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Cartilhas Educação e sustentabilidade
 
  Bem-vindas, bem-vindos à série de cartilhas para
educação e sustentabilidade!
 
  Criado desde 2015, o Projeto de Extensão Coleta
Seletiva Solidária não interrompeu suas atividades,
mesmo durante o contexto da Pandemia COVID-19.
 
  Impedidos de ir a campo, os/as participantes do
projeto ousaram construir alternativas para manter a
comunicação dialógica com a sociedade e o
compromisso da universidade em construir respostas
às demandas sociais mais emergentes.
  
    Essas alternativas serão agora compartilhadas nestas
cartilhas. Em uma linguagem simples, aproximaram o
conhecimento científico e o conhecimento popular.
Com ilustrações atrativas e tradução em braile,
tornaram temas como: coleta seletiva, logística reversa,
compostagem, alimentação sustentável e as Panc,
entre outros, em assuntos acessíveis a todas as
pessoas, nos diferentes grupos populacionais e
territórios. As práticas estimuladas no contexto social,
orientadas pela lógica do consumo, muitas delas
executadas por pessoas inconscientes sobre o impacto
dessa  prática  sobre  a  vida do  planeta, são  colocadas

PREFÁCIO



em questão, ao mesmo tempo são apresentadas as
múltiplas possibilidades de uso das plantas e ervas
que compõem o cotidiano, potencializando a
consciência necessária à sustentabilidade.
 
   Os temas são apresentados interdisciplinarmente, os
valores da cultura local são resgatados, e o estímulo
ao fazer e viver sustentável é destacado em toda a
série.
 
  A divulgação destas cartilhas, especialmente nas
escolas, contribuirá com as ações para atingir os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) –
conjunto de objetivos e metas para serem cumpridos
até 2030 – e estimulará o “respeitar e cuidar da
comunidade da vida”, a “Integridade ecológica e a
Justiça social e econômica”, conforme estabelecido na
Carta da Terra, que é reconhecida, pelos participantes,
como o ponto de partida desta publicação.
 
Vale muito a pena a leitura e a divulgação!

Olgamir Amância
Decana de Extensão - UnB 



APRESENTAÇÃO
   O projeto Coleta Seletiva Solidária proposto pelo
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS,
Universidade de Brasília-UnB é composto por um
grupo de uma professora coordenadora, estudantes da
graduação de diversos cursos, estudantes do mestrado
PROFCIAMB do CDS e do doutorado em História da
UnB.

       Falar da coleta seletiva nos remete a uma discussão
interdisciplinar, pois, além dos diferentes olhares da
equipe, debatemos temas que se relacionam com os
resíduos sólidos, tais como educação ambiental,
preservação do meio ambiente e sustentabilidade.

     A presente cartilha é o produto deste projeto que
traz de uma forma instrutiva, simples e agradável os
temas: “resíduos, coleta seletiva e solidária”, pois
queremos contemplar e apoiar o trabalho dos
catadores de materiais recicláveis, organizados em
cooperativas ou associações no DF.

       A cartilha apresenta conceitos da coleta seletiva, da
Política dos 5 R s: Repensar, Recusar, Reduzir,
Reaproveitar e Reciclar, e mostra os benefícios sociais,
econômicos e ambientais desta prática.
 



    As pessoas podem separar seus resíduos em casa,
tornando-se agentes ambientais em domicílio, fazendo
a Coleta Seletiva, que é um modo alternativo e
responsável de separar os resíduos no local onde são
produzidos e que tenha mercado
na sua cidade como, por exemplo, embalagens longa
vida.

   Podemos  produzir menos  lixo  tendo   um   
 consumo sustentável, responsável. Optando por
comprar produtos com embalagens biodegradáveis,
evitar os plásticos descartáveis, pensar se realmente
precisamos comprar um novo objeto por ser mais
moderno.

       O Brasil recicla apenas 3 % dos resíduos secos, por
isso é tão importante a conscientização e a prática da
coleta seletiva solidária, também para evitar que os
resíduos secos sejam destinados para o Aterro
Sanitário encurtando sua vida útil, permitindo que os
resíduos entrem na cadeia produtiva novamente
tornando-se novos produtos.

      Vamos lá! Consulte a tabela com os locais e data em
que o caminhão passa na sua região administrativa ou
no ponto de coleta mais próximo.

Venha conosco!
Profa. Izabel Zaneti

Coordenadora do Projeto Coleta Seletiva Solidária 



 
    A Carta da Terra é uma declaração de princípios
fundamentais para a construção de uma sociedade
global no século XXI, que seja justa, sustentável e
pacífica. 

    Tem o objetivo de inspirar um novo sentido de
interdependência e corresponsabilidade para o bem
comum de todas as comunidades de vida. É um
esperançar e um chamado a contribuir para a criação
de uma sociedade global mais responsável,
sustentável, justa e pacífica e transformar a consciência
em ação.

    Concretiza-se em um movimento global capaz de
reeducar nosso olhar e todos os nossos sentidos
diante da urgência de se pensar e promover ações
sustentáveis.

