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Resumo
O presente estudo busca mostrar os avanços alcançados na gestão dos resíduos sólidos no Distrito Federal,
com o fechamento do Lixão da Estrutural e o início da operação do Aterro Sanitário de Brasília.
Analisando o histórico da legislação que respaldou as ações tomadas pelo Governo do Distrito Federal, é
possível identificar a importância dos programas implementados na mudança de qualidade de vida dos
catadores de materiais recicláveis vinculados a organizações, com melhores condições de trabalho e
garantia de geração de renda. A conclusão é que a)78% dos catadores mapeados pelo Serviço de Limpeza
Urbana – SLU - estão sendo beneficiados pelos contratos firmados de prestação de serviços de triagem e
coleta seletiva; b) 95,54% dos rejeitos de 2018 foram destinados de forma ambientalmente correta, em
Aterro Sanitário; c) redução de 3% dos resíduos sólidos aterrados entre 2017 e 2018, após o fechamento
do Lixão da Estrutural; d) redução de 88% de acidentes envolvendo catadores de materiais recicláveis,
entre 2017 e 2018.
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A. Introdução
1. O Contexto histórico
O Lixão da Estrutural, também conhecido como Aterro Controlado do Jóquei, era considerado o segundo
maior lixão a céu aberto do mundo em 2014, pela Associação Internacional de Resíduos Sólidos – ISWA
em Inglês, e o maior da América Latina. Com seus primeiros registros datados na década de 1960, o Lixão
da Estrutural foi o motivo da ocupação urbana da área por catadores, que buscavam meios de sobrevivência
através da venda de recicláveis coletados no Lixão, de acordo com Estudo Urbano e Ambiental da RA
XXV da Codeplan de 2016. A ocupação da área foi favorecida pela construção da rodovia DF-095, na
década de 1970, a Estrada Parque Ceilândia – EPCL (Estrutural), que interligou a Estrada Industria e
Abastecimento – EPIA à Taguatinga, Ceilândia e à BR-070.
O Lixão da Estrutural está localizado à noroeste do Distrito Federal e do Plano Piloto, e é vizinho
da cadeia de morros que separam as águas dos córregos e nascentes que formam o lago Paranoá (Pereira
e Queiroz, 2015). Está situado a menos de 20 quilômetros da Praça dos Três Poderes, e a 500 metros dos
limites do Parque Nacional de Brasília. O Lixão da Estrutural ocupa 201 hectares, algo em torno de 280
campos de futebol, o ponto mais alto do maciço tem 55 metros de altura e o Serviço de Limpeza Urbana
– SLU estima o depósito de 40 milhões de toneladas de resíduos, desde o início da operação (Pádua, 2018).
Figura 1
Imagem com a localização do antigo Lixão da Estrutural

Fonte: Google Earth, 2019.

