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POR QUE A COLETA COLETIVA?POR QUE A COLETA COLETIVA?POR QUE A COLETA COLETIVA?POR QUE A COLETA COLETIVA?

Efeito estufa pela destruição da camada de ozônio, queimadas e derrubadas deEfeito estufa pela destruição da camada de ozônio, queimadas e derrubadas deEfeito estufa pela destruição da camada de ozônio, queimadas e derrubadas deEfeito estufa pela destruição da camada de ozônio, queimadas e derrubadas de
florestas de forma desordenada, chuva ácida, produção crescente de lixo,florestas de forma desordenada, chuva ácida, produção crescente de lixo,florestas de forma desordenada, chuva ácida, produção crescente de lixo,florestas de forma desordenada, chuva ácida, produção crescente de lixo,
assoreamento e envenenamento dos rios e outros.assoreamento e envenenamento dos rios e outros.assoreamento e envenenamento dos rios e outros.assoreamento e envenenamento dos rios e outros.

Afeta a natureza. Afeta nossa sobrevivência.Afeta a natureza. Afeta nossa sobrevivência.Afeta a natureza. Afeta nossa sobrevivência.Afeta a natureza. Afeta nossa sobrevivência.

Cada um dos seis bilhões de habitantes do nosso planeta produz, em média,Cada um dos seis bilhões de habitantes do nosso planeta produz, em média,Cada um dos seis bilhões de habitantes do nosso planeta produz, em média,Cada um dos seis bilhões de habitantes do nosso planeta produz, em média,
meio quilo de lixo por dia. No Brasil, a média é de 750 gramas de lixo pormeio quilo de lixo por dia. No Brasil, a média é de 750 gramas de lixo pormeio quilo de lixo por dia. No Brasil, a média é de 750 gramas de lixo pormeio quilo de lixo por dia. No Brasil, a média é de 750 gramas de lixo por
habitante.habitante.habitante.habitante.

A coleta seletiva é uma das principais recomendações mundiais da ECO-92 e daA coleta seletiva é uma das principais recomendações mundiais da ECO-92 e daA coleta seletiva é uma das principais recomendações mundiais da ECO-92 e daA coleta seletiva é uma das principais recomendações mundiais da ECO-92 e da
Agenda 21, um compromisso ambiental de 53 nações do qual o Brasil éAgenda 21, um compromisso ambiental de 53 nações do qual o Brasil éAgenda 21, um compromisso ambiental de 53 nações do qual o Brasil éAgenda 21, um compromisso ambiental de 53 nações do qual o Brasil é
participante.participante.participante.participante.
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                    O aumento da produção de lixo é conseqüência do aumento daO aumento da produção de lixo é conseqüência do aumento da
população do planeta, da industrialização acelerada, da faltapopulação do planeta, da industrialização acelerada, da falta
de projetos adequados de urbanização.de projetos adequados de urbanização.

            Por definição LIXO é o conjunto heterogêneo de resíduosPor definição LIXO é o conjunto heterogêneo de resíduos
sólidos, originado das atividades humanas, ou seja, nãosólidos, originado das atividades humanas, ou seja, não
gerados pelo processo industrial, provenientes de refeitórios,gerados pelo processo industrial, provenientes de refeitórios,
instalações sanitárias, escritórios e oficinas, englobandoinstalações sanitárias, escritórios e oficinas, englobando
também embalagens usadas. No entanto, o conceito mais atualtambém embalagens usadas. No entanto, o conceito mais atual
é de que é de que lixo é aquilo que ninguém quer ou que não tem valorlixo é aquilo que ninguém quer ou que não tem valor
comercial.comercial.
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O O queque  nãonão se  se podepode  ignorarignorar é  é queque  devemosdevemos  separarseparar, , coletarcoletar, , reaproveitarreaproveitar e  e reciclarreciclar
todotodo  lixolixo antes de  antes de descartádescartá-lo, -lo, poispois  algumaalguma  coisacoisa tem  tem queque ser  ser feitafeita e agora,  e agora, casocaso
contráriocontrário, , emem  poucopouco tempo  tempo estaremosestaremos  rodeadosrodeados de  de lixolixo, se , se cosiderarmoscosiderarmos o tempo o tempo
de de decomposiçãodecomposição de  de cadacada material (  material ( vejaveja  tabelatabela).).