A Carta da Terra e sua relação
com a Coleta Seletiva Solidária
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       A construção deste guia tem como ponto de
partida os princípios da Carta da Terra, os quais dizem
respeito a: 
I - Respeitar e cuidar da comunidade da vida;
II - Integridade ecológica;
III - Justiça social e econômica
IV - Democracia, não-violência e Paz
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        Nesta edição da nossa cartilha, iremos aprofundar
nossos conhecimentos no 1° princípio da Carta da
Terra - Respeitar e Cuidar da Comunidade da Vida. 

  A partir disso, podemos
compreender a importância global
de sermos agentes de promoção da
mudança em nossas comunidades
e forjar soluções includentes e
sustentáveis para a problemática
atual da gestão dos resíduos
sólidos. 

Figura 1: Princípios da Carta da Terra
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 Reconhecer que todos os seres são interligados e
cada forma de vida tem valor, independentemente de
sua utilidade para os seres humanos;
 Afirmar a fé na dignidade inerente de todos os seres
humanos e no potencial intelectual, artístico, ético e
espiritual da humanidade. 

Aceitar que, com o direito de possuir, administrar e
usar os recursos naturais, vem o dever de impedir o
dano causado ao meio ambiente e de proteger os
direitos das pessoas; 
Assumir que o aumento da liberdade, dos
conhecimentos e do poder implica responsabilidade
na promoção do bem comum. 

Assegurar que as comunidades em todos níveis
garantam direitos humanos e as liberdades
fundamentais e proporcionem a cada um a
oportunidade de realizar seu pleno potencial; 

I. RESPEITAR E CUIDAR DA COMUNIDADE DA VIDA
 

 1. Respeitar a Terra e a vida em toda sua diversidade
1.

2.

2. Cuidar da comunidade da vida com compreensão,
compaixão e amor 

1.

2.

3. Construir sociedades democráticas que sejam
justas, participativas, sustentáveis e pacíficas 

1.

"A carta da Terra" (2000)
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Promover a justiça econômica e social, propiciando
a todos a consecução de uma subsistência
significativa e segura, que seja ecologicamente
responsável.

Reconhecer que a liberdade de ação de cada
geração é condicionada pelas necessidades das
gerações futuras; 
Transmitir às futuras gerações valores, tradições e
instituições que apoiem a prosperidade das
comunidades humanas e ecológicas da Terra a
longo prazo.

 
1.

4. Garantir as dádivas e a beleza da Terra para as
atuais e as futuras gerações 

1.

2.

"A carta da Terra" (2000)



  A Carta da Terra propõe um ponto de vista
interdependente e uma gestão integrada, tal como na
Coleta Seletiva Solidária em que se faz necessária a
gestão participativa de diversas atores e setores da
sociedade. 

   Sob a perspectiva da Carta da Terra, o indivíduo
assume sua responsabilidade, de modo a compreender
que é um agente de transformação em sua
comunidade e exercer a sua cidadania participativa,
especialmente por reconhecer-se como ser integrante
à natureza. 
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Não apenas habitamos a Terra, nós somos a 
Terra e devemos ser responsáveis por ela! 

   A Coleta Seletiva Solidária contribui para mudar
valores e paradigmas individuais e coletivos de
produção e consumo. Ao falar sobre os resíduos
sólidos, voltamos à nossa reflexão sobre o dever de
prevenir o meio ambiente e assegurar que todos
tenham acesso ao meio ambiente equilibrado,
promovendo, assim, o bem comum de todos. 

Carta da Terra e  Coleta Seletiva
Solidária
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   A Coleta Seletiva Solidária está associada com o
primeiro princípio da Carta da Terra em diversos
âmbitos, sendo eles: 

Ao evitar que os resíduos sejam descartados
de maneira inadequada, contribui para a
preservação da biodiversidade e ecossistemas,
economia dos recursos naturais e diminuição
do impacto ambiental de lixões e aterros
sanitários;

A disposição inadequada do lixo, às
vezes aliado a ausência de um sistema
de coleta municipal, traz inconvenientes
de saúde pública das  comunidades e
problemas estéticos.  A coleta seletiva
beneficia os 5R's dos materiais nos
sistemas de produção e consumo;

Busca a inclusão, geração de trabalho e resgate
da dignidade, estimulando a participação cidadã
dos catadores no gerenciamento dos resíduos
e reconhecendo o valor inerente de todos os
seres humanos;

Promove ações educativas que contribuem
para o desenvolvimento sustentável e
estimula a construção de novos hábitos e
paradigmas  individuais e coletivos.

Ambiental

Sanitário

Social

Educativo



   A coleta seletiva consiste na segregação dos materiais
em sua fonte geradora de acordo com sua constituição
e composição. Ou seja, a separação para a coleta
seletiva deve considerar a distinção entre resíduos
orgânicos, resíduos recicláveis e rejeitos.  Em breve
vamos aprender sobre como separar e a importância
de participar efetivamente da coleta seletiva.

 

    No Distrito Federal, a coleta seletiva atende 32 das
33 Regiões Administrativas, é bastante coisa, não é
mesmo? Porém, quando falamos que a coleta seletiva
atende quase 100% de todo o DF, não significa que
acontece realmente de forma efetiva. 

7

Falando sobre a Coleta Seletiva



    Para o sucesso da implementação do sistema de
coleta seletiva em uma cidade ou estado, é necessário
que toda a população esteja informada sobre o que é,
como fazer e qual a importância, além disso, também é
importante que a cidade tenha estrutura suficiente
para oferecer um serviço de qualidade que conte com
a inclusão de cooperativas de catadores de materiais
recicláveis neste processo. Todo esse processo leva
bastante tempo, por essa razão, precisamos da sua
contribuição!
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Vem com a gente!