A ocupação urbana da área na década de 60 totalizava cerca de 130 pessoas, que começaram a
ocupar barracos construídos de madeira e plásticos obtidos do lixo (Fadul et al., 2017). Em 1993, 393
famílias foram cadastrados na área, das quais 149, ou seja 38% do total, trabalhavam como catadores de
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materiais recicláveis. Em 1999, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação cadastrou 3.967
famílias na região (Pereira e Queiroz, 2015), mostrando o rápido crescimento populacional dessa região
na década de 90.
A Região Administrativa - RA - XXV - SCIA (Setor Complementar de Indústria e Abastecimento)
e Estrutural foi criada em 2004, pela Lei nº 3.315/2004, sendo a Vila Estrutural sua sede urbana. A Lei
Complementar nº 715, de 24 de janeiro de 2006 do Distrito Federal, declarou a Vila Estrutural como Zona
Especial de Interesse Social – ZEIS, permitindo a regularização dos seus lotes. De acordo com o relatório
da Pesquisa Distrital de Amostra de Domicílios - PDAD 2018 - a população urbana da RA do
SCIA/Estrutural é de 35.520 pessoas, e 51,1% dos lotes na RA- XXV ainda não são regularizados.
No que diz respeito a renda domiciliar no SCIA/Estrutural, o valor estimado pela PDAD 2018 foi
de R$ 1.728,2, que corresponde a um valor médio por pessoa de R$ 570,3. Bem inferior da renda
domiciliar média de R$ 2.472, referente ao grupo de baixa renda mapeado pela PDAD 2018, que
compreende uma população de 310.689 pessoas, moradores da Fercal, Itapoã, Paranoá, Recanto das Emas,
SCIA–Estrutural e Varjão.
De acordo com a PDAD 2018, o SCIA-Estrutural é uma das regiões administrativas menos
consolidadas do Distrito Federal, por ser uma das RAs mais recentes, além dos entraves legais para
viabilizar sua fixação, considerando a fragilidade ambiental e urbanística de sua ocupação.
A RA XXV – SCIA/Estrutural cresceu e se consolidou em torno do Lixão da Estrutural, que era o
único local do Distrito Federal que poderia receber os resíduos sólidos urbanos coletados diariamente pelo
SLU, bem como aqueles produzidos por grandes geradores e pelo setor da construção civil, apesar de
apresentar problemas do ponto de vista sanitário, ambiental e social (SLU, 2015).
Do ponto de vista do planejamento urbano, a existência do Lixão da Estrutural e sua permanência
como o principal ponto de destinação de todos os resíduos sólidos do Distrito Federal até 2018, mostram
que nem tudo foi efetivamente planejado e considerado na construção e manutenção da nova capital do
Brasil.
Logo, para viabilizar o encerramento as atividades do Lixão da Estrutural, foi essencial e urgente a
construção do primeiro Aterro Sanitário de Brasília. Porém, com o início das operações do Aterro em
janeiro de 2017, ainda não era possível encerrar as atividades do Lixão da Estrutural, visto que ainda não
havia instalações de recuperação de resíduos – IRRs prontas, ou centros de triagem alugados, para receber
os catadores que perderiam acesso aos recicláveis antes coletados no Lixão.
Importante ressaltar que o antigo Lixão da Estrutural recebia Resíduos Sólidos Urbanos - RSU,
gerados pela população, coletados, tratados e destinados pelo Serviço de Limpeza Urbana, autarquia do
Governo do Distrito Federal, além dos Resíduos da Construção Civil – RCC, destinados irregularmente e
coletados pelo SLU ou coletados por caçambas de entulhos. A construção do Aterro Sanitário de Brasília
resolveu somente o problema de destinação de rejeitos do tratamento de resíduos sólidos urbanos,
deixando ainda os resíduos da construção civil sem local específico para destinação.
A solução encontrada foi encerrar as atividades do então Aterro Controlado do Jóquei, para o
recebimento de resíduos sólidos urbanos, e implementar a transição do uso do espaço para uma Unidade
de Recebimento de Entulhos – URE. Atualmente a URE recebe entulhos, volumosos, podas e galhadas, e
no local não é permitido exercer a atividade de catação de recicláveis. No Contrato firmado com a empresa
que opera a URE, há metas estabelecidas para a trituração dos resíduos da construção civil e
reaproveitamento.

2. Os Objetivos e o método
Neste Estudo, o objetivo é analisar os impactos dos investimentos realizados para viabilizar o
encerramento das atividades de disposição final de resíduos sólidos urbanos no Lixão da Estrutural, na
gestão dos resíduos sólidos do Distrito Federal e na integração dos catadores de materiais recicláveis na
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cadeira formal de tratamento de resíduos sólidos, promovendo o trabalho formal e digno para esses
trabalhadores.
A metodologia utilizada envolve um estudo cronológico da legislação federal e distrital que
viabilizou as melhorias na gestão dos resíduos sólidos, a análise dos dados apresentados nos relatórios
anuais de atividades do Serviço de Limpeza Urbana, antes, no período de transição e após o fechamento
do Lixão, bem como a contratação de organizações2 de catadores. Com a análise dos relatórios anuais do
SLU, é possível definir indicadores que mensuram a inserção dos catadores na cadeia de trabalho formal
do tratamento de resíduos sólidos, bem como a melhoria na segurança do trabalho e a redução de acidentes.