01/11/06

5

PARA ONDE VAI O LIXO ?PARA ONDE VAI O LIXO ?

LIXÕES: LIXÕES: grandesgrandes  terrenosterrenos  ouou  áreasáreas  alagadasalagadas a  a céucéu  abertoaberto, , ondeonde o  o lixolixo é é
despejadodespejado..

ATERROS SANITÁRIOS: ATERROS SANITÁRIOS: lugareslugares  nosnos  quaisquais o  o lixolixo é  é compactadocompactado e  e cobertocoberto com com
camadascamadas de terra.  de terra. EmEm  certoscertos  locaislocais  existeexiste o  o tratamentotratamento dos gases e dos dos gases e dos
liquidosliquidos    produzidosproduzidos  pelopelo  lixolixo “ “gásgás  metanometano” e ” e controlecontrole de  de animaisanimais
transmissorestransmissores de  de doençasdoenças..

INCINERAÇÃO: INCINERAÇÃO: osos  resíduosresíduos  sãosão  incineradosincinerados –  – queimadosqueimados –  – emem  altasaltas
temperaturastemperaturas e  e tranformadostranformados  emem  aduboadubo..

COMPOSTAGEM: COMPOSTAGEM: sãosão  lugareslugares  nosnos  quaisquais  restosrestos de comida,  de comida, podaspodas de  de árvoresárvores e e
estercoesterco de  de animaisanimais  sãosão  transformadostransformados  emem  aduboadubo..

RECICLAGEM: o material é RECICLAGEM: o material é reaproveitadoreaproveitado, , passandopassando  porpor um  um processoprocesso de de
transformaçãotransformação, , retornandoretornando  aoao  ciclociclo  produtivoprodutivo..
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O LIXO QUE NÃO É LIXOO LIXO QUE NÃO É LIXO

TodosTodos  osos  diasdias  jogamosjogamos  dinheirodinheiro no  no lixolixo! ! NNããoo  acreditaacredita? ? ÉÉ  umauma  tristetriste
realidaderealidade. . MaisMais de 94% do  de 94% do lixolixo  queque  chegachega  aosaos  aterrosaterros  sanitsanitááriosrios  éé
compostocomposto de  de materiaismateriais  queque  poderiampoderiam ser  ser recicladosreciclados  ouou  utilizadosutilizados
comocomo  compostocomposto  orgorgââniconico..

  NNããoo  éé  lixolixo, , éé  luxoluxo !!! !!!
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VIRA BENEFVIRA BENEFÍÍCIOCIO

••  PoupaPoupa  matmatéériaria-prima -prima dada  naturezanatureza;;
••  MelhoraMelhora a  a qualidadequalidade de  de vidavida;;
••  PermitePermite  queque  osos  materiaismateriais  separadosseparados e  e limposlimpos  tenhamtenham
maiormaior  poderpoder de  de reaproveitamentoreaproveitamento  nana
reciclagemreciclagem;;
••  ColaboraColabora com  com limpezalimpeza e  e sasaúúdede  ppúúblicablica;;
••  AumentaAumenta a  a vidavida  úútiltil dos  dos aterrosaterros  sanitsanitááriosrios;;
••  EconomizaEconomiza  energiaenergia;;
•• Gera  Gera empregoemprego;;
••  DiminuiDiminui a  a poluipoluiçãçãoo do solo,  do solo, dada  ááguagua e do  e do arar;;
••  EducaEduca o  o cidadcidadããoo, , conscientizando-oconscientizando-o  dada  quantidadequantidade de de
lixolixo  geradogerado e das  e das consequconsequêênciasncias  queque  issoisso  traztraz  aoao  meiomeio
ambienteambiente..
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SEPARAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS E ONDESEPARAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS E ONDE
COLOCÁ-LOSCOLOCÁ-LOS