  O conceito de Coleta Seletiva Solidária está
relacionado com a correta separação dos resíduos em
sua fonte geradora e com a inclusão de catadores de
materiais recicláveis, tornando todo o processo de
coleta seletiva inclusivo socialmente e
economicamente. Uma vez que os catadores de
materiais recicláveis são essenciais para coletar, triar e
comercializar os materiais recicláveis para a reciclagem.
(NÚCLEO DA SUSTENTABILIDADE UNB, 2016)

   O termo Coleta Seletiva Solidária ganhou mais
conhecimento a partir de um projeto do Governo
Federal, o qual foi intitulado Coleta Seletiva Solidária e
corresponde ao Decreto 5.940/2016, que tinha como
proposta instituir a separação dos resíduos recicláveis
descartados pelos órgãos e entidades pública federal, e
que os mesmos fossem doados às associações e
cooperativas de catadores de materiais recicláveis.
Porém, o decreto foi suspenso em 2022 e substituído
por um novo Decreto 10.936/2022 mais abrangente
sobre assuntos relacionados à gestão de resíduos
sólidos.
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E o que é Coleta Seletiva Solidária?
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E o que é Coleta Seletiva Solidária?
Aqui em nossa cartilha vamos continuar considerando
o termo "Coleta Seletiva Solidária" para fazer referência
a um sistema de coleta seletiva que inclua as
associações e cooperativas de materiais recicláveis em
todo o processo, reconhecendo-os como agentes
ambientais que cumprem um importante papel para a
preservação do meio ambiente e reciclagem. 



O primeiro passo é separar os resíduos orgânicos
e rejeitos dos materiais recicláveis. 
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Como e por que separar?

Já os materiais recicláveis secos podem ser
classificados de acordo com a composição:
metal, papel, plástico ou vidro. Abaixo vamos
aprender um pouco mais sobre quais são
esses materiais e como descartá-los.

O resíduo orgânico é aquele que provém de
origem animal ou vegetal, e normalmente
produtos consumidos na cozinha, como
cascas de frutas, borra de café e restos de
alimentos. 

A reciclagem do resíduo orgânico pode ser viabilizada, a partir da
adoção de composteiras, que podem ser tanto pelo processo de
vermicompostagem ou processo de decomposição térmico.
Além disso, a reciclagem dos resíduos orgânicos também pode
ser utilizada para a fabricação de biogás. ¹

1- Para saber mais sobre compostagem, 
acesse a cartilha compostando com Lilica: 

O rejeito é o resíduo sem possibilidade de
reaproveitamento ou reciclagem.  Ele deve ser
encaminhado para o aterro sanitário onde
será tratado de forma adequada para que não
haja prejuízos maiores ao meio ambiente.

https://bdce.unb.br/bibliodex/compostando-com-lilica-e-sua-turma/?perpage=12&order=ASC&orderby=date&metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=148374&metaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D%5B0%5D=Meio%20ambiente&metaquery%5B0%5D%5Bcompare%5D=IN&pos=5&source_list=collection&ref=%2Fbibliodex%2F
https://bdce.unb.br/bibliodex/compostando-com-lilica-e-sua-turma/?perpage=12&order=ASC&orderby=date&metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=148374&metaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D%5B0%5D=Meio%20ambiente&metaquery%5B0%5D%5Bcompare%5D=IN&pos=5&source_list=collection&ref=%2Fbibliodex%2F
https://bdce.unb.br/bibliodex/compostando-com-lilica-e-sua-turma/?perpage=12&order=ASC&orderby=date&metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=148374&metaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D%5B0%5D=Meio%20ambiente&metaquery%5B0%5D%5Bcompare%5D=IN&pos=5&source_list=collection&ref=%2Fbibliodex%2F
https://bdce.unb.br/bibliodex/compostando-com-lilica-e-sua-turma/?perpage=12&order=ASC&orderby=date&metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=148374&metaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D%5B0%5D=Meio%20ambiente&metaquery%5B0%5D%5Bcompare%5D=IN&pos=5&source_list=collection&ref=%2Fbibliodex%2F


Essa categoria inclui latas de alumínio,
lacres de latinhas, pregos, panelas sem
cabo, arames, ferragens e parafusos. É
importante enxaguar com água os
recipientes usados, retirando os
resquícios de substâncias orgânicas,
como refrigerantes e sucos e, evitar a
proliferação de vetores e mau cheiro. 

Atenção: esponjas de aços, aerossóis e
inseticidas não são recicláveis.

De modo geral, os papéis são recicláveis
(jornais, revistas, envelopes, cartazes,
folhas de caderno, etc), desde que não
estejam com substâncias orgânicas,
como caixas de pizza cheias de gordura.
 
Atenção: não se pode reciclar papel de
fotografias – devido ao material utilizado
na fabricação-, papel sanitário, papel
carbono e etiquetas adesivas.

