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Coleta Seletiva é o recolhimento de 
materiais recicláveis (papel, papelão, plástico, 
isopor e metal) que não devem ser misturados 
ao lixo comum das residências ou locais de 
trabalho. trata-se de um cuidado dado ao 
resíduo que começa com a separação em duas 
lixeiras, uma para os orgânicos e rejeitos 
e outra para os recicláveis. os reCiCláveiS 
devem ser entregues para a Coleta Seletiva 
realizada pelo slu nos dias e horários 
corretos ou levados a um local de entrega 
voluntária (lev). todo o material com valor 
econômico é triado e comercializado pelas 
cooperativas de catadores.

já os orgâniCoS e rejeitoS devem ser 
entregues para a coleta convencional 
realizada pelo slu.

OQUEÉ
COLETA

SELETIVA?
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A
COLETA

SELETIVA
TRAZ

INÚMEROS
BENEFÍCIOS.
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• minimiza a 
extração de 
recursos naturais 
para fabricação de 
novos produtos;

• aumento da 
vida útil do aterro 
sanitário, já que 
diminui o volume de 
resíduos  a serem 
aterrados;

• aumento do ciclo 
de vida das matérias-
primas de cada 
resíduo coletado e 
reaproveitado.

• geração de 
trabalho e renda 
aos catadores de 
materiais recicláveis;

• resgate da 
cidadania dos 
catadores, que 
trabalham de 
maneira organizada 
em cooperativas e 
associações.

• estímulo à 
mudança de hábitos 
e valores no que 
diz respeito à 
proteção ambiental, 
conservação da vida, 
desenvolvimento 
sustentável e 
redução do 
desperdício. • criação de novas 

práticas de separação 
dos resíduos, 
considerando que os 
materiais recicláveis 
permeiam todas as 
atividades sociais.

• redução de gastos 
com aterramento dos 
resíduos;

• diminuição de 
gastos com a limpeza 
pública;

• economia de 
recursos naturais.
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COMO
SEPARAR

SEUS
RESÍDUOS?

basta separar o seu lixo em dois sacos 
diferentes. um para materiais reCiCláveiS e 
outro para orgâniCoS e rejeitoS. no saco de 
recicláveis, de preferência na cor verde ou 
azul, coloque papel, papelão, plástico, isopor 
e metal. o outro saco, de preferência preto 
ou cinza, é para resíduos orgânicos e rejeitos. 
não precisa lavar as embalagens, basta retirar 
o excesso de alimentos ou líquidos.
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MATERIAIS 
RECICLÁVEIS
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• garrafa comum ou pet (refrigerante, suco, óleo)

• pvc

• embalagens de produtos de limpeza

• embalagens de produtos de higiene

• embalagens de produtos alimentícios

• tampas plásticas

• copos de plástico

• plástico metalizado, como embalagens de salgadinhos e biscoitos.

• adesivos

• cabo de panela

• celofane

• pratos e talheres de plástico

• cápsulas de café

• canudos

• baldes e bacias

• sacos e sacolas de plástico

• brinquedos de plástico

• utensílios de cozinha de plástico

PLÁSTICO

ALGUNS PLÁSTICOS NÃO SÃO RECICLÁVEIS:
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• embalagens de produtos alimentícios que não 
estejam engordurados 

• embalagens longa vida

• caixas de papelão, de preferência desmontadas

• papéis de escritório

• cadernos

• jornais

• revistas

ALGUNS PAPÉIS NÃO SÃO RECICLÁVEIS:

• papel sujo

• guardanapo ou papel toalha engordurado

• papel higiênico

• papel metalizado

• papel vegetal

• papel carbono

PAPEL E PAPELÃO
• panfletos

• papéis de embrulho

• papéis de seda

• cartolina

• papéis kraft

• papéis de desenho

• papéis impressos

• papel termossensível (extratos bancários, cupom 
fiscal, comprovante de cartão)

• papel plastificado

• etiqueta adesiva

• fotografia
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• latas de sardinha, achocolatados, etc

• latas de refrigerante e cerveja

• folhas de alumínio limpas

• embalagens de marmitex, sem restos de alimentos

ALGUNS METAIS NÃO SÃO RECICLÁVEIS:

• metal enferrujado

• esponja de aço

• lata de tinta

• lata de solvente

• lata de verniz

METAL
• ferragens

• arames

• fios de cobre

• panelas sem cabo

• lata de inseticida

• agulha

• tachinha

• clipes

• grampo
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• folhas

• caixas

• protetores de caixas de eletrodomésticos

• marmitas e bandejas, sem restos de alimentos

só entregar os recicláveis para a Coleta Seletiva no dia certo. você também pode utilizar um dos pontoS de 
entrega voluntária - Pev mais próximo a sua casa.

saiba o endereço dos (Pev) em www.slu.df.gov.br

ISOPOR

O MAIS IMPORTANTE: 