B. Base legal para implementação do Programa
O Programa descrito neste Estudo foi uma ação coordenada entre diversos atores do Governo do Distrito
Federal para viabilizar o fechamento do antigo Lixão da Estrutural, com a abertura do Aterro Sanitário de
Brasília. Além da mudança na infraestrutura de destinação dos resíduos sólidos urbanos, o Programa focou
na melhoria das condições de trabalho e qualidade de vida dos catadores de materiais recicláveis, que
conseguiram ser inseridos na cadeia formal de tratamento de resíduos sólidos gerenciada pelo Serviço de
Limpeza Urbana.
Nesse sentido, faz-se necessária uma análise cronológica da implementação da legislação que
compõe esse Programa, considerando a legislação federal correlata e os seus efeitos na gestão dos resíduos
sólidos do Distrito Federal. A se iniciar pela Política Distrital de Resíduos Sólidos, lei distrital nº 3.232,
publicada em 2003 pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. No texto dessa legislação, ficou definida
a ilegalidade da operação do Lixão da Estrutural, conforme transcrição da Lei:
“Art. 3° O acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos
sólidos processar-se-ão em condições que não tragam malefícios ou inconvenientes à saúde,
ao bem-estar público e ao meio ambiente, sendo expressamente proibido:
I – o lançamento e disposição a céu aberto;
Art. 13. São objetivos da Política Distrital de Resíduos Sólidos:
II – erradicar os lixões, evitando o agravamento dos problemas ambientais gerados pelos
resíduos sólidos”.
Entretanto, essa lei distrital só foi regulamentada em 2008, pelo Decreto nº 29.399 de 14 de agosto,
considerando que nacionalmente havia sido aprovada a Lei nº 11.445, de janeiro de 2007, que estabeleceu
as diretrizes nacionais para o saneamento básico, inclusive da gestão dos resíduos sólidos.
Em 2010, o Governo Federal instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, na Lei nº 12.305,
dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão
integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos. No Capítulo VI dessa Lei, ficam definidas as proibições
dessa Política, nos seguintes artigos:
“Art. 47 São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos
sólidos ou rejeitos:
II - Lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;
Art. 48. São proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos, as seguintes
atividades:
II - Catação, observado o disposto no inciso V do art. 17”.

2

Organizações de catadores são as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis.
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Conhecida como a “Lei do Fim dos Lixões”, a Política Nacional de Resíduos Sólidos estipulou, no
seu artigo 54, o prazo de até 4 anos após a data da sua publicação para disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos e, consequentemente, o fechamento de todos os lixões. Em 2015, o Senado aprovou
a prorrogação desse prazo até 2021, a partir da Lei nº 13.043 aprovada no final de 2014 (Salomão 2015).
Diante das legislações federais e seus prazos, os esforços do Distrito Federal resultaram no Decreto
nº 36.437/2015, que instituiu Grupo de Trabalho formado por 17 órgãos e entidades do Governo do Distrito
Federal, para elaborar e implementar o Plano de Intervenção do Lixão da Estrutural, visando o
encerramento das atividades irregulares. Em julho de 2015, o Decreto distrital nº 36.528, declara situação
de emergência no âmbito da limpeza urbana do Distrito Federal, no seu artigo 1º.
Dada a emergência declarada e o Grupo de Trabalho formado, foi publicado em dezembro de 2015,
o Plano de Intervenção do Lixão da Estrutural, dividido em (5) cinco blocos: Gestão Operacional,
Ambiental, Contravenções, Catadores e Participação Social. Nesse Plano de Trabalho foram identificadas
e hierarquizadas 42 atividades, agrupadas em quatro subgrupos liderados por órgãos e entidades
responsáveis pela execução (Campos, 2018).
Figura 2
Condição de trabalho dos catadores de materiais recicláveis no Lixão da Estrutural

