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Anexo 2 
Diretrizes Ambientais 

 

Introdução 
	

A presente diretriz busca orientar, de forma básica, os LICITANTES na 

execução do Contrato, fornecimento de refeições, construção, 

revitalização/modernização, manutenção e operação dos Restaurantes 

Comunitários do Distrito Federal perante os órgãos ambientais, consoante a 

legislação ambiental vigente, estabelecendo critérios mínimos em cumprimento 

ao inciso VII do art. 10, da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. 

 

O conteúdo deste Anexo não exime a CONCESSIONÁRIA de obter 

qualquer autorização, licença ou ainda de obedecer qualquer norma técnica e 

legal não listada a seguir, ou a serem exigidas pelo órgão competente, no  

âmbito federal e distrital. 

 

O projeto apresentado deve atender ao previsto no art. 6º, inciso IX, da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,  

 
OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 
 

É dever da CONCESSIONÁRIA na execução do objeto minimizar ao 

máximo os impactos para garantia uma sustentabilidade ambiental.  

 

 Promover a regularização da construção das novas unidades dos 

Restaurantes Comunitários perante os órgãos competentes. 

 

Manter qualquer obra e estrutura a uma distância mínima de 50 

(cinquenta) metros do curso d’água. 

 

Compatibilizar o fornecimento de água pela companhia concessionária 

local com a demanda dos Restaurantes Comunitários. 
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Incentivar a coleta seletiva de resíduos sólidos reaproveitáveis, 

comprovando a destinação final ou aproveitamento econômico adequado, e 

quanto aos não reaproveitáveis, estes devem ser levados ao Sistema de 

Tratamento e Disposição Final adequado e devidamente regularizados pelos 

órgãos ambientais competentes. 

 

Apresentar ao PODER CONCEDENTE projeto de sistema de reuso da 

água a ser utilizada com eficiência de 50% (cinquenta por cento), observadas as 

limitações sanitárias pertinentes, bem como projeto de sistema de painéis 

solares como fonte complementar de energia solar. 

 

Antes do início das obras e apresentar projeto de recomposição 

paisagística para o entorno dos novos Restaurantes Comunitários. 

 

Apresentar projeto para Telhado Verde auxiliando para absorção de 

calor sem a sua propagação para o interior dos Restaurantes Comunitários, 

eliminando a necessidade de ar condicionado, melhorando a qualidade do ar nas 

proximidades, além de reter a água da chuva de modo que não caia direto nas 

galerias urbanas. 

 

Apresentar plano de mitigação dos impactos ambientais, incluindo os 

meios e prazos para execução. 

 

Apresentar Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental, consoante art. 225, inciso 225, IV da Constituição Federal, 

art. 289, §5º, da Lei Orgânica do Distrito Federal, Resoluções CONAMA nº 

01/1986, nº 09/1987 e nº 237/1997, Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, Lei 

Distrital nº 41, de 13 de setembro de 1989, Lei nº 1.869, de 21 de janeiro de 

1998, a ser apresentado pela CONCESSIONÁRIA à Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA, sem prejuízo das demais licenças, 

permissões ou autorizações que envolvam a execução do objeto do Contrato. 

As medidas previstas neste documento servem apenas para nortear as 

atividades da CONCESSIONÁRIA. 
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DIRETRIZES REGULATÓRIAS, AMBIENTAIS E DE 
ZONEAMENTO 

 
Não obstante para revitalização dos 14 (quatorze) restaurantes 

comunitários em padrão único e a construção de mais 06 (seis) RC’s, em regra, 

é necessário a apresentação de projeto básico com embasamento em licença 

ambiental prévia nos termos da Lei nº 8.666/93, art. 12, inciso VII que assim 

disciplina:  

 

Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de 
obras e serviços serão considerados principalmente os 
seguintes requisitos:                    		
I - segurança;	
II - funcionalidade e adequação ao interesse público;	
III - economia na execução, conservação e operação;	
IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, 
tecnologia e matérias-primas existentes no local para 
execução, conservação e operação;	
V - facilidade na execução, conservação e operação, sem 
prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço;	
VI - adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança 
do trabalho adequadas;                 		
VII - impacto ambiental.	

 

Isso combinado com a Lei Federal de nº 6.938/81 de que trata da Política 

Nacional do Meio Ambiente, e seus fins tais como mecanismos de formulação e 

aplicação do Sistema Nacional de Meio Ambiente que assim define no seu art. 

9º:  

 

Art 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio 
Ambiente:  
I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;  
II - o zoneamento ambiental;               
III - a avaliação de impactos ambientais;  
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras;  
V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos 
e a criação ou absorção de tecnologia, voltados para a 
melhoria da qualidade ambiental;  
VI - a criação de espaços territoriais especialmente 
protegidos pelo Poder Público federal, estadual e 
municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de 
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relevante interesse ecológico e reservas 
extrativistas;                       
VII - o sistema nacional de informações sobre o meio 
ambiente; 
VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental;  
IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não 
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou 
correção da degradação ambiental.  
X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio 
Ambiente, a ser divulgado anualmente pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA;                     
XI - a garantia da prestação de informações relativas ao 
Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzi-
las, quando inexistentes;                          
 XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades 
potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos 
ambientais.                    
XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, 
servidão ambiental, seguro ambiental e outros.       

 

Em conjunto com a Resolução CONAMA de nº 001, de 23 de janeiro de 

1986 que assim regula:  

 

Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se 
impacto ambiental qualquer alteração das propriedades 
físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada 
por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 
 
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  
II - as atividades sociais e econômicas;  
III - a biota;  
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  
V - a qualidade dos recursos ambientais. 
 
Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto 
ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - 
RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual 
competente, e do IBAMA e1n caráter supletivo, o 
licenciamento de atividades modificadoras do meio 
ambiente, tais como:  
I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de 
rolamento;  
II - Ferrovias;  
III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos 
químicos;  
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IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, 
do Decreto-Lei nº 32, de 18.11.66;  
V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores 
e emissários de esgotos sanitários;  
VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 
230KV;  
VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos 
hídricos, tais como: barragem para fins hidrelétricos, acima 
de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de 
canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação 
de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, 
transposição de bacias, diques;  
VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, 
carvão);  
IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas 
no Código de Mineração;  
X - Aterros sanitários, processamento e destino final de 
resíduos tóxicos ou perigosos;  
Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a 
fonte de energia primária, acima de 10MW;  
XII - Complexo e unidades industriais e agro-industriais 
(petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de 
álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos);  
XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - 
ZEI;  
XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em 
áreas acima de 100 hectares ou menores, quando atingir 
áreas significativas em termos percentuais ou de 
importância do ponto de vista ambiental;  
XV - Projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas 
consideradas de relevante interesse ambiental a critério da 
SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes;  
XVI - Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em 
quantidade superior a dez toneladas por dia. 

 

Por fim, ainda trazemos as diretrizes da Lei Complementar de nº 

948/2019 que trata da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal, e 

define as regras para a ocupação das unidades imobiliárias da área urbana das 

cidades do Distrito Federal.  

Fixa, por exemplo, a área e a altura máximas que a edificação pode ter, 

além de delimitar o seu uso - comercio, habitação, serviço que assim dispõe:  

 

Art. 10. Os critérios de implantação da edificação em lote 
ou projeção são estabelecidos pelos seguintes parâmetros 
de ocupação do solo: 
I - coeficiente de aproveitamento básico; 
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II - coeficiente de aproveitamento máximo; 
III - altura máxima; 
IV - taxa de permeabilidade mínima; 
V - taxa de ocupação máxima; 
VI - afastamento mínimo de frente, de fundo e lateral; 
VII - subsolo; 
VIII - marquise; 
IX - galeria; 
X - vaga para veículo; 
XI - tratamento das divisas. 
§ 1º Os parâmetros de ocupação do solo previstos nos 
incisos I a IX são estabelecidos no Anexo III por Código, 
UOS e faixas de área. 
§ 2º Excetuam-se do § 1º os lotes da UOS Inst EP. 
 
Art. 11. Os parâmetros de ocupação dos lotes da UOS Inst 
EP são: 
I - afastamento mínimo previsto no Anexo IV; 
II - coeficiente de aproveitamento máximo estabelecido 
pelo PDOT para a zona urbana onde se localiza; 
III - altura máxima igual à maior altura estabelecida no 
Anexo III para a respectiva localidade urbana; 
IV - taxa de permeabilidade mínima de 20% para lotes com 
área superior a 2.000 metros quadrados. 
Parágrafo único. Os lotes de UOS Inst EP podem ser 
compartilhados por 2 ou mais equipamentos urbanos ou 
comunitários. 
 
Art. 12. A utilização dos parâmetros de ocupação do solo 
está condicionada ao atendimento de restrições 
estabelecidas: 
I - nas normas federais que estabelecem os planos básicos 
de zona de proteção de aeródromos, de heliportos, de 
auxílios a navegação aérea, de procedimentos de 
navegação aérea, bem como do gerenciamento de risco 
aviário; 
II - nas normas distritais e federais para a área de entorno 
do Conjunto Urbanístico de Brasília; 
III - na legislação de bens tombados individualmente; 
IV - na legislação ambiental. 

 

Para tanto informamos que para a revitalização e a implantação dos 

novos RC’s ora objeto da presente concessão, nenhuma dessas atividades se 

enquadra ou possui impedimento vinculado a Resolução Conama nº 001, de 23 

de janeiro de 1986, pois não se trata de atividades que modifiquem o meio 

ambiente muito menos seja passível de licença ambiental já que não há 
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nenhuma atividade de produtos químicos, perigosos, insalubres ou que se 

assemelhem à estas atividades. 

 

Inclusive, todos os terrenos já estão devidamente destinados e indicados 

para construção e revitalização, disponibilizado pelo próprio Ente Concedente, o 

Distrito Federal conforme abaixo transcrito:   

 

 
Figura 16 - Restaurante Comunitário – Santa Maria 
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Figura 17 - Restaurante Comunitário – Planaltina (Arapoanga) 

 

 
Figura 18 - Restaurante Comunitário – Sol Nascente 

 
Figura 19 - Restaurante Comunitário – Arniqueria (Areal) 
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Figura 20 - Restaurante Comunitário – Samambaia 

 

 
Figura 21 - Rodoviária do Plano Piloto 

 

Não há a necessidade de desapropriação ou indenização de 

propriedades privadas para as novas edificações uma vez que o Governo do 

Distrito Federal é proprietário de todas as áreas indicadas. E todos os projetos 

técnicos de revitalização e construção observam estritamente as diretrizes da 

Lei Complementar de nº 948/2019 que trata da Lei de Uso e Ocupação do Solo 
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do Distrito Federal, e que define as regras para a ocupação das unidades 

imobiliárias da área urbana das cidades do Distrito Federal conforme 

CADERNO TÉCNICO.  

 

Respectivo caderno traz todo o relatório técnico com a caracterização 

ambiental de licenciamento e legislação correlata a questões relativas ao meio 

ambiente, zoneamento e aspectos de natureza jurídico regulatória aplicáveis 

ao projeto.  

 

O qual informamos neste Estudo que não haverá impacto ambiental, 

desapropriação ou indenização devida à terceiros pelo uso do espaço para 

construção e reforma das unidades existentes.  

 

No próximo item delineamos melhor o Estudo ambiental vinculados às 

reformas e construções das novas edificações.  

	

Escopo do Projeto Ambiental e Zoneamento 

Construção 

	
	 Os aspectos ambientais vêm paulatinamente compor a pauta 

administrativo-financeira das empresas, a variável ambiental é uma 

componente estratégica das organizações, seja pelo cumprimento da 

legislação ambiental vigente, seja por exigências de mercado. Além da agenda 

mínima do cumprimento legal, é possível explorar o uso de ferramentas de 

gestão ambiental para ampliar a participação ambiental nas atividades e 

consequentemente desfrutar de benefícios agregados. 