BasicamenteBasicamente, , separamosseparamos  osos  restosrestos  orgânicosorgânicos ( (restosrestos de comida,  de comida, papelpapel
higiênicohigiênico, , cigarroscigarros, , poeirapoeira de  de varriçãovarrição) dos ) dos materiaismateriais  inorgânicosinorgânicos “ “sucatassucatas””
((papéispapéis, , vidrosvidros, , metaismetais e  e plásticosplásticos).).
Os Os recipientesrecipientes  sãosão  identificadosidentificados  porpor cores  cores parapara  cadacada  tipotipo de material,  de material, comocomo
segue:segue:



01/11/06

9

RECICLAGEM DO PAPELRECICLAGEM DO PAPEL

PAPEL: PAPEL: quasequase  todotodo  tipotipo de  de papelpapel  podepode
ser ser recicladoreciclado. . QuandoQuando  reutilizamosreutilizamos o o
papelpapel  estamosestamos  evitandoevitando a  a derrubadaderrubada
de 40 a 60 de 40 a 60 árvoresárvores  parapara  cadacada
toneladatonelada  recicladareciclada, , portantoportanto, , separesepare
osos  jornaisjornais, , revistasrevistas, , papelãopapelão,,
formuláriosformulários, , papéispapéis  brancosbrancos, , cartõescartões,,
aparasaparas de  de papelpapel, , papelpapel  toalhatoalha,,
cartolinacartolina, , fotocópiasfotocópias, envelopes,, envelopes,
papelpapel de fax,  de fax, listaslistas  telefônicastelefônicas,,
folhetosfolhetos, , folhasfolhas de  de cadernocaderno, , folhasfolhas de de
rascunhorascunho, , papéispapéis de  de embrulhoembrulho, , caixascaixas
de de papelãopapelão……

O O recipienterecipiente  parapara  coletacoleta de de
papelpapel  estaesta  identificadoidentificado  nana  corcor
AZULAZUL..
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RECICLAGEM DO VIDRORECICLAGEM DO VIDRO

VIDRO: VIDRO: podepode ser  ser recicladoreciclado de  de trêstrês  formasformas::
ReaproveitarReaproveitar o  o recipienterecipiente  usadousado ( (nãonão se  se devedeve  reaproveitarreaproveitar  vidrosvidros  queque
continhamcontinham  venenoveneno););
NegociandoNegociando o  o vasilhamevasilhame;;
NegociandoNegociando  osos  cacoscacos  parapara  seremserem  fundidosfundidos..

Na Na reciclagemreciclagem do  do vidrovidro  obtemosobtemos 100% de  100% de reaproveitamentoreaproveitamento  dada  matériamatéria prima, prima,
poispois o  o processoprocesso  nãonão  produzproduz  resíduosresíduos, , alémalém de  de economizareconomizar 30% de  30% de energiaenergia
elétricaelétrica..

SelecioneSelecione  coposcopos, , garrafasgarrafas  emem  geralgeral, , potespotes de  de vidrosvidros, , vidrosvidros de  de produtosprodutos de de
limpezalimpeza, , frascosfrascos, , cacoscacos de  de vidrovidro etc. etc.
O O recipienterecipiente  parapara  coletacoleta de  de vidrovidro  estáestá  identificadoidentificado  nana  corcor  VERDE.VERDE.

