
CARTILHA
COLETA SELETIVA



"Na natureza, nada se cria, nada 
se perde, tudo se transforma".



Coleta
seletiva

Sabia que você é responsável pela 
separação dos resíduos que produz?



Lixo ReciclávelLixo Orgânico

Vamos aprender um pouco mais sobre resíduos?
RESÍDUOS é o nome correto para o LIXO.

 Fazem parte do lixo orgâni-
co todos os resíduos que tem 
origem animal ou vegetal: restos 
de alimento, folhas, sementes, 
restos de ossos, entre outros, 
que sofreram um processo de 
decomposição natural, sumindo 
da natureza em pouco tempo.

 O reciclável engloba todos 
os materiais que podem ser reci-
clados para voltar ao consumidor 
de alguma forma, seja como 
novos produtos ou matéria-pri-
ma. São eles: Papeis (papelão, 
jornal, dentre outros), plásticos, 
metais e vidros.

E temos a LEI 12.305.
A Lei do Lixo. Como também é conhecida.

Orienta toda a população sobre o que deve ser feito e como CADA UM pode contribuir.



É o processo de coletar os resíduos (LIXOS) que 
foram separados e encaminhá-los para que sejam 
reaproveitados ou reciclados.

O Indice de reciclagem no Brasil é de apenas 4%

O que é a coleta coletiva?
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Tipos de lixo



 Caixa de papelão, jornal, revistas, impressos 
em geral, fotocópias, rascunhos, envelopes, papel 
timbrado, embalagens longa vida, cartões, papel de 
faz, folhas de caderno, formulários de computador, 
aparas de papel, copos descartáveis, papel-vege-
tal, papel-toalha e guardanapo.

 Garrafas de bebidas alcoólicas e não alcoóli-
cas, bem como seus cascos; frascos em geral (mo-
lhos, condimentos, remédios, perfumes e produtos 
de limpeza); ampolas de remédios e potes de pro-
dutos alimentícios.

 Embalagens de refrigerante, de materiais de 
limpeza e de alimentos diversos; copos plásticos, 
canos, tubos e sacos plásticos; embalagem tetra 
pak (misturas de papel, plástico e metal); embala-
gens de biscoito.

 Latas de alumínio (cerveja e refrigerante); suca-
tas de reforma, lata de folha de flandres (lata de 
óleo, salsicha e outros); tampinhas, arames, pregos 
e parafusos, objetos de cobre, alumínio, bronze, 
ferro, chumbo ou zinco; canos e tubos.



Espelhos, vidros de janela, boxes de ba-
nheiro, lâmpadas incandescentes e fluo-
rescentes, cristais, utensílios de televisão; 
cerâmica, porcelana, pirex e marinex.

Clipes, grampos e esponjas de aço.

Ebonite (cabos de panelas, tomadas).

Papel higiênico, fotografias, papel-car-
bono, fitas adesivas e bituca de cigarroPapéis
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 A reciclagem é um proces-
so que consiste na transforma-
ção de materiais usados em 
produtos novos, que poderão 
ser reinseridos na cadeia de 
consumo sem a necessidade 
de extrair mais recursos natu-

rais. Trata-se de uma ação que contribui significativamente 
para a preservação ambiental e para a redução do lixo 
gerado pelo ser humano. Diversos produtos compostos por 
vidro, plástico, papel ou alumínio podem ser reciclados, de 
modo a reaproveitar os materiais, reduzir o consumo de ma-
téria-prima e diminuir a poluição da 
água, do ar e do solo. A reciclagem 
também é importante para a socie-
dade, uma vez que gera emprego a 
diversas pessoas que trabalham 
nesse mercado e que fazem um ser-
viço muito importante no recolhi-
mento, separação e 
transformação dos 
resíduos.