 

A indústria da construção civil é um setor deflagrador de degradação 

ambiental e poluição, um setor que deve responder às novas perspectivas de 

regulamentação ambiental em face às políticas de preservação do meio 

ambiente. O ramo da construção civil é um dos setores da economia que 

utilizam recursos naturais e caracteriza-se por ampla ocupação e 

transformação da paisagem, responsáveis por causar significativos impactos 

ambientais por consumo, descarte de bens naturais, degradação e poluição 
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Uma obra da construção civil envolve diversas etapas com interação 

com os compartimentos ambientais a qual está inserida, podendo variar desde 

a etapa de supressão vegetal, movimentação de solo na fase de 

terraplenagem, consumo de recursos naturais, geração de resíduos associados 

às diversas atividades; dessa forma os aspectos ambientais associados à obra 

devem ser gerenciados com o objetivo de minimizar os impacto a ambientais 

negativos e maximizas os positivos. 

 

A implantação de um Programa de Gestão Ambiental que gerencie todos 

os outros planos, afim de implementar todos os outros planos ambientais 

previstos, contribuir para a efetivação das medidas, incrementar o potencial 

coletivo dos programas ambientais propostos pelos estudos do 

empreendimento. 

 

A seguir quadro com alguns serviços inerentes à construção civil: 

 
Demanda da obra Alguns serviços que podem ser executados 

Gerenciamento de 

resíduos 

Coleta e Transporte de Resíduos 

Destinação dos resíduos (recicláveis e rejeitos) 

Gerenciamento do 

canteiro de obras 

Empresa especializada em limpeza de caixas 

d’água 

Limpeza de banheiros químicos 

Controle de pragas 

Gerenciamento de 

efluentes 

Transporte de efluentes sanitários 

Laboratório de análises físico-químicas 

Supressão vegetal Supressão vegetal 

Manutenção de máquinas 

e equipamentos 

Oficinas de manutenção de máquinas e 

equipamentos 

Atividades principais da 

obra 

Terraplenagem 

Serviços especializados 

Construção civil propriamente dita 

Quadro 11 

																																																								
1 Lei nº.6.938/1981 Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, seus fins e mecanismo e da outras 
providências; 
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Programa de Gestão Ambiental – PGA 
Justificativa 
 

Devido à necessidade da implantação de vários planos ambientais que 

possibilitem mitigar os impactos negativos inerentes ao empreendimento e a 

otimizar os impactos positivos, torna-se fundamental a implantação de um plano 

de gerenciamento e monitoramento das normas, tarefas e ações previstas nos 

estudos. 

 

Seu objetivo é promover a implantação de todos os planos ambientais 

previstos, contribuir para a efetivação das medidas mitigadoras, incrementar o 

potencial coletivo dos programas ambientais propostos pelos estudos do 

empreendimento. 

 

Suas ações previstas neste projeto são: 

 

a) Constituição de uma equipe multidisciplinar que 
acompanhe, discuta e reavalie constantemente a 
implantação dos programas ambientai do 
empreendimento; 
b) Ajustar sempre que necessário às metas dos 
programas ambientais para a contratação dos serviços 
relativos aos programas; 
c) Definir os procedimentos e mecanismos para a 
coordenação e a articulação adequada das ações a cargo 
de cada um dos agentes intervenientes, nas diversas fases 
do empreendimento; 
d) Elaborar procedimentos e instrumentos para o 
monitoramento e o acompanhamento na fase de operação. 

 
Revitalização/Modernização 
Sistema de Limpeza 
 

																																																								
Lei nº 7.804/1989 Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, a Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 
1989, a Lei nº 6.803, de 2 de julho de 1980, e dá outras providências; 
Lei nº 9.605, de 12/02/1998 Lei de crimes ambientais – dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 
Resolução Conama nº 010 de 06/12/1990 
Licenciamento Ambiental classe II. 
Resolução Conama nº 307, de 05/07/2002 
Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 
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Durante a Revitalização/Modernização dos RCs é necessário que se 

gerencia o sistema de limpeza de acordo com o Programa de Gerenciamento de 

Resíduos – PGRS proposto para o empreendimento. 

 

As diversas atividades a serem executadas na implantação da obra geram 

resíduos sólidos. O gerenciamento inadequado de tais resíduos pode resultar 

em riscos indesejáveis às comunidades, ao mesmo modo que constituindo-se 

em um problema de saúde pública e fator de degradação do meio ambiente, 

além dos aspectos: social, estético, econômico e administrativo envolvidos. 

 

Seu objetivo é proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento 

seguro, de forma eficaz, visando à proteção dos colaboradores, a preservação 

da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. 

 

IDENTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESTINAÇÃO DOS 
RESÍDUOS 

 
A maioria dos resíduos sólidos gerados durante a instalação do 

empreendimento são definidos pela Resolução CONAMA nº.307/2002 e 

348/2004 como resíduos sólidos da construção civil, tais como: tijolos, blocos 

cerâmicos, concreto em geral, metais, resina, colas, tintas, madeira e 

compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, 

plástico, tubulações e fiação elétrica, os resíduos de construção e demolição – 

RCD devem receber tratamentos distintos, conforme sua classificação, que é 

estabelecida pela Resolução CONAMA nº 313/2002. 

 

a) Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis 
como agregados, tais como: de construção, demolição, 
reforma e reparos de pavimentação e outras obras de 
infraestrutura, inclusive solos provenientes de 
terraplenagem; de processo de fabricação e/ou demolição 
de peças pré-moldadas em concreto (bloco, tubos, meios-
fios etc.) produzidas nos canteiros de obras. 
b) Classe B: são resíduos recicláveis para outras 
destinações, tais como: plástico, papel, papelão, metais, 
vidros, madeiras e outros. 
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c) Classe C: são resíduos para os quais não foram 
desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente 
viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais 
como os produtos oriundos de gesso. 
d) Classe D: são os oriundos do processo de 
construção, tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou 
aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e 
reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e 
outras. 

 

Esses resíduos de construção e demolição deverão ser classificados e 

gerenciados, permitindo sua redução, reutilização e/ou reciclagem, através do 

planejamento, procedimentos e ações pré-definidas para a gestão dos mesmos. 

Dentre as vantagens de se gerenciar esses resíduos têm-se o processo 

construtivo mais rentável, em consequência da redução dos gastos com o 

tratamento, disposição final e beneficiamento. 

 

O Quadro 02 demonstra os principais resíduos a serem gerados na fase 

de instalação do empreendimento, além de indicações para o tratamento e 

destinação dos RCD (Resíduos de Construção e Demolição). 

