
www.caesb.df.gov.br/

Se você ainda tem alguma dúvida, aqui estão os
órgãos que podem te ajudar! E o mais importante: 
NUNCA descarte lixo nas vias e nas ruas! 

Lixo Verde

Reciclável

Orgânico

Eletrônicos

Oi, Jéssica! 
Então, vamos aprender!

Olá, Pedro! Tudo bem?
O programa Entrequadras 

de hoje é sobre o lixo!

Administração Regional do Plano Piloto
-Órgão que realiza a gestão da cidade, identi�cando as demandas e encaminhando-as

aos órgãos responsáveis, com acompanhamento e posterior devolutiva à comunidade.
www.planopiloto.df.gov.br / Telefone: (61) 3329-0420 

Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU
Coleta seletiva e convencional de residuos sólidos urbanos. Limpeza 

das  paradas de ônibus, dos monumentos e das passagens subterrâneas, varrição de rua e pintura de 

www.slu.df.gov.br /  Telefone: 3213-0153

Companhia Urbanizadora da Nova Capital - Novacap

e poda de grama e árvores e jardins ornamentais. Esvaziamento de contêiner e recolhimento de lixo verde.
http://www.novacap.df.gov.br / Telefone: (61) 3403-2626 

Fiscalização de descarte irregular. Retirada da poluição visual na área tombada de Brasília e de 
faixas em área pública.

Instituto Brasília Ambiental - Ibram
Fiscalização de poluição sonora (aferição de ruídos). Fiscalização ambiental: derrubada e poda de espécies 
arbóreo-arbustivas. Fiscalização de criação irregular de animais silvestres. 

www.ibram.df.gov.br / Telefone: (61) 3214-5616
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Quanta coisa nova estou aprendendo! E tenho mais 
uma dúvida, sobre pilhas e baterias . Sei que se 

forem descartadas de forma errada podem se 
tornar muito perigosas. O que devo fazer? 

Temos muito ainda para aprender. Como, por 
exemplo, reaproveitar o  óleo que usamos para cozinhar.-
 Não podemos jogar o óleo na pia da cozinha!

ÓLEO

Então, o que podemos fazer com o óleo de cozinha?

O óleo deve ser coletado separadamente e entregue
em pontos de coleta do Projeto Biguá:

www.caesb.df.gov.br 

Que bom, Jéssica! Descobrimos como descartar 
tanta coisa! É importante que a comunidade 

entenda a importância de manter a cidade limpa!

Pedro você pode devolver pilhas e baterias
onde foram compradas ou em assistências técnicas e 

pontos de recebimento.
Veri�que no site da SLU: www.slu.df.gov.br            

PILHAS E BATERIAS

ÓLEO DE COZINHA

+

-

+

-

Pois é, Jéssica! Devemos separar nossos resíduos em 
duas lixeiras ou sacos. Uma lixeira para orgânicos e 

rejeitos, que vão no caminhão da coleta do lixo comum, 
e outra para os recicláveis, que vão no caminhão da 

coleta seletiva. No site do SLU tem o cronograma das 
coletas: www.slu.df.gov.br 

Jéssica, o que podemos descartar  no 
caminhão de lixo comum do SLU?

É absurdo como as pessoas jogam fora coisas que não
são lixo! Temos que aprender a separar para contribuir 
com as cooperativas de catadores de recicláveis e com 
o meio ambiente. Veja o que pode ser reciclado: 

Garrafas, embalagens de produtos 
de limpeza, potes de creme, xampu, 

condicionador, tubos e canos, 
brinquedos, sacos, sacolas, isopor 

e embalagens longa vida.   

Papelão, jornais, 
revistas, impressos 
em geral, papel de 

fax, embalagens 

Papel

Molas e latas, latinhas de 
cerveja e refrigerante, 
esquadrias e molduras 

de quadros

Plásticos MetaisSODA
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MATERIAL RECICLÁVEL

Coleta Seletiva 

Os materiais orgânicos: restos de alimentos, 
�ltros de chá ou café usados, papéis sujos. E 

também os rejeitos que não podem ser reciclados
nem virar adubo por meio da compostagem.

ORGÂNICO E REJEITOS

 

Realização
Administração Regional do Plano Piloto 
  

Concepção 

Plano Piloto 
  

Diagramação e Ilustração
Assessoria de Comunicação - 

Administração Regional do Plano Piloto
   
Apoio

Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU 
Fecomércio-DF

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap

Região Centro-Norte e Região Centro-Sul - Secretaria de Saúde
  

Brasília, junho de 2016

Veja os objetivos do 
Entrequadras:

Criar uma aproximação entre 
a  população e o  Poder Público    

  
Conhecer mais sobre os 

órgãos responsáveis pela 
gestão de resíduos   

 Aprender sobre coleta 
seletiva e descarte do lixo     

 Trocar ideias e sugestões

Vamos rever os principais pontos da cartilha:

Coleta seletiva 

Coleta convencional 

 

Devem ser entregues no local onde 
foram adquiridas

  
Núcleo Regional De Limpeza Norte 

– NUNOR ( SGAIN Q5 LOTE 23)    
Devem ser entregues em farmácias, 

drogarias e postos de saúde
  

Devem ser devolvidos aos estabelecimentos 
onde foram adquiridos,em assistências 
técnicas, postos derecebimento.  