Fonte: Gabriel Jabur/Agência Brasília, 2018.
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Considerando a alta vulnerabilidade dos catadores que atuavam no Lixão da Estrutural, quase que
concomitante com a criação do Grupo de Trabalho que definiu o Plano de Intervenção, foi instituído
Comitê Gestor Inter setorial para a inclusão social e econômica dos catadores de materiais recicláveis, a
partir do Decreto distrital nº 36.440 de abril de 2015.
Apesar de definido o conjunto de legislações que embasariam o fechamento do Lixão, considerando
uma transição inclusiva dos catadores de materiais recicláveis e evitando que esses ficassem sem meios
de geração de renda devido à falta de acesso aos resíduos para coleta de recicláveis, o condicionante
principal para encerrar as operações de destinação final de resíduos sólidos urbanos no Lixão da Estrutural,
era a construção de um Aterro Sanitário, ambientalmente adequado, para que todo o rejeito do tratamento
de resíduos sólidos no DF fosse destinado corretamente.
Diante disso, o relatório anual de atividades do SLU de 2018, traz a sequência de ações realizadas
até o fechamento do lixão, conforme listagem abaixo:
• Transformação do Lixão da Estrutural em Aterro controlado, com a implantação de diversas
melhorias na segurança e operação;
• Inauguração do Aterro Sanitário de Brasília;
• Locação de galpões para instalação de centrais de triagem;
• Construção de novas instalações de recuperação de resíduos, as IRRs;
• Contratação de cooperativas de catadores para realização de serviços de coleta seletiva e triagem
de materiais recicláveis.
Em setembro de 2017 foi publicada a Portaria nº 207/2017 da então Secretaria de Estado de
Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos – a antiga
SEDESTMIDH, que estabeleceu prazo para a publicação de Edital de Chamamento Público, para seleção
de catadores/catadoras de materiais recicláveis para participar do Programa de Compensação Financeira
Temporária. O edital lançado visava selecionar até 1.200 (mil e duzentos) catadores de materiais
recicláveis, com idade de (18) dezoito a (65) sessenta e cinco anos, que foram incluídos no Programa de
Compensação Financeira Temporária. Nesse edital, o governo se comprometeu a iniciar imediatamente o
pagamento do benefício de R$ 3603 (trezentos e sessenta) por mês, aos membros de cooperativa que
transferissem seus serviços, do Lixão da Estrutural, para os centros de triagem (SEMA, 2017).
Além disso, no período que antecedeu o encerramento das atividades do Lixão em 2017, o SLU
realizou Chamada Pública4 com o objetivo de contratar organizações de catadores para a prestação de
serviços de triagem, em galpões alugados ou unidades do SLU (SLU, 2019).
Ademais, foi regulamentado na Portaria nº 104/2018 da SEDESTMIDH, o Programa Agentes de
Cidadania Ambiental - Inclusão ao Mundo do Trabalho na Área Ambiental, no qual os catadores de
material reciclável que exercem esta atividade laboral como principal ocupação para a manutenção de suas
famílias, participaram de oficinas de capacitação ou de outras atividades durante a permanência no
programa, visando ao desenvolvimento de atividades e tecnologias voltadas à gestão recuperação de
resíduos, educação ambiental e sustentabilidade.
O Programa estipulava o pagamento de uma bolsa mensal no valor de R$ 300 (trezentos reais), aos
Agentes de Cidadania Ambiental que cumprissem 75% de frequência nas capacitações, conforme
estabelecido no Acordo de Cooperação Técnica GDF - SLU/SEDESTMIDH/SENAI/FIBRA.
Por fim, além da base jurídica aqui descrita e os Programas sociais implementados, houve
legislações e ações que não são tema deste Estudo que impulsionaram a melhoria na gestão dos resíduos
sólidos no Distrito Federal, como a Lei Distrital nº 5.610/2016, que dispõe sobre a responsabilidade dos
grandes geradores de resíduos sólidos e dá outras providências. Nessa legislação, os geradores de
3
4

R$ 360 corresponde a 38% do salário mínimo de 2017, de acordo com o Decreto nº8.948/2016.
Chamada Pública nº02/2017 e nº04/2017 do Serviço de Limpeza Urbana, no qual se fazem chamamento para cadastramento de
organizações de catadores de materiais recicláveis, constituídas por catadores que tenham como renda exclusiva, o produto obtido com
o processamento e a comercialização dos resíduos sólidos urbanos recicláveis.
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quantidades maiores que 120 litros de rejeitos diários são responsáveis por custear e administrar a gestão
dos seus resíduos, além garantir a destinação final adequada. Outra melhoria essencial na gestão dos
resíduos sólidos no DF, foi o processo de modernização dos serviços de limpeza urbana, viabilizando
maior controle dos serviços públicos de limpeza urbana, devido a informatização dos processos e de
sistemas operacionais e de pesagem.

