


• COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA: 
Coleta dos resíduos recicláveis descartados, separados na
fonte geradora, para destinação às associações e cooperativas de ca
tadores de materiais recicláveis;

Lei Distrital 4.792/2012
Dispõe sobre a separação e a destinação final dos resíduos 
recicláveis descartados pelos órgãos e pelas entidades da 

Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal.



Regulamentação

Decreto 35.817/2014 Decreto 38.246/2017

Cada órgão deveria realizar o 
chamamento público para realizar 

parceria com 
cooperativa/associação de 
catadores para a coleta e 

destinação dos recicláveis.

Chamamento público para seleção 
e destinação dos resíduos para
cooperativas e associações de 

catadores realizado pelo SLU. Os
contratos já existentes com 

cooperativas/associações poderão 
ser mantidos.

Responsabilidade de 
planejamento e implementação 

das UAGs .

O dirigente máximo do órgão tem 
obrigatoriedade de designar 

servidores para compor a 
Comissão Gestora com 

representantes de diferentes 
áreas.



Órgãos envolvidos

• Responsável pelas atividades de habilitação das
cooperativas/associações interessadas em trabalhar
com os resíduos da administração pública.

SEDESTMIDH

• Responsável por gerenciar a execução da coleta dos
resíduos recicláveis dos órgãos públicos e por
disponibilizar o material para cooperativas/associações
de catadores.

SLU

• Responsável pela coordenação, monitoramento, avaliação da
sensibilização e estímulo a implantação da Agenda Ambiental
na Administração Pública, bem como planejamento e execução
da capacitação para as Comissões Gestoras dos órgãos
públicos.

SEMA



Como implementar?

• 1º passo: Compor a Comissão Gestora da CSS no órgão.
- A Comissão deve conter pelo menos um membro de cada

setor, incluindo a unidade de administração geral; Em caso
de compartilhamento do prédio por mais de um órgão, a
comissão deve ser composta por pelo menos um servidor de
cada órgão.

• 2º passo: Realizar diagnóstico da instituição para subsidiar
o planejamento

- Informar a situação atualizada da coleta seletiva solidária no
órgão.



Recolhem os resíduos pela TARDE
Diálogo com Equipe de 

Limpeza 

Com Coleta Seletiva

Verificar quantos sacos de 
120L são gerados de 
orgânicos + rejeitos e 

quantos são gerados de 
recicláveis secos

Sem Coleta Seletiva

Colaboração dos 
funcionários da limpeza p/ 

realizar a separação em 
recicláveis secos e 

orgânicos + rejeitos

Verificar quantos sacos de 
120L são gerados de 
orgânicos + rejeitos e 

quantos são gerados de 
recicláveis secos

Concentração  de RS no prédio 
em local único para 

quantificação



- Levantamento de informações para preenchimento do 
Anexo II do Decreto 38.246/2017;

Como implementar?



Como implementar?
• 3º passo: Planejamento e cronograma de implementação com base

no diagnóstico realizado.



2. Como acondicionamos?
Temos lixeiras nas salas?
Quantas e de que tipo?
Temos containers?
Quantos?

4. Como disponibilizamos
para coleta?
Quem coleta nossos
resíduos? Em quais dias e
horários? Já há algum tipo
de coleta seletiva?

3. Como coletamos?
Quantos funcionários de limpeza?
Coletam quantas vezes por dia?
Levam pra onde? Possuem sacos
de cores diferentes? Já foram
capacitados para a coleta seletiva?

1. Onde geramos?
Que tipo de resíduo é mais gerado
em cada local? Há uma copa? Há
restaurantes ou lanchonetes? E nas
salas?



Como implementar?

• 4º passo: Implementar a infraestrutura necessária à separação dos
resíduos.

- Dispor lixeiras para a separação no momento do descarte em
recicláveis secos e orgânicos + rejeitos;

• 5° passo: realizar sensibilização dos servidores e funcionários da
limpeza.

- Sensibilizar servidores do órgão para que entendam a importância da
separação dos resíduos e como isso funciona, qual resíduo deve ser
jogado em qual lixeira; Alertar quanto as lixeiras individuais;

- Realizar capacitação com os funcionários da limpeza para recolhimento
correto dos resíduos separados.