 
Classe do resíduo Tipo do resíduo Tratamento/Disposição 

A 

Terra de remoção 

Pode ser utilizada na própria obra ou 
em obras que necessitem de material 
para aterro, devidamente autorizadas 

por órgão competente. 
Componentes cerâmicos 

(tijolos, blocos, telhas, placas 
de revestimento, etc.), 
argamassa e concreto. 

Aterro de inertes 

Peças pré-moldadas em 
concreto (blocos, tubos, 

meios-fios etc.). 

Aterro de inertes ou estações de 
reciclagem de entulhos 

B 

Madeira 

Empreendimentos que utilizem 
madeira como matéria-prima ou fonte 

de energia; reutilização de estacas 
para marcações na própria obra. 

Metal 

Cooperativa e/ou associações de 
catadores de reciclagem de materiais 
metálicos ou depósito de ferro-velho 

devidamente licenciado. 

Papel, papelão e plástico 
Cooperativa e/ou associação de 

catadores, empresas de reciclagem 
de papéis, papelões e plásticos. 

Vidro 
Cooperativa e/ou associação de 

catadores, empresas de reciclagem 
de vidro. 

D Óleos, tintas, solventes, 
produtos químicos 

Empresas de co-processamento ou 
empresas de reciclagem de tintas. 
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Quadro 2 - Identificação, classificação, tratamento e destinação dos RCD 

na fase de instalação. 

 

Dessa forma, os resíduos sólidos oriundos da execução da obra deverão 

ser separadas em reaproveitáveis e descartáveis e posteriormente 

acondicionados em caçambas. Os resíduos reaproveitáveis devem ser 

armazenados, enquanto os descartáveis devem ser recolhidos pela empresa 

responsável pela obra e encaminhados para o aterro de inertes. Cabe citar que 

a empresa além de coletar e transportar os RCD também é responsável pela 

destinação adequada dos mesmos, atendendo os itens preconizados nas 

Resoluções CONAMA. 

 

Ressalta-se que, durante a obra também poderá ser gerado resíduo do 

tipo Classe B (Resolução CONAMA nº. 307/2002) ou Classe II A (NBR 

10.004/2004), não inertes, que são os resíduos orgânicos. Esses resíduos serão 

acondicionados adequadamente em sacos plásticos e periodicamente 

encaminhados para serem recolhidos pelo serviço de limpeza de coleta de lixo 

Distrital. 

 

MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
O gerenciamento correto dos resíduos de uma atividade desenvolvida 

deve não só controlar e diminuir os riscos ambientais pela geração de resíduos 

sólidos, mas também alcançar a minimização de geração dos mesmos, de 

maneira a adotar diretrizes que contemplem políticas de gerenciamento de 

resíduos (desde o manuseio até a disposição final). 

 

POLÍTICA DE IMPLANTAÇÃO E DIRETRIZES GERAIS 
Para a implementação de ações necessárias ao bom gerenciamento dos 

resíduos sólidos, o empreendimento deve informar, desde a direção até o nível 

de supervisão, quais as pessoas responsáveis por cada serviço do 

estabelecimento, definindo suas responsabilidades em relação ao PGRS. 

Ressalta-se que o bom gerenciamento dos resíduos também depende da 

conscientização dos colaboradores e fornecedores. Para a realização deste 

requisito é necessário o cumprimento de algumas ações como: 
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a) Divulgação do PGRS a todos os envolvidos 
(funcionários e fornecedores); 
b) Realização de treinamentos continuados para todos 
os funcionários, principalmente envolvida com manejo dos 
resíduos; 
c) Disponibilizar área devidamente adequada para o 
armazenamento temporário dos resíduos; 
d) Aquisição de equipamentos necessários para 
implantar o gerenciamento dos resíduos sólidos; 
e) Palestras com intuito de promover a sensibilização 
ambiental; 
f) Capacitação dos colaboradores envolvidos com o 
manejo dos resíduos; 
g) Orientação quanto ao uso dos EPIs; 
h) Acompanhamento da implementação do PGRS; 

i) Monitoramento contínuo do PGRS. 
 

MONITORAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS 
Toda movimentação de resíduos deve ser documentada, tendo em vista 

registrar toda a remessa de resíduos que está sendo destinada, bem como o seu 

volume.  

 

Portanto, deverão ser confeccionadas planilhas mensais de controle de 

geração e disposição dos resíduos do empreendimento, contendo, no mínimo, 

as seguintes informações: 

 

a) Identificação dos resíduos e da área geradora; 
b) Quantidade; 
c) Data da coleta interna; 
d) Armazenamento temporário; 
e) Data da coleta externa; 
f) Destino final do resíduo: onde deve indicar o 
tratamento e o nome da empresa que irá tratar ou dispor 
os resíduos; 
g) Observações: onde devem ser indicadas informações 
(tais como: formas de apresentação e acondicionamento 
dos resíduos, ocorrências relativas aos resíduos, suas 
embalagens e outras ressalvas consideradas pertinentes). 

 

Os documentos comprobatórios da venda, doação e/ou movimentação de 

resíduos (notas fiscais, declaração, certificado de coleta de óleo usado, etc.) 
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deverão ser mantidos disponíveis pelo empreendedor para fins de fiscalização, 

gerenciado em documento separado. 

 
Cenário I 
A maior parcela de resíduos recicláveis produzidos nos RC’s é orgânicos, 

os quais podem ser destinados a empresas alocadas no DF que trabalham com 

a compostagem ou biodigestão, processos que neutralizam a carga orgânica do 

lixo e os transformam em adubo orgânico ou até em energia elétrica. Algumas 

empresas no DF já possuem iniciativas nesse setor, o que pode viabilizar a 

destinação desses resíduos produzidos nos RCs e evitar que os mesmos 

cheguem aos aterros.  

 

a) Engaia Compostagem; 
b) Eu Carbono; 
c) Área de compostagem do SLU em Ceilândia. 
 