Mais da metade do lixo produzido no
mundo é a base de plástico, um grande
vilão quando o assunto é a preservação
do meio ambiente. Por isso, é necessário
reutilizar ou reciclar esse material sempre
que possível. Dentre os itens recicláveis
estão: sacos e sacolas, garrafas pet,
tampinhas, potes e embalagens, canos e
tubos de PVC.PLÁSTICO

PAPEL

METAL
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Os vidros podem ser reciclados, desde que
limpos e secos. Porém, há exceções. Não é
possível reciclar lâmpadas, óculos,
espelhos, tubos de TV, boxes temperados,
cerâmica, louça e porcelana. Nestes casos,
é sempre importante embrulhar os itens
cortantes em papel grosso ou dentro de
uma caixa de papelão, a fim de evitar
acidentes com os coletores de materiais. 

Outro exemplo é o óleo de cozinha que, apesar de
ser um material orgânico, precisa ser destinado a
cooperativas específicas, já que demanda um
tratamento diferente e especializado. O descarte
incorreto destes itens não recicláveis pode levar a
contaminação do solo e dos lençóis freáticos.

Alguns materiais não se encaixam nem na
categoria de orgânicos, nem de recicláveis,
como, por exemplo, pilhas, baterias,
eletroeletrônicos, lâmpadas etc. Por isso, eles
precisam ser direcionados para coletores
específicos ou devolvidos ao fabricante. ²

VIDRO

Nem um, nem outro.
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2- Para saber mais sobre o descarte de eletroeletrônicos 

acesse a cartilha  sobre Logística Reversa:  

https://bdce.unb.br/bibliodex/logistica-reversa-sob-a-perspectiva-da-carta-da-terra-e-dos-ods/?perpage=12&order=ASC&orderby=date&search=logistica%20reversa&pos=0&source_list=collection&ref=%2Fbibliodex%2F
https://bdce.unb.br/bibliodex/logistica-reversa-sob-a-perspectiva-da-carta-da-terra-e-dos-ods/?perpage=12&order=ASC&orderby=date&search=logistica%20reversa&pos=0&source_list=collection&ref=%2Fbibliodex%2F
https://bdce.unb.br/bibliodex/logistica-reversa-sob-a-perspectiva-da-carta-da-terra-e-dos-ods/?perpage=12&order=ASC&orderby=date&search=logistica%20reversa&pos=0&source_list=collection&ref=%2Fbibliodex%2F
https://bdce.unb.br/bibliodex/logistica-reversa-sob-a-perspectiva-da-carta-da-terra-e-dos-ods/?perpage=12&order=ASC&orderby=date&search=logistica%20reversa&pos=0&source_list=collection&ref=%2Fbibliodex%2F
https://bdce.unb.br/bibliodex/logistica-reversa-sob-a-perspectiva-da-carta-da-terra-e-dos-ods/?perpage=12&order=ASC&orderby=date&search=logistica%20reversa&pos=0&source_list=collection&ref=%2Fbibliodex%2F
https://bdce.unb.br/bibliodex/logistica-reversa-sob-a-perspectiva-da-carta-da-terra-e-dos-ods/?perpage=12&order=ASC&orderby=date&search=logistica%20reversa&pos=0&source_list=collection&ref=%2Fbibliodex%2F


   Para acondicionar os seus resíduos você pode adotar
três coletores, um para o descarte dos resíduos
orgânicos, recicláveis e outro para os rejeitos e não
recicláveis. Considera como rejeitos os resíduos
gerados no banheiro. 

    A separação correta dos resíduos ajuda no processo
de reciclagem e contribui para com o meio ambiente.
Pois, ao separar o resíduo orgânico dos recicláveis, 
 você colabora para a destinação correta dos mesmos e  
evita a superlotação de aterros, além de contribuir
..........com a renda dos
catadores de materiais
recicláveis. 

 Mais adiante vamos
entender sobre os
benefícios da coleta
seletiva. 
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    Agora, gostaríamos de apresentar ações que podem
ser aplicadas no seu dia-a-dia para que você possa
contribuir cada vez mais com o reaproveitamento dos
resíduos e ter um consumo consciente. 

   Os 5R’s são ações adotadas no cotidiano que têm
como objetivo reduzir a geração de resíduos no planeta
a partir de mudanças comportamentais e que
contribuem diretamente com a sustentabilidade. Nesse
processo, cada indivíduo deve repensar seus valores e
práticas a fim de reaproveitar os resíduos e reduzir o
consumo exagerado e o desperdício.

Os 5 R's da sustentabilidade, de acordo com o
Ministério do Meio Ambiente, são:

15

Os 5 R’s da Sustentabilidade

5R's

RE
PEN

SAR RECUSAR
REDUZIR

REUTILIZA
R

RE
CI
CL

A
R



repensar
refletir sobre os processos sociais e
ambientais de produção, desde a
matéria prima, passando pelas
condições de trabalho, distribuição,
até o descarte. Repensar nossos
hábitos.

recusar
rejeitar produtos que apresentam um
impacto social e ambiental elevados.
Evitando o consumo exagerado e
desnecessário, adquirindo apenas
produtos essenciais.

reduzir
diminuir o consumo de bens e serviço,
utilizando apenas o necessário para
evitar ao máximo o desperdício. O uso
de refis/ garrafas para transporte de
líquidos durante o expediente ou
evitando impressões e escolhendo
opções alternativas.
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reciclar transformar algo usado em algo
totalmente novo utilizando o mesmo
material e devolvendo-o ao ciclo de
produção, reduzindo assim a pressão
sobre os recursos naturais. Não gera
exploração de novos materiais, além de
economizar água e energia, gera trabalho
e renda para milhares de pessoas, seja no
mercado formal ou informal de trabalho.