- Estabelecer procedimento de coleta e disposição dos resíduos para
possibilitar o monitoramento, garantir a efetividade da coleta e evitar o
desvio do material.



Como implementar?

• 6º passo: Acessar o site do SLU para informação de dia e horário de
coleta dos resíduos (www.slu.df.gov.br).

• 7º passo: monitorar todo o processo (separação dos resíduos pelos
servidores, coleta, armazenamento e disposição pelos funcionários
da limpeza).



Indicadores
• Geração de resíduos
Há mecanismos de minimização da geração de resíduos
implementados?

SIM NÃO

Copos descartáveis?
Papel?

Redução de 50% no 
consumo de descartáveis 
em um ano 

Redução de 50% no uso de 
papel em um ano



Indicadores

• Separação

Ótima  - Boa  - Regular  - Ruim

A separação pelos servidores está sendo 
feita de forma:



Os funcionários 
realizam a coleta de 

forma: 

Os funcionários 
realizam o 

armazenamento 
dentro do órgão de 

forma: 

Os funcionários 
realizam a disposição 

em via pública no 
container de forma: 

Ótimo  - Bom  - Regular  - Ruim

• Coleta

Indicadores



Sugestões e exemplos de metas e indicadores

Metas Indicadores

100% dos funcionários capacitados % de funcionários capacitados/mês

100% dos servidores  informados e 
sensibilizados

% de servidores informados/mês

• Capacitação e sensibilização

Metas Indicadores

100% das lixeiras individuais retiradas % de lixeiras retiradas

100% das lixeiras identificadas % de lixeiras identificadas

100% dos servidores satisfeitos com o 
posicionamento das lixeiras 

% de servidores satisfeitos com o 
posicionamento das lixeiras

• Lixeiras:



Capacitação das Comissões Gestoras da Coleta 
Seletiva Solidária

• Os órgãos serão separados em grupos para as reuniões de
capacitação. Deverão estar presentes pelo menos 2
membros da Comissão Gestora de cada um;

• A capacitação será informativa e de caráter sensibilizador,
e a responsabilidade de implantação do processo é da
Comissão de cada órgão;



Capacitação das Comissões Gestoras da Coleta 
Seletiva Solidária

• Objetivos: 
1. Disponibilizar aos servidores formas de sensibilização que

podem ser utilizadas em seus órgãos, bem como toda a
informação e apoio técnico que for necessário;

2. Apresentar a Agenda Ambiental na Administração Pública
(A3P) e estimular sua implementação.



Federal Distrital

Embalagens de óleo 
lubrificante

Acordo setorial publicado
DOU 07/12/2013

Não há Termo de 
Compromisso. Programa Jogue 

Limpo em funcionamento.

Lâmpadas fluorescentes, de 
vapor de sódio e mercúrio e 

de luz mista

Acordo setorial publicado
DOU 12/03/2015

Articulação com ABILUX para 
formalização de Termo de 

Compromisso.

Acordo Nacional prevê a 
implantação de 50 pontos de 

coleta  no DF

Embalagens em geral Acordo setorial publicado
DOU 25/11/2015 (cadeia de 

vidro não assinou)

Articulação com ANCAT e 
CEMPRE (embalagens em 
geral) e com ABIVIDRO e 

SUDECO (vidro) para 
formalização de Termo de 

Compromisso.

Logística Reversa



Logística Reversa

Federal Distrital

Medicamentos Acordo setorial em discussão Lei Distrital nº 5.591/2015 
regras sobre descarte de 

medicamentos

Embalagem de Agrotóxicos Lei 7.802/1989 Gestora INPEV

Pilhas e baterias CONAMA 401/08 Programa ABINEE recebe pilhas
Gestora GM&CLOG

Pneus CONAMA 416/09 Articulação com RECICLANIP 
para formalização de Termo de 

Compromisso

Óleos lubrificantes CONAMA 362/05 Não há Termo de 
Compromisso. Sindirrefino

realiza a coleta.