Já os resíduos recicláveis, podem ser coletados pelo Sistema de Limpeza 

Urbana do DF – SLU. O SLU tem duas Usinas de Tratamento Mecânico Biológico 

que funciona na Asa Sul e em Ceilândia, o processamento dos materiais 

recicláveis são feitos por uma espécie de funil onde são separados os resíduos 

sólidos dos recicláveis.  

 

O Plano de trabalho e o cronograma de da coleta seletiva. Nesta coleta 

só serão recolhidos os resíduos abaixo: 

 

 
Figura 22. Coleta seletiva. 

 
Cenário II 



(Papel Timbrado da Concessionária e do Governo do Distrito Federal) 

	 18	

Caso optem pelo SLU para a coleta de todos resíduos (Recicláveis e 

Orgânicos/Rejeitos), como já é realizado em alguns RCs, deve-se seguir as 

seguintes orientações de acondicionamento e identificação dos resíduos. 

 

 

 
Figura 13 – Coleta Seletiva Realizada pelo Sistema de Limpeza Urbana 

do DF - Fonte SLU  

	

O serviço de coleta dos resíduos sólidos urbanos (convencional úmido e 

misto) é realizado nas unidades RCs de acordo com o cronograma (Quadro 3). 

Os resíduos devem ser acondicionados corretamente uma hora antes do início 

do turno da coleta, assim como os resíduos recicláveis também são coletados 

de acordo com o cronograma das unidades. 

 
UNIDADE ORGÂNICO/REJEITO COLETA SELETIVA 

BRAZILÂNDIA Terça, Quinta e Sábado 
(Vespertino) 

Segunda e Quinta 
(Diurno) 

CEILÂNDIA Diário (Diurno) - 
ESTRUTURAL Segunda a Sábado (Diurno) - 

GAMA Segunda a Sábado (Noturno) - 
ITAPOÃ Segunda, Quarta e Sexta (Diurno) Sexta 

PARANOÁ Segunda, Quarta e Sexta (Noturno) Terça e Quinta 
PLANALTINA - - 

RECANTO DAS 
EMAS 

Segunda a Sábado (Noturno) - 

RIACHO FUNDO Terça, Quinta e Sábado (Noturno) Terça e Sexta (Tarde) 
SAMAMBAIA - - 
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SÃO SEBASTIÃO Segunda, Quarta e Sexta (Diurno) Terça e Quinta 
(Noturno) 

SOBRADINHO Segunda, Quarta e Sexta (Noturno) - 
SOL NASCENTE - - 
SANTA MARIA Segunda a Sábado (Diurno) - 

Quadro 3. Dias e Horários das Coletas. 

Fonte: Serviço de Limpeza Urbana do DF – SLU 

 

Os resíduos deverão ser acondicionados em dois tipos de sacos. O 

primeiro de preferência na cor azul, é para os materiais recicláveis: papel, 

papelão, plástico, isopor e metal. O outro saco, de preferência preto ou cinza, é 

para o material orgânico e rejeitos: resto de comida, borra de café, papéis 

gordurosos, lixos de banheiro e vidro, que por enquanto ainda não é reciclado 

no DF devido a logística onerar o processo. 

 

As leis sanitárias e ambientais impedem que o lixo seja armazenado, 

mesmo que temporariamente próximo aos locais de preparo dos alimentos. 

Então os RCs, deverão manter uma área específica para guardar os resíduos 

que estão aguardando a coleta. 

 

Os sacos com os resíduos devidamente separados devem ser colocados 

na doca de resíduos, nos depósitos de recicláveis e depósito de comuns. É 

imprescindível que a entrega dos recicláveis sejam entregue para a coleta 

somente nos dias previstos no cronograma, no dia certo. No momento do 

acondicionamento desses resíduos nos sacos, é importante que se retire o 

excesso de líquidos e que os sacos sejam resistentes e sejam bem fechados, 

para evitar qualquer possível proliferação de vetores.  

 

No acondicionamento do vidro, embalar em jornal, caixas ou garrafas 

PETs para evitar acidentes. 

 

É necessário que a área do refeitório disponha de kits com 2 lixeiras 

industriais de 80L com pedal dispostas por todo o perímetro da área e próximo 

à área de lavagem de louça, para que os usuários possam descartar seus 

resíduos separadamente na lixeira de resíduo comum/rejeito e na lixeira de 

resíduos recicláveis. 



(Papel Timbrado da Concessionária e do Governo do Distrito Federal) 

	 20	

 
Figura 24. Kit lixeiras industriais de 80L. 

  

Os resíduos comuns/rejeitos serão destinados ao Aterro Sanitário de 

Brasília – ASB, que começou a operar em 17 de janeiro de 2017, com uma área 

de 760.000 m² de área, destas 320.000 m² são destinadas a receber os rejeitos. 

 

O sistema que compõe a primeira etapa recebeu tratamento especial com 

1,5 metro de solo compactado, com uma manta de polietileno de alta densidade 

(PEAD), texturizada  nas duas faces, com espessura de 2mm e acima dela mais 

50 cm de terra. 

 

Na segunda etapa, além desses cuidados, o solo teve mais uma proteção 

diferenciada. Foi colocada, abaixo da manta PAD uma manta de GCL que tem 

tecido impregnado com um mineral que evita a penetração da água e umidade, 

além da instalação do Colchão Drenante. 

 

Leis Distritais quanto aos Resíduos Sólidos: 

 

a) Lei nº 3.517/04 – Dispõe sobre a coleta seletiva de 
lixo nos órgão e entidades do Poder Público, no âmbito do 
Distrito Federal; 
b) Lei nº 3.890/06 – Dispõe sobre a coleta seletiva de 
lixo no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências; 
c) Lei nº 5.418/2014 – Dispõe sobre a Política Distrital 
de Resíduos Sólidos e dá outras providências; 

 

COLETA E DESTINAÇÃO DE ÓLEO DE COZINHA DE ACORDO 
COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE 

	
Empreendimentos que utilizam óleo de cozinha no preparo de alimentos 

devem descartar adequadamente esses produtos e seus resíduos. Além de 
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causar situações indesejadas no sistema hidráulico do empreendimento, 

causando entupimento das tubulações, o óleo que é lançado na rede - caso não 

haja um sistema de tratamento de efluentes eficiente - pode se espalhar na 

superfície dos corpos hídricos, causando poluição e consequente desequilíbrio 

no ecossistema aquático. 

