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O QUE É LIXO? 



De quem é a responsabilidade pelo 

descarte adequado do lixo?  

A RESPONSABILIDADE É COMPARTILHADA!

“conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes,

dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de

limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para

minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados,

bem como para reduzir os impactos causados à saúde

humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida

dos produtos” (Lei 12.305/2010).



Do ponto de vista 

do planeta, não 

existe jogar lixo 

fora, porque não 

existe “fora”.



CONSEQUÊNCIAS DO DESCARTE INCORRETO

 Contaminação dos mares, rios e lagos.



CONSEQUÊNCIAS DO DESCARTE INCORRETO

 Entupimento das bocas de lobo.



CONSEQUÊNCIAS DO DESCARTE INCORRETO

 Poluição das vias públicas



CONSEQUÊNCIAS DO DESCARTE INCORRETO

 Enchentes e alagamentos



CONSEQUÊNCIAS DO DESCARTE INCORRETO

 Proliferação de animais causadores de doenças.



OS 3 R’s DA SUSTENTABILIDADE

 REDUZIR: reduzir o consumo, diminuindo assim a quantidade 

de lixo.

 REUTILIZAR: reutilizar objetos antes de jogar fora, dando 

uma segunda vida aos materiais e diminuindo o desperdício.  

 RECICLAR: encaminhar seu resíduos para a reciclagem por 

meio da coleta seletiva, gerando renda para catadores e 

cooperativas.



COLETA SELETIVA 



O caminho dos resíduos

Coleta
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LOGÍSTICA REVERSA 

 Agrotóxicos

 Pilhas e baterias

 Pneus

 Óleos lubrificantes 

 Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio 

mercúrio de luz mista

 Produtos eletrônicos e seus componentes

 Medicamentos 

PONTOS DE 

ENTREGA 
VOLUNTÁRIA



EQUIPAMENTOS DO SLU 



PAPA-LIXO 

 Contêiner semienterrado com capacidade de receber até 

5 m³ de resíduos domiciliares de forma segura e limpa;

 Serão 454 unidades até o final do ano;

 Áreas de descarte irregular se transformam com 

paisagismo e limpeza 



ANTES



DEPOIS



PAPELEIRAS/LIXEIRAS

 Atualmente contamos com mais de 15 mil instaladas;

 Instalação de 21 mil lixeiras até maio de 2022;

 SLU recebeu sugestões de pontos de instalação pela 

população.



PAPELEIRAS



PAPA-RECICLÁVEIS

 Contêiner próprio para receber resíduos recicláveis secos;

 242 equipamentos instalados em pontos de comércio ou 

onde não existe a coleta seletiva porta-a-porta;

 Além de ser um Ponto de Entrega Voluntária, chama a 

atenção da população para a prática da coleta seletiva 





ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA

 Recebe cerca de 2,5 mil toneladas de resíduos domésticos e de grandes 

geradores por dia;

 Cobertura impermeável do solo, para não contaminar os lençóis freáticos;

 Coleta controlada de gases gerados;

 Tratamento do chorume segue padrão internacional dentro das normas do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).



ANTIGO LIXÃO 



ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA (ASB)



ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA (ASB)



PAPA-ENTULHO

 Estrutura para combater o descarte irregular de resíduos;

 12 unidades em operação; 11 em construção;

 23 mil toneladas recebidas em 2021;

 Recebe gratuitamente até 1m³ de entulho por dia;

 Recebe: recicláveis, óleo de cozinha usado, podas, galhadas e 

móveis velhos.





UNIDADE DE RECEBIMENTO DE ENTULHOS (URE)

 Recebe cerca de 4 mil toneladas de entulhos por dia;

 Metade é reciclada pelo SLU transformando em areia, brita e 

rachão - doados para obras públicas do DF;

 Acesso apenas de transportadores cadastrados, monitorados 

para não descartar irregularmente em áreas públicas.



UNIDADE DE RECEBIMENTO DE ENTULHO - URE



Unidade de Britagem - URE



USINA DE TRATAMENTO MECÂNICO BIOLÓGICO

Duas usinas (Asa Sul e Ceilândia);

Produz em média 175 toneladas de composto produzidas/dia; 

A maior parte é doada para agricultores familiares;

Estado brasileiro maior proporção de compostagem de resíduos.



UTMB PSUL



COOPERATIVAS DE CATADORES

O SLU mantém 30 contratos com cooperativas de catadores;

 Catadores são remunerados pela prestação de serviço;

Mais de 1,4 mil empregos diretos;

Novo chamamento público para coleta seletiva (mais 11 contratos).



INSTALAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS (IRR)



EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO

 Campanha Cartão Verde: certifica edifícios e residências que 

acertam na coleta seletiva;

 Mobilização em Ação: promove um grande mutirão nas ruas das 

Regiões Administrativas, chamando a atenção dos moradores para 

a importância de separar corretamente os resíduos;

 Mobilização porta a porta: mobilizadores das empresas 

contratadas, fazem circuito de educação ambiental porta em porta;

 Palestras sobre a Gestão de Resíduos Sólidos.





MUSEU DA LIMPEZA URBANA

 Espaço de educação ambiental: repensar o ciclo de vida dos produtos e seu 

descarte;

 Museu Itinerante: de Ceilândia (distante do centro) para o Plano Piloto (área central 

de Brasília);

 Recebe visitantes, estudantes, escolas, etc;

 2021: 2.800 visitantes em cinco meses de funcionamento no novo local.





APLICATIVO SLU COLETA DF

 Lançado em abril de 2021;

 Consulta de rotas (convencional e 

seletiva);

Dicas e orientações sobre descarte;

 População recebe alerta sobre rota 

do caminhão em tempo real.



DICAS DE COMO SER SUSTENTÁVEL

1. Diminua seu tempo no banho;

2. Prefira eletrodomésticos e lâmpadas de baixo consumo;

3. Utilize sacolas retornáveis (ecobag);

4. Separe o lixo reciclável;

5. Adote uma caneca ou garrafa reutilizável no dia a dia;

6. Destine resíduos eletroeletrônicos, medicamentos e entulhos adequadamente;

7. Reutilize a água da máquina de lavar;

8. Transforme o óleo usado de cozinha em sabão;

9. Armazene a água da chuva para aguar plantas e lavar varanda;

10. Utilize transporte coletivo ou bicicleta.
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