




 

Coleta Seletiva Solidária

 

1º dia
O que é sustentabilidade? Gestão de Resíduos Sólidos

 



 

2º dia
Gestão de Resíduos na Administração Pública

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Sustentabilidade
Contexto histórico

Desenvolvimento Parâmetros 
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Crescimento 
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crescimento em um sistema finito 

Crescimento exponencial

 



 

Sustentabilidade é um conceito ambiental?

Desenvolvimento sustentável

Equidade entre gerações

 

Sustentabilidade
O tripé da sustentabilidade

 



 

Sustentabilidade
Consumo e sustentabilidade

 

Sustentabilidade
Consumo e sustentabilidade

 



 

Sustentabilidade
Consumo e sustentabilidade

 

Sustentabilidade
Consumo e sustentabilidade

 



 

Sustentabilidade
Consumo e sustentabilidade

 

Vídeo
Consumo consciente

(Campanha Continue Acertando 1)

 



 

Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)
O que é A3P?

 

Eixos de Sustentabilidade na Administração Pública

 



 

Uso racional dos recursos naturais e bens públicos

 

 



 

 

Compras públicas sustentáveis
Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021)
Art. 34 O julgamento por menor preço [...] considerará o menor
dispêndio para a Administração, atendidos os parâmetros mínimos
de qualidade definidos no edital de licitação.

§ 1º Os custos indiretos, relacionados com as despesas de
manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental
do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida,
poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio,
sempre que objetivamente mensuráveis, [...].

 



 

Compras públicas sustentáveis
Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021)

Art. 181: Os entes federativos instituirão centrais de compras, com o
objetivo de realizar compras em grande escala [...].

Uso do poder de compra do Estado pode induzir 
mudanças nos padrões de produção e consumo.

 

Compras públicas sustentáveis
Lei Distrital nº 4.770/2012

devem adotar,
nas licitações ou nas contratações diretas, critérios de
sustentabilidade ambiental

 



 

Compras públicas sustentáveis
Critérios de Sustentabilidade

 

Compras públicas sustentáveis
Critérios de Sustentabilidade

 



 

Compras públicas sustentáveis
Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021)

Art. 45: As licitações de obras e serviços de engenharia devem
respeitar, especialmente, as normas relativas a:

I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 
gerados pelas obras contratadas;
II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão 
definidas no procedimento de licenciamento ambiental;
III - utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, 
comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de 
recursos naturais;

 

Compras públicas sustentáveis
Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021)

Art. 45: As licitações de obras e serviços de engenharia devem
respeitar, especialmente, as normas relativas a:

[...]
IV - avaliação de impacto de vizinhança [...];
V - proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, 
[...];
VI - acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida.

 



 

Panorama Nacional da Gestão de Resíduos

12%
90%

 

 



 

 

Vídeo
Trecho do documentário “Catadores de História”

https://www.youtube.com/watch?v=-GFgVpDs8oo

 



 

Panorama da Gestão de Resíduos no DF
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010)
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Sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva

consumidores são obrigados

 



 

Panorama da Gestão de Resíduos no DF

1978

 

 



 

 

 



 

 

 



 

LIXÃO

Encerrado em 20/1/2018.

ATERRO SANITÁRIO

Inaugurado em 17/1/2017.

 

Unidade de Recebimento de Entulhos – URE

 



 

Aterro Sanitário de Brasília (ASB)
Média diária de 2.112 toneladas de resíduos por dia;

Vida útil inicial estimada em 13 anos;

45% da área já está ocupada Terracap cedeu mais 70 hectares de área = Aumento de 20 anos
na vida útil do aterro (2050);

Cerca de 48% são resíduos orgânicos, 28% são materiais recicláveis e 23% são rejeitos.

 

 



 

 

Tratamento de Chorume
Média diária de tratamento é de 1.090 milhão de litros de chorume;

Outorga para despejar até 2,2 milhões de litros por dia no Rio Melchior;

Seis lagoas de chorume Duas lagoas vazias para o período de chuva.

 



 

Inclusão de Catadores
Desde 2016 cooperativas de catadores realizam a coleta seletiva e a triagem de resíduos
recicláveis por meio de contratos com o SLU;

São 23 cooperativas de catadores e 30 contratos com o SLU: 11 de coleta seletiva e 19 de
triagem;

Coleta seletiva inclusiva realizada em 15 RAs + 13 RAs com empresas;

 

Inclusão de Catadores
1.146 catadores dentro dos contratos;

Recebem, em média, R$ 304,14 por tonelada triada e comercializada;

Somos referência nacional!

 



 

Galpões de Triagem
Temos um dos Complexos de Reciclagem mais modernos do país!

8 Galpões de Triagem no total.

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Vídeo
Coleta seletiva pra quê?

(Campanha Continue Acertando 2)

 

 



 

Vídeo
Caminho do Lixo

(Campanha Continue Acertando 3)

 

Composto Orgânico
Parte das coletas convencional vai para as usinas de compostagem;

Depois da separação, o rejeito vai para o Aterro Sanitário de Brasília;

DF = unidade da federação com maior proporção de compostagem ≈ 8% do total de resíduos,
gerando ≈ 200 t de composto/dia;

Doação para agricultores rurais.

 



 

 

Papa recicláveis
196 instalados até agosto/2021;

Meta 244 equipamentos;

Atende regiões onde não há coleta porta a porta;

Baixa adesão da população.

 



 

Papa lixo
Contêiner semienterrado com capacidade de 5m³;

288 papa-lixos instalados (agosto/2021) Meta: 382 equipamentos;

Evita que os resíduos se espalhem Facilita a coleta do SLU;

Mau uso da população.

 

Papa Entulho
12 papa-entulhos: Taguatinga, Gama, Guará, Asa Sul, Santa Maria, Águas Claras, três em
Ceilândia e dois em Brazlândia (agosto/2021);

Recebimento de até 1m³ de entulho por pessoa;

Restos de poda, resíduos volumosos, recicláveis e óleo de cozinha.

É gratuito.

 



 

Aplicativo SLU DF COLETA
Lançado em abril de 2021;

Opção de alerta nos dias e horários da coleta seletiva;

Acompanhamento da rota em tempo real (fase experimental).

 

 

 