 

De acordo com a Caesb, o óleo de cozinha lançado na rede compromete 

o sistema de tratamento do esgoto no Distrito Federal  em até 40% (quarenta 

porcento). Cada pessoa produz por mês cerca de 1,5L (um litro e meio) de óleo, 

o que representa 12 milhões de litros de óleo lançados por ano na rede de esgoto 

no DF, esse volume é capaz de poluir 240 trilhões de litros de água, o que 

representa 428 (quatrocentos e vinte e oito) vezes o volume do Lago Paranoá 

(Fonte: Correio Brasiliense).  

 

Em 2008 foi aprovada a Lei Distrital nº4134, que dispõe sobre a coleta, 

transporte e destinação final de óleo utilizado na fritura de alimentos no Distrito 

Federal e institui o Programa de Tratamento e Reciclagem de Óleos e Gorduras 

Vegetais ou animais, de uso doméstico ou industrial, utilizados na fritura dos 

alimentos no âmbito do Distrito Federal. 

 

Na referida Lei Distrital, o art. 2º, § 1º, inciso III aborda as metas 

educativas que devem ser que o programa deve adotar, conscientizar e motivar 

o setor gastronômico, como bares, restaurantes e hotelaria, da importância de 

sua participação na reciclagem e destinação final do óleo saturado, no parágrafo 

§ 2º, inciso IV apresentam medidas de incentivo quanto à exploração econômica 

deste resíduos, de modo a estimular a operacionalização por meio das pequenas 

empresas e do cooperativismo. 

 

As iniciativas existentes hoje para a coleta e reciclagem de óleo vegetal e 

resíduos são pontuais, partindo de determinados setores econômicos e 

cooperativas, no DF alguns projetos que fazem o recolhimento de óleo usado os 

quais os Restaurantes Comunitários (RCs) poderão contratar ou firmar parcerias 

para viabilizar a destinação do óleo produzido. Estão listados abaixo algumas 

das unidades: 



(Papel Timbrado da Concessionária e do Governo do Distrito Federal) 

	 22	

 

ECOLIMP (Recanto das Emas) 
Setor de indústria - Quadra 12 lote 33/35 - Ceilândia – DF, 

CEP: 72.265-120 
 
CENTRO ESPÍRITA ANDRE LUIZ (Guará) 
AE 16 A, QE 16 - Guará, DF, 71015-264 
 
PEVs PROJETO BIGUÁ (Caesb) 
 
§ Caesb (Ed. Sede): Av. Sibipiruna, Lotes 13 a 21, 

Águas Claras, Brasília-DF; 
§ Caesb (ETA Brasília/ Laboratório Central): SAIN, 

A/E s/n (entre o Detran e o DER-DF), Plano Piloto, 
Brasília; 

§ Gerência de Atendimento ao Público do Núcleo 
Bandeirante: Praça Central, Módulo 05, Núcleo 
Bandeirante;  

§ Gerência de Atendimento ao Público do Guará: QE 
13, Cj. D/E, Lts 1 e 2, Sl. 210/202, Guara I;   

§ Gerência de Atendimento ao Público do 
Paranoá: Qd. Central, AE 06, Paranoá   

§ Gerência de Atendimento ao Público de 
Planaltina: Av. Independência, SCC, Qd. 02, Bl. E, 
Planaltina;  

§ Gerência de Atendimento ao Público de São 
Sebastião: Av. Comercial, Lt. 1301, Lj. 01, São 
Sebastião;  

§ Gerência de Atendimento ao Público de 
Sobradinho: Quadra Central, Lt. C, Sobradinho;  

§ Gerência de Atendimento ao Público de 
Brazlândia: SNO, AE 01, Lt. E, Brazlândia;  

§ Gerência de Atendimento ao Público de 
Ceilândia: CNN 01, Bl. L, Ceilândia;  

§ Gerência de Atendimento ao Público do 
Gama: SIGA, Qd. 01, Lt. 520/600, Gama;  

§ Gerência de Atendimento ao Público do Recanto 
das Emas: Av. Recanto das Emas, Qd. 201, Cj. 10, Lt. 
01,  Recanto das Emas;  

§ Gerência de Atendimento ao Público de 
Samambaia: QN 206, Cj. C, Lt. 02 - Samambaia;  

§ Gerência de Atendimento ao Público de Santa 
Maria: Qd. Central 211, Bl. B, AE, Santa Maria;   

§ Gerência de Atendimento ao Público de 
Taguatinga: C 05, Lt. 03, Lj. 01, próximo a 12ª DP, 
Taguatinga Centro; 

§ Administração Regional do Lago Norte: SHIN CA 
05, Bloco J, Lago Norte, Brasília-DF;  

§ Administração Regional do Lago Sul: SHIS QI 11, 
AE 01, Lago Sul, Brasília-DF;  
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§ Administração do Parque da Cidade: Sara 
Kubistchek, Brasília-DF; 

§ Administração do Parque Olhos D'Água: 414/415 
Asa Norte, Brasília-DF; 

§ Administração do Parque Asa Sul: 614 Sul - Asa Sul, 
Brasília-DF; 

§ Administração Regional do Guará: SRIA II, QE 25, 
AE/CAVE, Guara - DF;  

§ Ginásio de Múltiplas Funções – ao lado da Feira 
Permanente do Cruzeiro. Cruzeiro-DF; 

§ IBRAM: SEPN 511, Bloco C, Ed. Bittar, Plano Piloto, 
Brasília-DF; 

§ SLU / Papa Entulho Ceilândia - QNN 29, AE, s/n, 
Ceilândia- DF; 

§ SLU / Papa Entulho Ceilândia - QNN 27, AE – 
Ceilândia – DF; 

§ SLU / Papa Entulho Ceilândia - QNP 28, AE – Setor 
P – Ceilândia – DF; 

§ SLU / Papa Entulho Planaltina - Área Especial nº02 - 
Lts 11 e 12 – St. Norte – Planaltina – DF; 

§ SLU / Papa Entulho Guará - SRIA II - QE 25 - Àrea 
Especial do CAVE; 

§ SLU/ Papa Entulho: QNG 47, AE 09, Taguatinga – 
DF; 

§ SLU / Papa Entulho Gama - Av. Contorno - Lt. 2 - 
Próximo ao DETRA – Gama - DF; 

§ SLU/ Papa Entulho: AE 02, Lt. K, Brazlândia – DF; 
§ Administração Regional do Varjão – Varjão - DF. 