Quando você faz a coleta seletiva de forma adequada,
os materiais podem ser reciclados e, assim,
contribuem para um mundo mais sustentável. Vale
lembrar que a dedicação de cada cidadão é peça
fundamental para o sucesso na adoção de práticas
que envolvem os 5R's.

reutilizar
prolongamento da vida útil dos produtos,
utilizando-o ao máximo antes de realizar o
descarte. Utilizar os dois lados do papel e
montar blocos de papel-rascunho. Doar
objetos e buscar diferentes formas de
utilizar o mesmo produto ou embalagens,
são alguns exemplos.
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Cadeia de produção de resíduos e
reciclagem

Como seria bom  se todos os elementos da cadeia
produtiva fossem reaproveitados na fabricação de novos
produtos, não é mesmo? Mas enquanto isso não ocorre,
façamos a nossa parte em realizar processos de separação
não só dos plásticos, mas também dos vidros, metais,
papéis etc., para encaminhá-los à reciclagem.
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Nesta etapa incluem: o
descarte correto em lixeiras

próprias para a coleta seletiva,
o recolhimento e o transporte

adequado.

3Destinação

Produção

Etapa de concepção do
produto que será
comercializado e

consumido.

Etapa principal de
triagem, separação,

fragmentação  e
acondicionamento.

Cooperativas5

Reciclage

m
6

O material de triagem segue para
a indústria recicladora, que o

transforma em matéria-prima para
a indústria manufatureira.

Consumo 2
Utilização dos produtos pelas
pessoas. É importante lembrar
da importância do consumo

consciente.
 

Transporte

Catadores

Coleta

 Nesta etapa podemos ter a
participação de catadores e

transportes públicos de
coleta.

4

Concepção
7

Um exemplo é o plástico das garrafas
PET, que é triturado, gerando flocos, que
passam por um processo de extrusão,
gera novos grãos, comercializados com

fabricantes e transformados em diversos
produtos, como embalagens, recipientes

para uso doméstico, entre outros.
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Cadeia de produção de resíduos e
reciclagem



   São inúmeros os benefícios da coleta seletiva, no
entanto, não vamos nos prender em tentar listá-los. O
que queremos é compartilhar alguns dos principais
benefícios que contribuem com a preservação do meio
ambiente, bem estar social e desenvolvimento
econômico, além disso, reforçar que todo esse
processo só é possível com todos se esforçando dia-a-
dia para fazer sempre o melhor. 

     Ao separarmos os resíduos entre o que pode ou não
ser reciclado estamos contribuindo com o processo de
reciclagem dos materiais que podem ser reciclados. Ou
seja, a partir da reciclagem, transformamos os
materiais em novos produtos e evitamos a extração de
matéria-prima para nova fabricação. 
 

   Com a separação correta dos resíduos e com a
destinação final ambientalmente adequada, evitamos a
ocorrência de contaminação do solo, lençóis freáticos,
rios, lagos etc. Podemos acrescentar também a
poluição visual, pois é desagradável ter uma montanha
de resíduos em pontos inadequados ou até mesmo ver
uma praça ou via pública cheia de papel no chão, não é
mesmo?

Benefícios sociais, econômicos e
ambientais da coleta seletiva

        Redução da extração de recursos naturais
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             Diminuição da contaminação
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   Contribuindo com a coleta seletiva, você também está
contribuindo com a melhoria da qualidade de vida de todos
a sua volta, tendo em vista que ao encaminhar os resíduos
para a reciclagem estamos evitando que eles sejam
enviados para aterros sanitários ou lixões, e dessa forma
ocasionando superlotação e contaminação, conforme citado
acima. A partir da coleta seletiva, garantimos que os nossos
resíduos recebam a destinação ambientalmente correta e
não sejam descartados em locais inadequados, acarretando
em proliferação de vetores de doenças, mau cheiro,
poluição do ar e visual. 

  Destaque também para a promoção da educação
ambiental considerando que a temática de resíduos sólidos
é um tema gerador de discussão em diversos espaços e a
partir dele podemos tratar sobre meio ambiente,
sustentabilidade, desenvolvimento econômico, consumo,
bem-estar social, saúde pública, dentre outros.
 

   A implementação do sistema de coleta seletiva pode
representar economia dos gastos públicos com limpeza
urbana, pois diminui-se o uso e construção de aterros
sanitários, reduz o gasto com limpeza das vias e terrenos
baldios, controle da poluição. Além disso, gera renda para as
associações de catadores de materiais recicláveis que atuam
na coleta, triagem, armazenamento e comercialização dos
materiais recicláveis. 

             Melhoria da qualidade de vida

              Emprego e renda
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Coleta Seletiva e os ODS

Você já aprendeu o que é coleta seletiva, mas já ouviu
falar em ODS? 

 
   A sigla ODS significa Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, trata-se da integração e composição de 17
objetivos com diversas metas a serem atingidas até 2030. 