11

http://www.slu.df.gov.br 


12

ORGÂNICOS
E REJEITOS
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• cascas de frutas e legumes

• restos de comida

• borra de café

confira os dias e horários das ColetaS ConvenCional e Seletiva em www.slu.df.gov.br
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• sementes

• cascas de ovos

• folhas secas

• sachê de chá

• clipes

• fraldas

• cristais

• papéis toalha usados

• papéis higiênicos usados

• areia de animal doméstico

• etiquetas e fitas adesivas espelho

• absorventes

• preservativos

• panos e tecidos

• cabo de panela

• papéis carbono

• esponjas de aço

• esponjas de limpeza

• algodão

• grampos

• cotonete

• fotografias

• bitucas de cigarro

• palitos de madeira

• extratos bancários

• plásticos metalizados (embalagens de salgadinho e biscoitos)

devem ser colocados junto com os orgânicos, casos você não 
faça compostagem doméstica. (veja como na página 22)

ORGÂNICOS

REJEITOS

http://www.slu.df.gov.br
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OQUE
FAZERCOM

OUTROS 
RESÍDUOS?
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atualmente o slu não faz a reciclagem do vidro por não haver viabilidade econômica pra sua reciclagem.

• vidros de janelas

• vidros de automóveis

• lâmpadas

VIDRO

• ampolas de medicamentos

• espelhos

• garrafas de bebidas alcoólicas

• garrafas de bebidas não alcoólicas

• copos e taças de vidro comum

• cacos de vidro comum

• frascos de molhos e condimentos

• potes de produtos alimentícios

• frascos de perfumes

• frascos de produtos de limpeza

devem ser entregues a cooperativas de catadores que recebam esse material ou em pontos particulares de coleta vo-
luntária no comércio. empresas como a green ambiental e a residual disponibilizam contêineres para coleta de vidro 
em diferentes pontos do df.

o slu estimula mas não se responsabiliza pela qualidade e regularidade desses serviços. 

saiba mais em www.Slu.df.gov.br na aba “Coleta Seletiva”
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• pilhas

• baterias

• cabos em geral

• computadores

• notebooks

• teclados

• mouses

• monitores

• eletrodomésticos

• eletro portáteis

• tvs

• microondas

• aparelhos de som

• câmeras fotográficas

• celulares

• fones de ouvido

• impressoras

• ferros de passar roupas

ELETRÔNICOS

devem ser entregues em pontos de entrega voluntária no comércio ou em instituições que recebem esses materiais: 

• Zero imPaCto - www.zeroimpacto.com.br

• meta reCiClagem – (61) 3559-1111

• aSSoCiação reCiCle a vida – www.cempre.org.br

• rota da reCiClagem (Crv) – www.rotadareciclagem.com.br

o slu estimula mas não se responsabiliza pela qualidade e regularidade desses serviços.
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o descarte irregular de óleo de cozinha usado pro-
voca danos ambientais significativos, como impermeabi-
lização do solo e contaminação do lençol freático.

o projeto biguá, da companhia de saneamento am-
biental do distrito federal (caesb) possui vários pon-
tos de recebimento de óleo de cozinha, incluindo a 

ÓLEO DE COZINHA

rede de papa entulhos do slu.  recomenda-se que o mate-
rial seja levado em embalagens plásticas como frascos de 
produtos de limpeza ou garrafas pet.  

confira os endereços dos papa entulhos em:

www.slu.df.gov.br

LÂMPADAS FLUORESCENTES

lâmpadas possuem componentes tóxicos. quando 
descartadas incorretamente podem contaminar o meio 
ambiente, pondo em risco a nossa saúde. a empresa re-
ciclus é a responsável pela logística reversa, ou seja, 

responsabilidade dos fabricante e comerciantes pela coleta 
e destinação ambientalmente adequada das lâmpadas fluo-
rescentes inservíveis. veja os pontos de coleta no comér-
cio em www.reCiCluS.org.br

17
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MEDICAMENTOS

medicamentos vencidos ou seringas devem ser entregues em farmácias, hospitais ou postos de saúde (lei nº 
5.092/2013).

a responsabilidade da coleta de pneus usados é dos fabricantes e comerciantes. entregue os pneus inservíveis em lojas 
revendedoras do produto.