 

Para a incorporação de um programa coleta residual de óleos de cozinha 

usado nos RC’s é necessário que se disponha de uma área pequena com solo 

impermeabilizado ou uma bacia de contenção para que se acondicione os 

recipientes contendo o óleo coletado em um período.  

 

Todos os colaboradores devem receber instruções quanto ao manejo e 

preservação do óleo para que o mesmo seja passível de reciclagem e 

beneficiamento. Para isso, algumas recomendações devem ser seguidas (Figura 

25).  
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Figura 25. Recomendações para acondicionamento, coleta e transporte 

do óleo usado. 

 

Uma etapa importante é a fiscalização desses pontos de coleta quanto ao 

uso ecologicamente adequado desse material. Garantir que as empresas, 

companhias ou cooperativas estão de fato beneficiando o óleo, pois como 

mencionado, o descarte incorreto pode causar danos ambientais significativos, 

com potencial poluidor elevado, especialmente no que se trata do compartimento 

hídrico. 

 

Outro viés que também pode ser explorado é a permuta do óleo usado. 

Este pode ser utilizado para a fabricação de sabão, e o produto do obtido (sabão 

líquido, sabão em barra) podem ser utilizado para a lavagem de pisos, sanitários 

e equipamentos dos próprios RC’s. 

 

Elaboração e implementação de programas com vistas ao aumento 
da eficiência na utilização de água e/ou reutilização de águas servidas 

 
O Planos ou Programas Básicos Ambientais, consistem num conjunto de 

ações destinadas a monitorar, controlar e mitigar os impactos ambientais sobre 
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o meio físico, biótico e socioeconômico durante as fases de implantação e 

operação de um empreendimento.  

 

A elaboração e implementação dos planos e programas são realizadas 

por técnicos capacitados a implantar os mesmos por meio de gerenciamento das 

atividades e operacionalização das atividades inerentes a cada ação específica 

contemplada no plano, a fim de fazer o acompanhamento das metas e 

indicadores. 

 

Programa de Reuso de Águas Servidas para as novas Unidades – 
PRAS 

Justificativa 
A água potável própria para consumo é um bem escasso, que nem todos 

tem acesso; e é um serviço oferecido por um alto preço. A criação de alternativas 

para o reuso da água consumida é necessária, tanto do ponto de vista 

econômico, quanto socioambiental. Os banheiros dos RCs e as áreas de 

lavagem de louça são zonas onde existe o maior número de pontos de 

desperdício de água, parte dessa água pode ser reutilizada antes mesmo de 

seguir para o seu destino, para o sistema de esgoto sanitário. Por exemplo, a 

água utilizada na descarga é limpa e pode ser substituída por uma água menos 

limpa ou reutilizada da pia e do chuveiro. Geralmente estas águas contém 

apenas resíduo de sabonete, shampoo e creme dental, assim chamadas de 

“águas cinzas”, pois não possuem tanta contaminação. 

 

Objetivo 
 Implantar sistema de reuso de águas servidas em instalações sanitárias 

e hidráulicas no, levando em consideração a viabilidade econômica, executiva e 

sustentável do projeto. 

 

Ações Previstas 
a) Identificação e classificação dos setores em que será 

implantado o sistema do reuso de águas servidas; 

b) Adaptar as estruturas existentes ou substituir por um 

novo sistema hidráulico e/ou sanitário que seja apropriado 
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para redirecionar as águas servidas para o sistema de 

reuso; 

c) Dimensionar o sistema de tratamento simplificado; 

d) Instalação dos sistemas; 

e) Monitoramento do sistema e melhoria contínua do 

programa. 

 

Cenário III 
A pia do banheiro pode ter um design já apropriado para coletar sua água 

e destinar para os outros aparelhos no banheiro, ou essa coleta também pode 

ser feita na parede, no percurso feito pelo encanamento, ou em uma adaptação 

de sifão, regulando a saída da água com a ajuda de um registro. No banheiro a 

coleta pode ser feita no piso, sob os pés. Um estrado elevado de plástico ou em 

madeira, sobre um compartimento de armazenamento, cria um sistema simples 

de coleta de água residual do chuveiro. Dentro do compartimento de 

armazenamento também pode ser adicionado um sistema de filtragem para uma 

melhoria da qualidade da água servida. 

 

Para o reuso das águas cinzas produzidas na área da lavagem de louça 

pode ser instalado um sistema de reuso contendo uma caixa de gordura logo 

após o sifão e tubulação, que é o primeiro lugar onde a água cinza vai passar; 

logo após uma estrutura de filtro, pode ser construído com um filtro cilíndrico  

feito com placas de pré-moldado, as camadas dos filtros podem ser mais 

espessas ou mais finas, depende do tipo de areia e da quantidade da água a ser 

filtrada; após filtrada a água é encaminhada a uma cisterna, também chamada 

de tanque de reuso que serve para estocar a água filtrada, geralmente feita em 

placas de pré-moldados e deve ser mantida fechada; a água da cisterna é 

transportada por uma bomba elétrica até uma caixa de água elevada, e dela a 

água tratada pode ser redistribuída para as atividades de lavagem de piso e 

paisagismo (irrigação das áreas vesdes dos RCs). 

 
Limpeza de caixas d’água 
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É de extrema importância que as caixas d’água sejam limpas de 6 em 6 

meses, para garantir que o abastecimento seja seguro.  