     A Agenda 2030 não se restringe somente a objetivos
voltados à questão ambiental, como falamos os objetivos têm
como proposta serem integrados uns aos outros, ou seja,
reconhecem que uma ação afeta direta ou indiretamente a
outra e o desenvolvimento sustentável requer que todas as
relações tanto sociais, econômicas e ambientais estejam
sintonizadas. 

      Pensando nisso, a coleta seletiva dialoga com diversos Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável. Sobretudo, aqueles que visam
mais conscientização no consumo e na produção, além de
valorizar o profissional que trabalha diretamente nesse setor. 
São eles:
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Saúde e bem-estar: assegurar uma vida
saudável e promover o bem-estar para todos,
em todas as idades;

Cidades e comunidades sustentáveis: tornar
as cidades e os assentamentos humanos
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis;

Consumo e produção responsáveis: assegurar
padrões de produção e de consumo sustentáveis.

ODS 03

Trabalho decente e crescimento econômico:
promover o crescimento econômico sustentado,
inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo,
e trabalho decente para todos;

Indústria, inovação e infraestrutura: construir
infraestrutura resiliente, promover a industrialização
inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação;

Redução das desigualdades: reduzir as
desigualdades dentro dos países e entre eles;

ODS 8

ODS 9

ODS 10

ODS 11

ODS 12



     Um exemplo de uma iniciativa inspiradora é o Projeto “Lixo Zero” do
CED Agrourbano Ipê, no Riacho Fundo II - Distrito Federal, que está
localizado dentro de uma Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), a
Granja do Ypê. A escola teve seu plano político pedagógico reformulado
a partir do programa “Escolas Sustentáveis”, que destinou recursos
financeiros para fomentar a inclusão da temática socioambiental no
projeto político-pedagógico de escolas selecionadas, incentivando
práticas mais sustentáveis. 

    O CED Agrourbano Ipê faz parte do projeto piloto de educação
ambiental do SLU desenvolvido em parceria com a Agência de
Cooperação Internacional do Japão (JICA); esse projeto se originou após
treinamento de servidores do SLU no Japão, em curso sobre gestão de
lixos sólidos, para aplicação no Distrito Federal. 

     A escola vem trabalhando com a conscientização da comunidade
para a redução da geração de lixo, onde os resíduos recicláveis são
separados e armazenados em uma estação de recicláveis e,
posteriormente, são destinados a uma cooperativa de reciclagem.
Também foram implementados minhocários e um sistema de
compostagem para a gestão dos resíduos orgânicos.

24

Boas Práticas
    O Programa Coleta Seletiva Solidária se constrói de forma coletiva, com
cooperação e iniciativas de diversos agentes da sociedade e que
perpassam muitos processos do nosso cotidiano! O legal é que a coleta
seletiva solidária acontece no nosso dia a dia!
 
  São as micror-revoluções, pequenas ações conscientes realizadas
diariamente por uma vida mais sustentável. Existem muitos exemplos de
boas práticas que nos incentivam e nos inspiram a colaborar com
comunidades mais sustentáveis! 

CED Agrourbano Ipê



    Outro exemplo de boas práticas que impacta e inspira várias
pessoas é o Projeto Compostar! O Projeto Compostar surgiu em
Brasília, em 2017, promovendo uma mudança na realidade do
cuidado com os resíduos orgânicos.

    O projeto Compostar recolhe resíduos orgânicos em casas,
apartamentos e restaurantes, e proporciona um destino correto a
esses resíduos de forma facilitada, transformando o lixo orgânico
em composto orgânico por meio da compostagem.

Você sabia que o lixo orgânico produzido em casa tem como destino
final os aterros sanitários? 

     O Projeto Compostar é o exemplo de uma alternativa para a
destinação correta dos mesmos e diminui a demanda e
sobrecarga de aterros sanitários.
O projeto mobiliza várias pessoas, comunidades e empresas a ter
um olhar mais comprometido e responsável com o meio ambiente
e a gestão dos resíduos. A iniciativa está conectada com os 5R’s que
vimos aqui na cartilha.

       Existem muitos exemplos de boas práticas por aí, até mesmo
na sua cidade, que nos mostram que é possível, sim, através de
pequenas atitudes individuais e coletivas, criar novos
comportamentos e fortalecer ações que condizem com
comunidades mais sustentáveis.
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  O projeto Lixo Zero do CED Agrourbano Ipê é uma ferramenta
pedagógica incrível para a comunidade escolar, além de promover
a redução do descarte de lixo e destinação correta dos resíduos
da comunidade, outro objetivo do projeto é realizar atividades de
sensibilização e integração da comunidade escolar, com
discussões sobre a coleta seletiva dentro e fora do ambiente
escolar. 

Projeto Compostar



Boas Práticas no seu dia-a-dia para
o manuseio e descarte dos resíduos

Para uma boa separação: 

Considere higienizar os resíduos antes de
descartá-los

    Adote duas ou três lixeiras/coletores para realizar o
descarte. Uma você pode destinar para o descarte dos
resíduos recicláveis secos, outra para o descarte dos
resíduos orgânicos e por último, um coletor destinado
para os rejeitos (resíduo gerado no banheiro). Além
disso, utilize sacos coloridos para fazer a distinção,
podendo ser: saco verde ou azul para os recicláveis
secos, marrom ou preto para os resíduos orgânicos e o
cinza para os rejeitos. 