Produtos eletroeletrônicos Acordo setorial em discussão Iniciativas voluntárias



Compete ao SLU - Operação
• Gerenciar a execução da coleta seletiva: pode ser feita pelo SLU ou 

diretamente entre o órgão e a organização de catadores, mediante 
avaliação do SLU devido à habilitação (SEDESTMIDH);

• Expedir ato normativo regulamentando o tipo de resíduo a ser 
disponibilizado pela coleta seletiva solidária;

• Regulamentar o procedimento de distribuição dos resíduos recicláveis 
às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis;

• Adotar em conjunto com os órgãos com unidades descentralizadas 
soluções regionalizadas;

• Definir modelo de relatório trimestral que o órgão deverá apresentar 
para o SLU com os resultados e desenvolvimento da CSS. 

É vedada a comercialização, doação ou qualquer tipo de desfazimento
dos materiais recicláveis dos órgãos, devendo os resíduos serem 
destinados exclusivamente para a coleta seletiva solidária;



Art. 24. Os órgãos e entidades da Administração Pública do 
Distrito Federal deverão informar a situação atualizada da coleta 
seletiva e apresentar plano de implementação à SEMA, conforme 
os Anexos II e III, no prazo de 60 dias, da publicação deste 
Decreto.
• Endereço de cada unidade do órgão;
• Quantidade gerada em cada unidade do órgão;
• Quantidade de ocupantes da unidade (estações de trabalho) e 

visitantes;
• Situação atual da coleta seletiva solidária (implementada, não 

implementada, parceria firmada com organização de catador);
• Órgão é grande gerador? Se sim, qual a geração diária de cada 

tipo de resíduos: recicláveis secos e orgânicos + rejeitos 
(indiferenciados)? Já está cadastrado no sistema do SLU?

Informações dos órgãos – situação atualizada
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Separação dos resíduos



Rejeitos 
(indiferenciados)

Instrução Normativa SLU nº 89/2017 : 

• Saco preto para orgânicos 

• Saco azul ou verde para recicláveis

• Saco cinza para rejeitos 

 Identificar os sacos com etiquetas, seguindo o modelo anexado nesta IN.

Dispor de par de container devidamente identificado:

• Container verde: recicláveis

• Container marrom ou cinza: orgânicos e rejeitos

Disposição em container em vias públicas



SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário

Locais, dias e horários

Locais, dias e horários de coleta



• Art. 23, §3º Os órgãos ou entidades da Administração
Pública do Distrito Federal deverão apresentar
trimestralmente ao SLU relatório dos resultados e do
desenvolvimento da coleta seletiva solidária, conforme
modelo a ser definido pelo SLU.

• O GDF está desenvolvendo um sistema para
apresentação dos dados dos relatórios trimestrais,
possibilitando o monitoramento da Coleta Seletiva
Solidária dos órgãos públicos.

Acompanhamento



Grandes Geradores de Resíduos

Política Nacional de Resíduos Sólidos –
LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 
2010

Lei dos Grandes Geradores de Resíduos 
- Decreto nº38.021/2017

Decreto nº 38021 de 2017



1º junho de 2017
Publicação do 
Decreto Nº38.246

1º janeiro de 2018
Início da operação 

GG de órgãos 
públicos

90 dias:
Ato normativo SLU

Ato normativo 
SEDESTMIDH

5 de julho de 2017
Encontro dos 

Multiplicadores da 
Coleta Seletiva 
Solidária no DF

60 dias:
Órgãos públicos
• Atualização CSS
• Anexos II e III

30 de setembro de 2017
Prazo final para 

cadastramento de GG no 
sistema do SLU

Calendário de prazos

5 de dezembro de 2017 
Apresentação do 1º 

Relatório trimestral no 
sistema do GDF





Obrigada!

• SEMA Marcela Dupont – 32145674
• SLU Tatiana Caiado – 32130114



Resíduos Especiais

Resíduos de construção civil
Segregar na origem Metais, plásticos e 
madeiras –cooperativas
Restante – Papa Lixos

Resíduos de serviço de saúde
SLU - Contrato para coleta de Hospitais 
Públicos
Outros - Contratar serviço especializado de 
coleta e descontaminação