 

Os passo sugeridos pelo Ministério da Saúde são: 

 

a) Fechar o registro da entrada; 

b) Após fechar o registro de entrada, consumir e 

reservar parte da água do reservatório para realização de 

atividades domésticas, sempre mantendo um palmo de 

água dentro do reservatório, para ser utilizada na limpeza; 

c) Fechar o registro de saída para impedir que a água 

que restou para a limpeza da caixa e para que a sujeira não 

desça pelo cano; 

d) Utilizar pano e esponja macia para limpar o fundo e 

as paredes internas do reservatório. Se necessário, utilizar 

escovas de cerdas de fibra vegetal, ou cerdas plásticas 

macias, para retirar excessos de sujeira/resíduo do 

reservatório; 

IMPORTANTE: Nunca utilizar vassouras, escova de 

cerdas metálicas, detergentes e qualquer tipo de sabão, no 

procedimento de lavagem de caixa d’água. 

e) Descartar a água suja pela tubulação de limpeza; 

IMPORTANTE: Nunca descartar a água suja pela 

tubulação de saída (pontos de consumo como: torneiras, 

chuveiros e descargas), pois todos os resíduos 

provenientes do processo de limpeza ficarão acumulados 

nesta tubulação e contaminando a água. 

f) A água suja que não desce pela tubulação de limpeza 

e fica no fundo do reservatório deve ser retirada com a 

ajuda de um pano, esponja ou balde; 

g) 0Após descartar toda a água suja do reservatório, 

feche o registro de limpeza; 

h) Mesmo com a caixa sem sujeira aparente, o 

procedimento de limpeza ainda não foi concluído. É 
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necessário fazer a sanitização do reservatório e, 

posteriormente, dos pontos de consumo. Para iniciar esta 

etapa, abre-se o registro de entrada. 

i) Encher a caixa d’água com cerca de 1 (um) palmo de 

água, fechar o registro de entrada; 

j) Acrescentar 1L de água sanitária (2,0% a 2,5%) para 

cada 10 L de água. Aguardar por duas horas para a 

desinfecção do reservatório; 

k) Abrir o registro de saída, torneiras e descargas, para 

que a solução contendo água sanitária faça a sanitização 

da tubulação de saída; 

l) Após descartar toda a água, fechar todas as torneiras, 

chuveiros, descargas, e abrir o registro de entrada para 

encher a caixa d’água; 

m) Colocar a tampa da caixa d’água, assegure de 

que esteja travada e deixe registrada a data da próxima 

limpeza na parede externa da caixa. 
 

Limpeza emergencial que será acionada sempre que houver verificação 

de necessidade imediata; 

 

Limpeza interna e externa com o objetivo de deixar os equipamentos livres 

de qualquer elemento que possa ser caracterizado como lixo ou escória; 

 

Limpeza rotineira que consistirá nos serviços de varredura, limpeza e 

desobstrução dos dispositivos de drenagem, incluindo banheiros, pisos, pias e 

janelas. 

a) Varredura 
Atividade de limpeza do RCs que antecede a limpeza (e se necessário 

desinfecção dependendo da área do RC), deve ser realizada diariamente, 

sempre que necessário. 

 

b) Limpeza 
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Limpeza e diária, organização do ambiente com reposição de materiais 

de consumo diário (revisão da limpeza dos mobiliários, banheiro, piso, pias e 

janelas) e recolhimento dos resíduos conforme classificação. Trata-se da 

limpeza realizada diariamente de forma a manter/conservar os ambientes 

isentos de sujidade e risco de contaminação. 

 

c) Desobstrução dos dispositivos de drenagem 
Estabelecimentos como os RC’s possuem alta presença de gorduras 

proveniente da lavagem dos utensílios, pratos e talheres, por esse motivo as 

caixas de gordura são essenciais para impedir que óleos e gorduras caiam na 

rede coletora do sistema de esgoto, e consequentemente na rede pública.  

 

A instalação de caixas de gordura é previstas pelo Decreto Distrital nº. 

5.631/80.  

 

Esse sistema precisa passar por um monitoramento constante e regular 

para garantir que a caixa esteja sempre limpa, para o essencial e seu pleno 

funcionamento. Para realizar a limpeza da caixa de gordura com segurança é 

necessário respeitar alguns passos:  

 

a) Retirar a tampa: o recomendado é que essa retirada 
seja feita com um pé de cabra. Essa etapa deve ser feita 
com muita atenção e devagar, pois há juntas na parte 
inferior da caixa que podem ser danificadas; 

b) Inspeção de peças: se necessário remover algumas 
peças para substituir, localizar cada uma e remover de 
forma adequada; 

c) Descobrir a quantidade de resíduos: para a medição 
é preciso ter uma vara. O objeto deve tocar o fundo da 
caixa, e será preciso fazer alguns movimentos circulares. 
Os resíduos dentro da caixa vão manchar a vara, com isso 
é possível ter noção de quanta gordura, óleo e outras 
sujeiras há dentro da caixa, basta ter uma fita métrica para 
medir o tamanho da mancha. 

d) Remoção da água parada: para a retirada da água é 
necessário um balde pequeno, ou recipiente que caiba 
dentro da caixa. 

e) A retirada dos resíduos: com auxílio de outro 
recipiente é feito a retirada de toda sujeira encontrada no 
interior da caixa é feito a retirada de toda sujeira 
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encontrada no interior da caixa, remover os restos de 
gordura ou óleo pelos cantos, isso fará com que o tempo 
para a próxima manutenção seja diminuído; 

f) Acondicionamento do resíduo: colocar o gordura/óleo 
em recipiente resistente e impermeável; 

g) Limpeza propriamente dita da caixa de gordura: para 
chegar a uma higienização mais eficiente, se possível, usar 
objetos para raspar as sujeiras existentes na superfície da 
tampa e nas laterais da caixa de gordura; 

h) Reinstalação da caixa de gordura: recolocar a tampa 
e garantir que o sistema não foi comprometido durante a 
limpeza. 

 

O resíduo coletado na limpeza deve ser coletado por empresas 

especializadas. A limpeza bem como a coleta do resíduo proveniente da caixa 

de gordura também pode ser feita integralmente por empresas especializadas, 

por meio de sucção de rejeitos. Com um caminhão acoplado, é feita a retirada 

de todo o material sólido com separação dos efluentes. Esses rejeitos saem da 

caixa de gordura diretamente para o tanque do caminhão, sem contato com o 

meio externo, o que evita vazamentos e contaminações.  

 

Após o processo de limpeza o material é levado para uma central de 

tratamento para descontaminação e descarte. 

Essas são as premissas básicas em respeito a legislação ambiental 

apresentado por este estudo. 

 

 