PNEUS

18
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DICAS
PARA

CUIDAR
BEMDO
SEULIXO

• retire o excesso de alimentos e líquidos. não precisa 
realizar a lavagem das embalagens;

• embale materiais cortantes ou perfurantes em 
jornal, caixas ou garrafas pet para evitar acidentes;

• coloque o lixo em sacos resistentes e bem fechados;

• observe o horário que o caminhão passa em sua rua 
e coloque o lixo na rua uma hora antes;

• papel em geral deve ser descartado seco e, sempre 
que possível, sem amassar. embalagem longa vida, 
plástico e lata de alumínio podem ser amassadas para 
diminuir o volume;

• caixas de papelão devem ser desmontadas;

• condomínios residenciais devem colocar seus 
resíduos em contêineres nas cores verde para coleta 
seletiva e cinza para coleta convencional.
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em algumas regiões do df o slu não 
realiza a coleta seletiva porta a porta, mas os 
cidadãos podem utilizar os papa recicláveis, 
que estão sendo instalados em diversos pontos 
estratégicos. 

consulte a lista em:

PAPA
RECICLÁVEL

20
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o PaPa entulho é um Serviço gratuito do 
Slu. nele você pode descartar até 1 metro 
cúbico (equivalente a uma caixa de água de mil 
litros) de entulhos em geral, móveis, colchão, 
restos de poda, azulejos, cimento, terra, telhas 
sem amianto e óleo de cozinha usado. também 
podem ser entregue materiais recicláveis, desde 
que estejam separados e limpos. esses materiais 
são encaminhados para as cooperativas de 
catadores do df.

as dez unidades em operação funcionam de 
segunda a sábado, das 7h às 18h. saiba qual o 
PaPa entulho mais próximo de você em:

PAPA
ENTULHO

www.Slu.df.gov.br/PaPa-entulho/
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COMPOSTAGEM 
DEORGÂNICOS 

EMCASA 

MINHOCÁRIO

seus resíduos orgânicos podem ser 
transformados em adubo de excelente 
qualidade!

o uso de minhocário para tratar resíduos 
orgânicos é uma alternativa para apartamentos 
ou outros locais com restrição de espaço, 
pela sua praticidade e tamanho. com manejo 
adequado (uso de matérial vegetal seco 
de cobertura e revolvimento periódico, 
principalmente), as minhocas transformam, em 
poucas semanas, o material orgânico em adubo 
sem atrair moscas ou provocar mau cheiro.

exiStem várioS modeloS de minhoCário à 
venda no ComérCio, maS voCê Pode ConStruir 
um minhoCário utiliZando três baldes grandes 
com tampa, empilhados. veja como:
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MONTAGEM DO MINHOCÁRIO

• com um estilete, retire o centro da tampa dos baldeS 
1 (que fica no chão) e do 2, deixando apenas a borda  da 
tampa para suportar o balde superior. 

• instale uma pequena torneira plástica na base do 
balde 1, para retirada do biofertilizante.

• faça vários furos no fundo dos baldeS 2 e 3 com uma 
furadeira.

• faça uma linha horizontal de furos na parte superior das 
laterais dos baldeS 2 e 3 para ventilação. 

• empilhe os baldes e está pronto.
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• coloque as minhocas californianas (é fácil encontrar 
para comprar) no balde 3, junto com restos de comida, 
cascas de frutas e legumes(veja as restrições abaixo). 
uma boa dica é colocar um pouco de adubo finalizado 
(você encontra onde for comprar as minhocas) no 
fundo do balde 3, junto com as minhocas, para criar 
um ambiente agradável para elas começarem o trabalho.

• acomode os resíduos orgânicos em um montinho no 
balde 3 e cubra-os com a matéria vegetal seca.

• acrescente diariamente os resíduos orgânicos que 
você produzir em casa e sempre cubra com matéria 
vegetal seca (palha, folhas secas ou grama seca).

• as minhocas vão digerir os alimentos e produzir 
húmus.

• o balde 2  fica vazio até o balde 3 ficar cheio. quando 
isso acontecer, o balde 3  vai para a parte central e 
o 2 passa para cima, para continuar a receber material 
orgânico.

• assim que todo alimento for transformado em adubo 
no balde central, as minhocas irão migrar para o balde 
2 em busca de alimento, passando pelos furos no fundo.

VEJA COMO USAR

• o balde 1 funcionará como coletor de biofertilizante 
(líquido gerado na decomposição da matéria orgânica, que 
também é um ótimo fertilizante). o líquido deve ser retirado 
semanalmente pela torneira, usando um recipiente. utilize 
o biofertilizante diluído em água, na proporção de 1/10. 
sempre que ficar vazio, lave o balde para evitar mau cheiro.
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• cascas de frutas

• cascas de legumes

• casca de ovo

• caroços de frutas

• grãos

• sementes

• borra de café com filtro de papel

• saquinhos de chá (sem barbante e etiqueta)

• arroz

• carnes

• ossos

• líquidos e laticínios

• temperos fortes

• papéis

• limão, pimenta, alho ou cebola.

• óleos e gorduras

a matéria vegetal seca é fundamental! utilize serragem, folhas, palhas ou grama para cobrir e misturar 
aos resíduos orgânicos.

O QUE PODE SER COMPOSTADO? NÃO DEVE SER COMPOSTADO!

DICA IMPORTANTE
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• www.reciclasampa.com.br/

• 

• www.caesb.df.gov.br/projeto-bigua.html

• 

• www.mma.gov.br/images/arquivo/80058/
compostagem-manualorientacao_mma_2017-06-
20.pdf

REFERÊNCIAS
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