    Esse tema pode até gerar polêmica, mas o nosso
objetivo ao abordá-lo é apenas alertar sobre a
importância de fazer uma pré higienização dos resíduos
antes de descartá-los, a fim de retirar as sobras de
alimentos ou produtos que possam causar mau cheiro
ou servir como proliferação de vetores de doenças.
Afinal, ninguém quer a casa com mau cheiro e bicho, não
é mesmo?!  

Não precisa lavar com água e sabão, entenda que é
importante retirar as sobras e isso pode ser feito até

mesmo com um guardanapo, por exemplo! 26

Vamos abordar algumas curiosidades sobre o descarte
correto de materiais e cuidados que devem ser

tomados, pensando na qualidade de vida, trabalho dos
catadores e impactos ambientais.

Vamos ver! 
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Use a sua criatividade e dê nova forma aos
materiais que seriam descartados. 

    Ao separar os resíduos recicláveis podemos também
aproveitar os potes plásticos para armazenar comidas
ou servir de porta objetos, aproveitar caixas de papel e
também reutilizar sacolas.  
  Para os  resíduos orgânicos, pode-se adotar uma
composteira e utilizar o adubo na horta de casa, por
exemplo. 

Há diversos tutoriais (vídeos e textos) apresentando o
passo-a-passo de como reaproveitar os materiais. 

Atenção especial para o descarte de alguns
materiais

Máscaras de proteção
 
De pano, descartável ou hospitalar, o
destino de todas as máscaras é o
mesmo: rejeito. Mas antes de descartá-
las, tome alguns cuidados: 

Coloque as máscaras usadas em uma sacola e escreva com
uma caneta ou em um adesivo que se tratam de máscaras
usadas. Após isso, descarte no coletor de rejeitos.   Essa
atitude evita que suas máscaras contaminem as pessoas
que coletam e separam os nossos resíduos. 
 Evite jogar máscaras em coletores/lixeiras das vias públicas
ou praças para impedir que catadores de materiais
recicláveis tenham contato com o material contaminado.

1.

2.



Caso necessite descartar, procure um banheiro ou embale e
guarde para descartar quando chegar em casa. 

3. Não descarte as máscaras junto com materiais recicláveis.      
Como já falamos, as máscaras podem estar contaminadas e
acabar contaminando todo o material e também os catadores
que fazem a triagem e separação dos recicláveis. 

Objetos cortantes ou perfurantes 

  Podemos exemplificá-los: lâminas de barbear, agulhas,
escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas,
pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos
capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas;
e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório
(pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e
outros similares.

  Então, de preferência devem ser descartados em
embalagens transparentes e resistentes na hora de
descartar o material cortante. Se o material quebrado
for de grandes dimensões será preciso embalá-lo com
papelão e fita crepe. 
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  Escreva na embalagem que
contém material cortante ou
perfurante e leve até um posto de
coleta mais próximo de sua
residência.



Dias e horário da coleta seletiva no Distrito Federal (DF)

Consulte o site do Serviço de Limpeza do DF em:
<https://www.slu.df.gov.br/dias-e-horarios-das-coletas/>

Ou consulte o site da secretaria ou empresa responsável em seu estado. 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Consulte o sítio da Organização das Nações Unidas em:
<https://www.undp.org/sustainable-development-goals?
utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_
Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&g
clid=Cj0KCQjwuO6WBhDLARIsAIdeyDLHaJOnZxHDRgxXiMKPLKRCDr0I9nte
TrT9cE4wmEWWFBN0OWW9SaQaAqf3EALw_wcB> 

Consulte o site dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do Brasil
em: <https://odsbrasil.gov.br/>

CONHEÇA O PROJETO COMPOSTAR
Consulte o Projeto Compostar em: 
 <https://www.projetocompostar.com.br/>

COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA 
Acesse o nosso instagram (@coletaseletivaunb) em:
<https://www.instagram.com/coletaseletivaunb/>

Saiba mais
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Coleta Seletiva: De acordo com a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (Lei. 12.305/2010), a coleta seletiva é a
coleta de resíduos sólidos previamente segregados
conforme sua constituição ou composição. 

Destinação ambientalmente adequada: destinação
de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a
compostagem, a recuperação e o aproveitamento
energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos
competentes.

Reciclagem: processo de transformação dos resíduos
sólidos que envolve a alteração de suas propriedades
físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à
transformação em insumos ou novos produtos (BRASIL,
2010).

Rejeito: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas
as possibilidades de tratamento e recuperação por
processos tecnológicos disponíveis e economicamente
viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a
disposição final ambientalmente adequada (BRASIL,
2010).

Resíduos Sólidos: material, substância, objeto ou bem
descartado resultante de atividades humanas em
sociedade, conforme a Lei 12.305/2010.

Glossário
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Resíduos Secos: são aqueles que podem ser reutilizados
e reciclados , como papel, papelão, metais (aço e
alumínio), e diferentes tipos de plásticos e vidros. 

Resíduos Orgânicos: são aqueles provenientes dos
restos de comida, como por exemplo cascas de frutas e
verduras, sobras de alimentos cozidos, carnes, cascas de
ovo. Ou seja, tem sua origem vegetal ou animal. 

Reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos
sólidos sem sua transformação biológica, física ou físico-
química (BRASIL, 2010).