C. Análise dos investimentos transformadores do Programa
Apesar do pacote legislativo para normatizar o fechamento do lixão e a inserção dos catadores na cadeia
produtiva de tratamento dos resíduos sólidos, a falta de investimentos mínimos necessários poderia colocar
em risco a implementação do Programa.
Nesse sentido, além das 10 ações iniciais que foram eleitas para serem desenvolvidas em caráter
emergencial e iniciadas imediatamente (Campos, 2018), cujo objetivo era garantir as condições de
segurança dos catadores e trabalhadores que atuavam na área do Lixão da Estrutural, os demais
investimentos foram mapeados conforme o Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD do Serviço de
Limpeza Urbana, apresentado nos seus Relatórios de Atividades, entre os anos de 2014 e 2018.
Gráfico 1
Total investido no Programa pelo SLU: valores de investimento realizados pelo Serviço de Limpeza
Urbana no Programa e percentual desse investimento sobre o total empenhado pelo SLU 5
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Fonte: Relatório de Atividades do SLU dos anos entre 2014 e 2018.

Além dos valores mapeados no Quadro de Detalhamento de Despesas do SLU, também devem ser
considerados os valores alocados pelos outros órgãos e autarquias do DF no Programa. Nesse sentido, este
estudo apontará alguns dos investimentos identificados.
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O valor total investido no Programa representa o somatório das rubricas; Manutenção das Instalações de Recuperação de Resíduos –
IRR, Construção do Aterro Sanitário Oeste – Samambaia, Fechamento do Aterro do Jóquei e Recuperação Ambiental, Inclusão
Produtiva dos Catadores, Construção de Unidades Operacionais de Manejo de Resíduos Sólidos (ou Construção de Centros de Triagem
em 2014), Recuperação de Unidades Operacionais de Manejo de Resíduos Sólidos e Expansão da Coleta Seletiva de Resíduos
Recicláveis (em 2014 e 2015) no Quadro de Detalhamento de Despesas do SLU
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A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap investiu o montante de
R$ 32.221.4626 em repasses de recursos para a construção do Aterro, construção da Escola Classe
Guariroba (contrapartida para a implantação do Aterro Sanitário no local atual) e elaboração e execução
de projetos executivos de edificações e de urbanização na área do Aterro Sanitário.
Além disso, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA, firmou
convênio nº02/2016 com a Novacap e a interveniência da Central das Cooperativas de materiais recicláveis
– CENT-COOP, com vistas à construção de 02 (dois) Centros de Triagem e Reciclagem de Resíduos
Sólidos e 1 (uma) Central de Comercialização de Materiais Recicláveis. De acordo com o Diário Oficial
do DF de 14 de setembro de 2016, os recursos para essas construções foram advindos do Contrato de
Concessão de Colaboração Financeira Não Reembolsável nº13.2.0402.1 celebrado entre a SEMA e o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.
Já em 2019, a SEMA divulgou a elaboração de diagnóstico dos níveis de contaminação na área do
antigo Lixão da Estrutural, atual Unidade de Recebimento de Entulhos – URE, com recursos do Global
Environment Facility - GEF, por meio de acordo de cooperação com o Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações - MCTIC, e parceria com a ONU Meio Ambiente (Brasília, 2019). O GEF
investirá USD 6,4 milhões, com contrapartidas de R$ 156 milhões da Companhia de Saneamento
Ambiental do Distrito Federal- CAESB e R$35 milhões do SLU, durante 4 anos.
Importante ressaltar nesse ponto, que não foi possível encontrar dados sobre o montante total
investido pela SEDESTMITH com os Programas de Compensação Financeira Temporária e Programa
Agentes de Cidadania Ambiental, mencionados anteriormente. Também não são apontadas neste Estudo,
as despesas empenhadas nesse Programa, referente ao trabalho realizado por servidores e agentes públicos
de todos os órgãos e autarquias, que atuaram ativamente para promover o fechamento do Lixão da
Estrutural com a responsabilidade social de inserir os catadores de materiais recicláveis na cadeia formal
de tratamento de resíduos sólidos do DF.