Também podem ser consultados 
os pontos no site do SLU.

   
Contêiner DE LIXO VERDE. No contêiner 

de LIXO COMUM somente folhas 
em sacos plásticos  

Dispensar nos contêineres ou
colocar em sacos plásticos  

Deve ser coletado separadamente e
entregue em pontos de coleta

voluntária.
www.caesb.gov.br/projeto-bigua   

  
Restos de alimentos, cascas de 

ou café usados, papéis  sujos ou 
engordurados, vidro, guardana-

pos usados, lixo de banheiro  
Lâmpadas usadas em quartos, 

banheiros, salas

  
Remédios fora do prazo de 

validade
    

Celular, computador, televisão, 
câmeras, impressoras, DVD 

player e acessórios 
  

Cimento, entulho, tijolo, restos 
de azulejos, madeiras

  
Sobras de poda de árvore, 

galhos e folhas  

Óleo usado no preparo de 
alimentos

Resíduo O que é Descarte

Material Reciclável

Orgânico e Rejeitos

Lâmpadas 
Fluorescentes 

Pneus

Medicamentos 
Vencidos 

Pilhas e Baterias 

Produtos Eletrônicos 

Resíduos de Obras
 e Construções 

Lixo Verde

Óleo Culinário 
Usado

O Entrequadras é um programa
de conscientização e participação
comunitária em ações que acarretem 
melhoria de vida da comunidade.
Nesta primeira edição, falaremos 
sobre o descarte do lixo.

Com o aumento da quantidade e
da diversidade de lixo gerado
pelas cidades, a destinação 
inadequada dos resíduos pode 
oferecer riscos à saúde da população. 
Portanto, todos somos responsáveis 
pela conservação e limpeza da nossa 
cidade e pelo descarte correto do lixo.

Vamos alcançar toda a região do 
Plano Piloto com encontros entre
a Administraçã Regional, o SLU, a
Age�s, equipes da Secretaria de
Saúde, prefeitos, lideranças 
comunitárias, síndicos, comerciantes,
jardineiros e toda a comunidade.

Plásticos, metais, papel,
papelão, isopor e embalagem 

longa vida.  



Não, Pedro! De jeito nenhum! As Lâmpadas Fluorescentes
devem ser entregues onde foram compradas ou 

em pontos de coleta. Veja mais dicas sobre o descarte
de resíduos no site do SLU.  

Não, Pedro! Você deve colocá-los em contêineres de lixo verde.
e na sua quadra não tem um, solicite à Novacap. 

Ligue 3403-2460. As folhas podem ser colocadas em sacos 
plásticos. Não podemos deixar o lixo verde nas ruas!

E o lixo produzido pela poda de árvores,  o que 
faço com ele? É correto deixar nas vias públicas 

para que os caminhões levem?

- Eletrônicos:

Exatamente, Pedro! Não podemos jogar nada nas
ruas! Eletrônicos, como televisões e computadores,

também não! Eles devem ser entregues, 
separadamente, em pontos de coleta voluntária 

ou nas cooperativas de reciclagem. 

 
 

MÓVEIS E PNEUS

Você sabia, Jéssica, que nesses resíduos de obras
encontramos lâmpadas quebradas? O que devemos
fazer com as lâmpadas �uorescentes? Elas vão com

o entulho das obras? 

Vo
enco
fazer com as lâmpadas �uorescentes? Elas vão com

Os pneus, por exemplo, podem ser entregues
nos Núcleos de Limpeza do SLU e os móveis 

podem ser doados para quem precisa ou entregues 
à cooperativas de catadores de materiais recicláveis. 

LIXO VERDE

ELETRÔNICOS

- Pneus 
Asa Norte (3213-0245)           
Sobradinho (3591-6723)   
Gama (3556-1442)

ou pelo telefone: 3213-0189

- Sofás, colchões e móveis 
Veri�que a cooperativa mais 

próxima ou pelo site da SLU: 
www.slu.df.gov.br         

Veri�que a cooperativa mais próxima ou pelo site da SLU: www.slu.df.gov.br
ou pelo telefone: 3213-0189         

É verdade, Jéssica! Outra coisa que vejo nas ruas
são os resíduos de obras e construções, como

tijolos, concreto e outros entulhos. 

Isso é um absurdo, Pedro! Quando realizamos obras,
precisamos contratar o serviço de contêineres. Você
acredita que existem pessoas que jogam nas ruas da 

cidade colchão, sofá, televisão e pneus? 

Pôxa, Jéssica! Não acredito que isso aconteça!
Objetos velhos jogados na rua podem se
tornar foco do mosquito Aedes aegypti! 
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uma dúvida, sobre pilhas e baterias . Sei que se 
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Temos muito ainda para aprender. Como, por 
exemplo, reaproveitar o  óleo que usamos para cozinhar.-
 Não podemos jogar o óleo na pia da cozinha!

ÓLEO

Então, o que podemos fazer com o óleo de cozinha?

O óleo deve ser coletado separadamente e entregue
em pontos de coleta do Projeto Biguá:

www.caesb.df.gov.br 

Que bom, Jéssica! Descobrimos como descartar 
tanta coisa! É importante que a comunidade 

entenda a importância de manter a cidade limpa!

Pedro você pode devolver pilhas e baterias
onde foram compradas ou em assistências técnicas e 
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