Glossário



32

Sobre as autoras
Ana Carolina Magalhães Antonini, graduada em Biomedicina e
Ciências Biológicas, pós graduada em Tecnologias Aplicadas ao
ensino da Biologia e mestranda do Programa de pós graduação em
rede nacional para Ensino das Ciências Ambientais
(PROFCIAMB/UnB).

Beatriz Machado de Oliveira Silva, graduada em Ciências
Ambientais, Tecnóloga em Controle Ambiental e mestranda no
Programa de Pós Graduação em rede nacional para Ensino das
Ciências Ambientais (PROFCIAMB/UnB).

Gabriel Antônio da Silva Ribeiro, estudante de graduação do
curso de história (UnB).

Izabel Cristina Bruno Bacellar Zaneti, Dra. em Desenvolvimento
Sustentável (CDS/UnB),  docente Magistério Superior UnB.

Letícia Gabriela Azôr Silva, estudante de graduação de Ciências
Ambientais (UnB)

Mércia Vandecira Nunes de Paiva, licenciada em artes cênicas e
tecnóloga em Gastronomia. Pós graduada em Desenvolvimento
Sustentável e mestra em Ciências Ambientais (PROFCIAMB/UnB).

Nádyla Nárley Pires, estudante de graduação do curso de Gestão
Ambiental (UnB/FUP).

Tatiany Michelle Gonçalves da Silva, mestre em ensino de
Ciências Ambientais (PROFCIAMB/UnB).

Yeda Carla Taquari Silveira, estudante de graduação do curso de
Ciências Ambientais (UnB).



REFERÊNCIAS

A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A SUSTENTABILIDADE E OS 5R’s. Disponível em:
<http://educacaoadistancia.camara.leg.br/cartilhas/ca_2016_sustentabilidade/>. Acesso
em 24 jul. de 2022.

ARANTES, Bruno Otávio; DE OLIVEIRA BORGES, Livia. Catadores de materiais recicláveis:
cadeia produtiva e precariedade. Arquivos Brasileiros de Psicologia, v. 65, n. 3, p. 319-
337, 2013.

BRASIL. Congresso  Nacional.  Decreto 10.936. Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de
agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Diário Oficial da
União, Brasília, 22, janeiro, 2022. Edição Extra.
 
BRASIL. Congresso  Nacional.  Lei  12.305. Dispõe  sobre  a  Política Nacional  dos 
 Resíduos  Sólidos,  seus  princípios,  objetivos  e instrumentos. Diário Oficial da União,
Brasília, 02, agosto, 2010. Seção 1.

COMO SEPARAR O LIXO CORRETAMENTE. Disponível em: <ecycle.com.br/separacao-de-
lixo/amp/>. Acesso em: 23 jul.de  2022.

NÚCLEO DA SUSTENTABILIDADE. Coleta Seletiva Solidária na UnB. Brasília, DF. 2016.
Disponível em: <https://issuu.com/nyrcrr/docs/guia.cs2016>. Acesso em: 23 de jul. de
2022. 

OS ODS EM AÇÃO. Disponível em: <https://www.undp.org/sustainable-development-
goals?
utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_Englis
h&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=Cj0KCQjwuO6WBhDLA
RIsAIdeyDLHaJOnZxHDRgxXiMKPLKRCDr0I9nteTrT9cE4wmEWWFBN0OWW9SaQaAqf3E
ALw_wcB>. Acesso em: 23 de jul. de 2022.

SILVA, Saionara da et al. Os 5 R’s da Sustentabilidade. Santa Maria: Universidade Federal
de Santa Maria. PPGE&D, 2017.Disponível em:
<http://coral.ufsm.br/seminarioeconomia/images/anais_2017/OS_5_RS_DA_SUSTENTABI
LIDADE_OS_5_RS_DA_SUSTENTABILIDADE_OS_5_RS_DA_SUSTENTABILIDADE_OS_5_RS_D
A_SUSTENTABILIDADE_OS_5_RS_DA_SUSTENTABILIDADE_OS.pdf> Acesso em: 23 de jul.
de 2022. 

SLU (2022) –Sobre a coleta seletiva. Disponível em:
<http://www.slu.df.gov.br/coletaseletiva/>. Acesso em: 22 jul. de 2022. 

33



REFERÊNCIAS

ZANETI et al. Compostando com Lilica e sua Turma. Brasília, DF. 2022. Disponível em: <
https://bdce.unb.br/bibliodex/compostando-com-lilica-e-sua-turma/?
perpage=12&order=ASC&orderby=date&metaquery%5B0%5D%5Bkey%5D=148374&m
etaquery%5B0%5D%5Bvalue%5D%5B0%5D=Meio%20ambiente&metaquery%5B0%5D
%5Bcompare%5D=IN&pos=5&source_list=collection&ref=%2Fbibliodex%2F>. Acesso
em: 22 jul. de 2022.

ZANETI et al. Logística Reversa Sob a perspectiva da Carta da Terra e dos ODS.  Brasília,
DF. 2022. Disponível em: < https://bdce.unb.br/bibliodex/logistica-reversa-sob-a-
perspectiva-da-carta-da-terra-e-dos-ods/?
perpage=12&order=ASC&orderby=date&search=logistica%20reversa&pos=0&source_lis
t=collection&ref=%2Fbibliodex%2F>. Acesso em: 22 jul. de 2022.

34