D. Discussão sobre as dimensões econômicas, sociais e
ambientais do Programa
Em se tratando a dimensão econômica desse Programa, um dos aspectos mais marcantes é a mudança no
mercado de coleta seletiva no Distrito Federal, visto que antes da implementação do Programa de Coleta
Seletiva Inclusiva, o mercado era dominado por empresas privadas de médio porte e alta capacidade
financeira, para uma divisão de mercado entre empresa privada e organizações de catadores de materiais
recicláveis. O SLU firmou 28 Contratos com organizações de catadores de materiais recicláveis, para a
realização de serviços de triagem de materiais recicláveis e coleta seletiva (SLU, 2019). Nos contratos de
triagem as organizações de catadores são responsáveis pela recepção, triagem, prensagem, enfardamento,
armazenamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis, e ao apresentar o montante de
materiais recicláveis comercializados, são remunerados pelos Contratos firmados com o SLU, por tonelada
triada de material. Para os contratos de coleta seletiva, os serviços prestados são de coleta, transporte e
destinação de resíduos sólidos urbanos secos, com remoção do rejeito a ser destinado em local
ambientalmente adequado, definido pelo SLU. Nesses contratos de coleta seletiva com organizações de
catadores, alguns deles são remunerados por viagem de coleta, e outros por tonelada de materiais
recicláveis coletados.
Dos 28 contratos mencionados, 17 desses contratos são de triagem de materiais recicláveis e os
outros 11 contratos, são de coleta seletiva. A participação das organizações de catadores na prestação de
serviços de coleta seletiva representa uma nova estrutura de mercado, no qual essas organizações atendem
17% da população com os serviços de coleta seletiva, enquanto a empresa privada atende 34% da
população. O serviço de coleta seletiva ainda não é universalizado para todo do Distrito Federal, sendo
6

Valor levantado no quadro de obras, do Relatório de Atividades do SLU de 2017.
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51% da população atendida pelo serviço7. Para ilustrar a divisão atual da prestação de serviço de coleta
seletiva no DF, foi elaborado mapa com a distinção entre as RAs que são atendidas por empresa privada
subcontratada, por organizações de catadores de materiais recicláveis e àquelas que não contam com o
serviço de coleta seletiva.
Figura 3
Mapa de situação do mercado de coleta seletiva no Distrito Federal

Fonte: SLU, 20198 Créditos: ©2019 Mapbox e ©OpenStreetMap.

Além da apresentação de comprovação à realização dos serviços de coleta seletiva e triagem de
materiais recicláveis, as organizações de catadores que tem contratos com o SLU, precisam apresentar
mensalmente, o comprovante de pagamento do recolhimento do Instituto Nacional de Seguridade Social
– INSS, dos catadores de materiais recicláveis que estão trabalhando em cada contrato. É uma garantia de
direitos sociais a esses trabalhadores que sempre se viram marginalizados do trabalho formal.
Para a dimensão social, é essencial analisar a formalidade do trabalho atual desses catadores de
materiais recicláveis. Tratando o aspecto da condição de trabalho desses catadores, houve a saída do
maciço de resíduos do Lixão da Estrutural, em que a condição de trabalho era insalubre e perigosa devido
ao trânsito de caminhões e equipamentos pesados, para um local de trabalho projetado para que os
catadores possam cumprir suas atividades. Os galpões de triagem alugados e as IRRs construídas
posteriormente contam com esteiras para facilitar a coleta de materiais, com fácil acesso dos catadores à
banheiros e bebedouros de água, conforme determinam as normas de segurança do trabalho, que tratam
sobre condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho.

