
A INCLUSÃO DOS 

CATADORES NA GESTÃO DOS 

RESÍDUOS DO DISTRITO 

FEDERAL



Rotina: Comunicação, diálogos 

com catadores no Lixão 

	

	



Processo de construção de 

diálogo governo e catadores



Processo de construção diálogo 
governo e catadores





Bolsa de Capacitação: Fábrica Social - 1.450 (864 

inscritos/484 matriculados e 166 

cursando)/R$330,00/mês – R$ 657.360,00/ano

Bolsa Jovem Candango – 150 (49)/R$1.050,00 –

Estudantes filhos de catadores frequentando escola –

até 18 anos - R$ 617.400,00/ano



 Saúde: 1.083 catadores atendidos

 Estudo epidemiológicos, exames 

laboratoriais e Sorologia (Hepatites B e 

C e HIV)– 19 tipos de exames 

(Hemograma, TGO, TGP, Ureia, 

Creatinina, Glicemia, Ácido Úrico, 

Colesterol Total e frações, VDRL, EAS 

e Gama GT) e Plano de cuidados

Saúde dos catadores

http://www.unb.br/


Contratação de catadores - 2016
para a coleta seletiva
4 Cooperativas em 5 RA - R$ 32 mil/equipe/mês



Contratação de catadores - 2017
Processamento de materiais recicláveis.
No início R$ 92,00 por tonelada comercializada



Contratação de catadores - 2018
Coleta seletiva e processamento dos recicláveis

Mais 15 contratos assinados
Processamento por R$ 250 a R$ 350



Educação e mobilização para a 

Coleta Seletiva 



Coleta Seletiva e a 

triagem do material

Catadores contratados pelo SLU junho 2018
Catadores Percentual

11 contratos de coleta 68 * 4 %

17 contratos  de triagem 1.122 66 %

Total de catadores dos 28 contratos (triagem e 

seletiva), atuando nas 22 cooperativas contratadas
1.190 70 %

Total de catadores e catadoras em cooperativas e 

associações do DF - comunicados ao SLU
1.768 100%

* São 68 contratados diretamente e 377 são beneficiados indiretamente na triagem e 
comercialização do material coletado seletivamente somando 445 catadores.

Os 1.190 catadores contratados corresponde a 20% do pessoal total do SLU e 23% 
do pessoal operacional 



Construção de Instalações de                       
Recuperação de Resíduos definitiva



 Uso adequado dos equipamentos cedidos aos catadores

Capacitação equipamentos 
para operação dos galpões



Coleta ponto a ponto para as áreas de difícil acesso com implantação de 

contêineres semi enterrados – 5m3

PAPA LIXO



PAPA ENTULHO


