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Coleta Seletiva Solidária 

• O projeto Coleta Seletiva Solidária - parte da inclusão produtiva do 
Brasil Sem Miséria e prevê ações socioambientais voltadas para os 
catadores de materiais recicláveis; 

• Parte do eixo de inclusão produtiva das pessoas em situação de 
extrema pobreza do Brasil Sem Miséria, o projeto Coleta Seletiva 
Solidária busca construir uma cultura institucional para um novo 
modelo de gestão dos resíduos, somada aos princípios e metas da 
Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P). 

• Decreto Estadual 4.167/2009: dispõe sobre a obrigatoriedade da 
separação seletiva dos resíduos sólidos recicláveis gerados pelos 
órgãos e entidades da administração pública estadual direta e 
indireta. 

 
 



AGENDA 21 E A3P 

• As diretrizes da A3P se fundamentam nas recomendações do 
Capítulo IV da Agenda 21, que indica aos países o “estabelecimento 

de programas voltados ao exame dos padrões insustentáveis de 
produção e consumo e o desenvolvimento de políticas e estratégias 

nacionais de estímulo a mudanças nos padrões insustentáveis de 
consumo”, 

• Princípio 8 da Declaração do Rio/92, que afirma que “os Estados 
devem reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produção e 

consumo e promover políticas demográficas adequadas” 

• e, ainda, na Declaração de Joanesburgo, que institui a “adoção do 
consumo sustentável com princípio basilar do desenvolvimento 

sustentável”. 
 



Coleta Seletiva Solidária 
Agenda Ambiental na Administração 

Pública (A3P)  



O que é a A3P? 

• A3P  Programa que busca incorporar os princípios 
da responsabilidade socioambiental nas atividades 
da Administração Pública, através do estímulo a 
determinadas ações que vão, desde uma mudança 
nos investimentos, compras e contratações de 
serviços pelo governo, passando pela sensibilização 
e capacitação dos servidores, pela gestão adequada 
dos recursos naturais utilizados e resíduos gerados, 
até a promoção da melhoria da qualidade de vida 
no ambiente de trabalho. 

 



Agenda Ambiental na Administração 
Pública (A3P)  

• A3P  incluída no PPA 2004/2007 como ação 
integrante do Programa de Educação Ambiental 
para Sociedades Sustentáveis - Continuidade no 
PPA 2008/2011 

• 2007 (Reestruturação do MMA) a A3P passou a 
integrar o Departamento de Cidadania e 
Responsabilidade Socioambiental (DCRS), da 
Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania 
Ambiental (SAIC). 

 



Agenda Ambiental na Administração 
Pública (A3P)  

• A3P - fortalecida enquanto Agenda de 
Responsabilidade Socioambiental do 
Governo;  

• Uma das principais ações para proposição e 
estabelecimento de um novo compromisso 
governamental ante as atividades da gestão 
pública, englobando critérios ambientais, 
sociais e econômicos a tais atividades; 

 



Agenda Ambiental na Administração 
Pública (A3P)  

• Desafio da A3P ... 

 Promover a Responsabilidade Socioambiental como 
política governamental, auxiliando na integração da 

agenda de crescimento econômico 
concomitantemente ao desenvolvimento sustentável.. 

•  Através... 

Inserção de princípios e práticas de sustentabilidade 
socioambiental no âmbito da administração pública. 

 



Objetivos da A3P 

• Sensibilizar os gestores públicos para as questões 
socioambientais; 

• Promover o uso racional dos recursos naturais e a redução de 
gastos institucionais; 

• Contribuir para revisão dos padrões de produção e consumo e 
para a adoção de novos referenciais de sustentabilidade no 
âmbito da administração pública; 

• Reduzir o impacto socioambiental negativo direto e indireto 
causado pela execução das atividades de caráter administrativo 
e operacional; 

• Contribuir para a melhoria da qualidade de vida. 
 



5 R´s 
• Repensar a necessidade de consumo e os padrões de produção e 

descarte adotados. 

• Recusar possibilidades de consumo desnecessário e produtos 
que gerem impactos ambientais significativos. 

• Reduzir significa evitar os desperdícios, consumir menos 
produtos, preferindo aqueles que ofereçam menor potencial de 

geração de resíduos e tenham maior durabilidade. 

• Reutilizar  é uma forma e evitar que vá para o lixo aquilo que não 
é lixo reaproveitando tudo o que estiver em bom estado. É ser 
criativo, inovador usando um produto de diferentes maneiras. 

• Reciclar significa transformar materiais usados em matérias 
primas para outros produtos por meio de processos industriais ou 

artesanais. 

 



Coleta Seletiva Solidária 

O Decreto nº 5.940/06, publicado em 26 de outubro de 2006, instituiu a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública 

federal direta e indireta na fonte geradora e sua destinação às associações e 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis e constituiu a Comissão da Coleta 

Seletiva Solidária, criada no âmbito de cada órgão e entidade da administração pública 

federal direta e indireta com o objetivo de implantar e supervisionar a separação dos 

resíduos recicláveis descartados na fonte geradora e a sua destinação às associações 

e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis. 

 



Coleta Seletiva 
Solidária 



 Sensibilização e Capacitação 

• A sensibilização busca criar e consolidar a 
consciência cidadã da responsabilidade 
socioambiental nos servidores. O processo de 
capacitação contribui para o desenvolvimento 
de competências institucionais e individuais 
fornecendo oportunidade para os servidores 
desenvolverem atitudes para um melhor 
desempenho de suas atividades. 

 



Etapas para implementar Coleta Seletiva 
Solidária 

• Formar uma Comissão da Coleta Seletiva. 

• Realizar um levantamento de dados sobre a 
situação da gestão dos resíduos no local de trabalho 

• Identificar o volume e recursos gastos na compra de 
materiais de consumo; 

• identificar ainda quais cooperativas ou associações 
têm interesse e capacidade de coletar os materiais 
selecionados. 
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