7

8

Mesmo as Regiões Administrativas que contam com o serviço de coleta seletiva o atendimento não é integral a toda população, seja
ele prestado por empresa privada ou organização de catadores de materiais recicláveis, totalizando num percentual de 49% da
população do DF sem atendimento aos serviços de coleta seletiva.
Elaboração da autora, com shape da organização das Regiões Administrativas do GeoPortal da Secretaria de Desenvolvimento Urbano
e Habitacional – SEDUH.
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Figura 4
Condições de trabalho dos catadores nas IRRs

Fonte: SEMA.

Muitas vezes atuando independentemente e outras por meio de organizações, os catadores foram os
mais afetados pelas mudanças de procedimento realizado pelo SLU. De acordo com os relatórios de
atividades publicados pelo SLU, entre os anos de 2014 e 2017, a quantidade de catadores que atuava no
Lixão da Estrutural antes do seu fechamento era bem variável, e cada Associação e/ou Cooperativa
declarava a quantidade de catadores atuando. No gráfico abaixo, é possível acompanhar essa variação.
Gráfico 2
Quantidade de catadores de materiais recicláveis
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Fonte: Relatório de Atividades do SLU de 2014 e 2018.
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Com o fechamento do Lixão e a implementação do Programa descrito neste estudo, 12549 catadores
de materiais recicláveis foram inseridos como prestadores de serviço público para o tratamento de resíduos
sólidos urbanos no Distrito Federal. Outro aspecto importante da melhoria das condições de trabalho dos
catadores de materiais recicláveis, que atualmente trabalham em IRRs, foi a redução na quantidade de
ocorrências de acidentes de trabalho. Conforme gráfico abaixo é possível notar uma queda de 25 acidentes
em 2017, no Lixão da Estrutural, para 3 acidentes em 2018, ocorridos nos galpões alugados e nas IRRs.
Gráfico 3
Gráfico do histórico de acidentes envolvendo catadores de materiais recicláveis
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Fonte: Relatório de Atividades do SLU de 2014 e 2018.

A melhoria de processos ocorrida no âmbito do Serviço Público de Limpeza Urbana tem grande
impacto na dimensão ambiental do Distrito Federal, e a principal delas é o encerramento das atividades do
Lixão da Estrutural, que parou de receber resíduos sólidos urbanos em janeiro de 2018, e o início das
operações do Aterro Sanitário de Brasília, garantindo que o DF tenha uma destinação final ambientalmente
adequada, dos rejeitos do tratamento dos resíduos sólidos urbanos.

E. Relação do caso estudado com o “Big Push para a
Sustentabilidade”
Tendo em vista a articulação e coordenação das políticas públicas implementadas no âmbito dos resíduos
sólidos do DF, os objetivos do Big Push para a Sustentabilidade são contemplados quando:
• Os esforços para fechar o antigo lixão resultaram em contrato de colaboração financeira entre o
BNDES e SEMA/DF, para garantir a construção de infraestrutura de processamento e
comercialização de materiais recicláveis, fomentando uma cultura de economia circular dos
resíduos sólidos;

