
Os desafios da coleta seletiva no 
Distrito Federal 



Como fazer de Brasília uma 
cidade modelo em 



(LIXO) = RESÍDUOS SÓLIDOS 

AMEAÇAS OPORTUNIDADES 

• Graves problemas ambientais urbanos da 
atualidade; 

• Modelo populacional e econômico geram 
consequências negativas ao meio 
ambiente como a destinação inadequada 
dos resíduos sólidos; 

• Aprimoramento dos Programas de E.A. 
nas Escolas  e para a população do  DF; 

• Necessidade do gerenciamento integrado 
dos resíduos sólidos;Legislação em vigor; 

• Formulação de políticas públicas; 
• Consumo sustentável; 
• Reciclagem com tecnologias limpas e 

eficientes; 



Consolidar a 
Coleta Seletiva 
como a 1ª 
etapa do 
processo 

Encaminhar o material reciclável 
pós consumo para reciclagem é 
importante realizar a separação 
no local de origem: 



• Envolvimento da população do DF; 
• Incentivo a reutilização e expansão do material para 

reciclagem; 
• Comportamento da população em relação ao 

desperdício; 
• Minimizar a produção de resíduos destinados ao 

aterro sanitário e seus impactos negativos 
decorrentes da geração; 



• Reconhecimento da população, do poder público, 
dos catadores de material reciclável 

Gestão da Coleta Seletiva 

• Destinação 
• Logística 
• Programa de Comunicação e 

Educação Ambiental 

PLANEJAMENTO 



(LIXO) = RESÍDUOS SÓLIDOS 

PONTOS FORTES DIFICULDADES 

• Desenvolvimento de estratégias de 
E.A. e de mobilização social 

• Estímulo à adesões voluntárias 
• Ações integradas 
• Constituições de parcerias com a 

sociedade civil 
• Formalização de parcerias 

• Estudo realizado em BH, 2014, 74% da 
população apontam discriminação quanto ao 
tema resíduos sólidos 

• Má condições dos resíduos sólidos (5%) 
• Atuação de atravessadores (5%) 
• Não cumprimento do horário para 

disponbilização do lixo para a coleta (16%) 



RECICLAGEM 

MEDIDAS • REDUZIR O VOLUME DE RESÍDUO 
DE DIFÍCIL DEGRADAÇÃO 

• PROLONGAR A VIDA ÚTIL DOS 
ATERROS SANITÁRIOS 

• REDUZIR A POLUIÇÃO DO SOLO, 
ÁGUA E AR. 



GEF – GLOBAL ENVIRONMENT FUND 

Mecanismo de cooperação internacional com a finalidade de 
prover recursos adicionais e fundos concessionais para cobrir 
custos incrementais em projetos que beneficiem o meio 
ambiente global. 
 
• Elaboração do diagnóstico de contaminação do Lixão e 

proposta de remediação do Lixão da Estrutural. 
 

• Realização da Virada do Cerrado com estruturação dos 
Comitês de Meio Ambientes Locais. 



PROJETO BNDES 

• Convênio BNDES/SEMA/NOVACAP. 
• Construção de 2 Centros de Triagem de Resíduos 

Sólidos Urbanos (CTR). 
• Construção de 1 Centro de Comercialização (CC). 
• Investimento de R$21 MI. 
• Inaguração das obras em 6 de abril de 2018. 



• Ações Integradas; 
• Educação ambiental; 
• Plano de Comunicação; 
• Virada do Cerrado; 



Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
Subsecretaria de Educação Ambiental e Resíduos 

Sólidos – SEARS 
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