgente a 

mudança de postura dos cidadãos toledanos que fazem  

uso desses recipientes, para que essa modalidade de 

coleta não se torne inviável, visto que as condições de 

conservação de mais de 50% dos contêineres é 

precária devido ao uso incorreto. Em busca de uma 

sociedade saudável e com qualidade de vida, as 

atitudes em relação a coleta de lixo exigem 

comprometimento de todos. 

 

 

 

Foi possível observar que é preciso, urgentemente, uma 

mudança de atitude da população, desde a preparação 

doméstica até a destinação correta nos contêineres: 

fechando-os corretamente, não depredando, não 

sobrecarregando e, principalmente, respeitando as 

orientações contidas nos próprios contêineres. 

TOLEDO. Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Projeto   Municipal 

de Coleta Seletiva PMCS , 2014. 

Ainda, resta tratar sobre a destinação final das coletas 

seletivas  que são encaminhadas para o processo de 

separação  dos diferentes tipos de resíduos no barracão 

da Associação dos Catadores e todos os resíduos  

orgânicos depositados pela população nos contêineres 

acabam gerando inúmeros problemas de saúde aos 

trabalhadores do setor, sem contar que os recicláveis  

sujos não poderão ser  aproveitados e a destinação final 

acaba sendo o Aterro Sanitário. 