9

Número de Catadores de materiais recicláveis que são de Cooperativas e Associações com contratos firmados de triagem ou coleta
seletiva (1213), somados de 41 catadores que realizam a triagem em Cooperativas que tem contrato firmado de coleta seletiva, e são
beneficiados indiretamente, porém não têm ao INSS pagos e não recebem por tonelada de material triado.
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• Os catadores de materiais recicláveis têm vínculos de emprego e renda garantidos, mediante
contratos firmados entre organizações de catadores e o SLU/DF e estão sendo capacitados para
atuarem como Agentes de Cidadania Ambiental;
• Há um projeto de redução de desigualdades com a inserção dos catadores formalmente no
tratamento de resíduos sólidos, com acesso a previdência social (INSS) garantida e o mínimo
em segurança do trabalho.
Considerando a nova realidade da gestão dos resíduos sólidos no DF e esse processo de
transformação é possível apontar os aspectos relacionados a alguns dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável - ODS.
Nesse sentido, há impactos no ODS 4, que busca assegurar a educação inclusiva, equitativa e de
qualidade, considerando os treinamentos e cursos que os catadores de materiais recicláveis frequentaram,
para serem inseridos no trabalho formal em IRRs e formação como Agentes de Cidadania Ambiental.
O ODS 8 visa promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, com empregos plenos e
o trabalho decente para todos. No Programa descrito, esse ODS é abordado no crescimento da
responsabilidade e independência das organizações de catadores, que agora são prestadores de serviços
públicos, com contratos firmados com o SLU, e representam um fomento ao empreendedorismo na gestão
dos resíduos sólidos por catadores.
Tendo em vista que o ODS 11 quer tornar as cidades e os assentamentos urbanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis, o fechamento do lixão, e a abertura do Aterro Sanitário, podem ser
consideradas ações para a urbanização sustentável do Distrito Federal, garantindo a destinação final de
rejeitos do tratamento de resíduos sólidos de forma ambientalmente adequada.
Sobre o ODS 12 que trata dos padrões de produção e consumo sustentável, o caso estudado mostrou
a redução de resíduos sólidos aterrados, considerando a situação atual do tratamento dos resíduos sólido e
as melhorias implantadas na cadeia de reciclagem do Distrito Federal.
Analisando ainda a abordagem do Governo do Distrito Federal - GDF, que instituiu grupo de
trabalho para a implementação do Programa e viabilizou por diversos órgãos, investimentos para garantir
sua implementação, o ODS 17, que trata sobre o fortalecimento dos meios de implementação e
revitalização da parceria global para o desenvolvimento sustentável, se apresenta nesse estudo com a ação
coordenada de órgãos e autarquias do GDF, com parte de recursos internacionais e parcerias com o poder
público federal.
Além dos aspectos analisados acima, a evolução ocorrida na gestão dos resíduos sólidos está
refletida em planejamento elaborado para longo prazo e regulamentado no Decreto nº38.903/2018. O
Plano Distrital de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos - PDGIRS do Distrito Federal descreve a atual
cadeia de tratamento de resíduos sólidos urbanos no DF, e define objetivos e metas de melhorias para os
próximos 20 anos.

F. Conclusões e Reflexões sobre o Programa
Ao analisar os dados apresentados neste estudo, é possível estipular os principais indicadores que
compõem o sucesso do Programa:
• 78% dos catadores mapeados pelo SLU estão sendo beneficiados por contratos para a prestação
de serviços de triagem e coleta seletiva de materiais recicláveis;
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• 95,54% dos rejeitos do tratamento de resíduos sólidos foram destinados em Aterro Sanitário em
2018, de forma ambientalmente adequada10, considerando que no ano de 2017, 31,18% foi
destinado de forma adequada com o início da operação do Aterro Sanitário de Brasília;
• Redução de 88% de acidentes envolvendo catadores de materiais recicláveis, entre 2017 e 2018;
• Redução de 3% na quantidade total de rejeitos aterrados11, entre 2017 e 2018;
• Percentual da população que têm o serviço de coleta seletiva prestado por organizações de
catadores: 17%.
Entretanto, é essencial que se dê atenção à redução de catadores de materiais recicláveis que estão
vinculados às organizações. Considerando os dados de 2017 e 2018, houve uma redução de 46% no total
de catadores de recicláveis nas cooperativas mapeadas pelo SLU. Logo, é necessária uma pesquisa sobre
os catadores que trabalham nas ruas, como carroceiros, que muitas vezes selecionam e recolhem o melhor
material reciclável nos contêineres de lixo, antes mesmo dos caminhões de coleta seletiva realizarem a
coleta, para transportar e iniciar o processo de tratamento formal realizado por catadores vinculado a
organizações.
O principal desafio é a continuação do Programa de inserção dos catadores de materiais recicláveis
como prestadores de serviços públicos de coleta seletiva e triagem de resíduos recicláveis, para contemplar
mais organizações de catadores que ainda não têm contrato firmado com o SLU, e juntamente com as
empresas privadas que prestam o serviço de coleta seletiva, alcançar a universalização do serviço e
fomentar a economia circular dos materiais recicláveis.
Por fim, os projetos de remediação na área do antigo Lixão, com estudos de aproveitamento do
potencial energético e implementação de trituração e reuso de entulhos da construção civil, são
oportunidades para testar novas tecnologias e impulsionar novos mercados no tratamento dos resíduos
sólidos no Distrito Federal.
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