LãmpadasLãmpadas  incandescentesincandescentes, , FluorescentesFluorescentes e  e MistasMistas  recebemrecebem  tratamentotratamento
especial. As especial. As fluorescentesfluorescentes e  e mistasmistas  contêmcontêm Hg ( Hg (MercúrioMercúrio) ) nana forma de  forma de gásgás..
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RECICLAGEM DO METALRECICLAGEM DO METAL

METAL: METAL: nana  reciclagemreciclagem dos  dos metaismetais
devemosdevemos  classificáclassificá-los e -los e coletácoletá-los-los
separadamenteseparadamente, , poispois um  um dificultadificulta o o
reaproveitamentoreaproveitamento do  do outrooutro, , assimassim,,
emem  nossanossa  empresaempresa, , temostemos::
-  SucatasSucatas do  do processoprocesso  produtivoprodutivo, , taistais
comocomo: : cobrecobre, , alumínioalumínio, , chapachapa de de
ferroferro, , ponteiraponteira de  de varetavareta de  de soldasolda,,
rebarbarebarba de  de cortecorte, , metaismetais e  e ferrososferrosos..
Estes Estes materiaismateriais  sãosão  coletadoscoletados  emem
container e container e jájá  existemexistem  normasnormas
especificasespecificas  parapara  eleseles..
-  LatinhasLatinhas de  de alumínioalumínio, , pregospregos,,
parafusosparafusos, , aramesarames, , fiosfios, etc. , etc. sãosão
recicláveisrecicláveis..

O O recipienterecipiente  parapara  coletacoleta dos  dos metaismetais
estáestá  identificadoidentificado  nana  corcor  AMARELAAMARELA..
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RECICLAGEM DO PLÁSTICORECICLAGEM DO PLÁSTICO

PLÁSTICO PLÁSTICO presentepresente  emem
todostodos  osos  momentosmomentos de de
nossanossa  vidavida, , dada  escovaescova de de
dentesdentes as  as peçaspeças de de
computadorescomputadores. A . A matériamatéria
prima prima utilizadautilizada  parapara a a
fabricaçãofabricação de  de plásticoplástico é a é a
resinaresina  sintéticasintética  derivadaderivada
do do petróleopetróleo, , entãoentão,,
quandoquando  reciclamosreciclamos  osos
plásticosplásticos  estamosestamos
economizandoeconomizando  petróleopetróleo.

SepareSepare  garrafasgarrafas e e
embalagensembalagens  plásticasplásticas
emem  geralgeral, , coposcopos e  e sacossacos
plásticosplásticos, , embalagensembalagens
de de materiaismateriais de  de limpezalimpeza,,
etc.etc.

O O recipienterecipiente  parapara  coletacoleta
de de plásticosplásticos  estáestá
identificadoidentificado  nana  corcor
VERMELHAVERMELHA..
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RECICLAGEM DE MATERIAIS ESPECIAISRECICLAGEM DE MATERIAIS ESPECIAIS

BATERIAS E PILHAS: BATERIAS E PILHAS: contémcontém  produtosprodutos  nocivosnocivos e,  e, porpor  issoisso, , devemdevem ser  ser recicladosreciclados..
BateriasBaterias de  de celularcelular, de , de relógiorelógio, , bateriasbaterias  emem  geralgeral e  e pilhaspilhas  alcalinasalcalinas  devemdevem ser ser
enviadasenviadas à  à locaislocais  queque  farãofarão a  a separaçãoseparação  adequadaadequada..

ExistemExistem  outrosoutros  materiaismateriais  queque
podempodem ser  ser recicladosreciclados e  e recebemrecebem
tratamentotratamento especial:  especial: ResinaResina
EpoxiEpoxi, , BombonasBombonas  plásticasplásticas,,
GalõesGalões  metálicosmetálicos, Chapa de , Chapa de raio-raio-
xx, , GraxaGraxa e  e SolventesSolventes, , ÓleosÓleos,,
BorrachasBorrachas, , PneusPneus e  e CâmarasCâmaras de de
arar..|
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O LIXO DEVE SER ENVIADO PARA A COLETA COMUM?O LIXO DEVE SER ENVIADO PARA A COLETA COMUM?

DepoisDepois de  de separarseparar  tudotudo  queque  podepode ser  ser recicladoreciclado, , vejaveja o  o queque  sobrasobra  parapara a  a coletacoleta
comumcomum, , ouou  sejaseja, o , o lixolixo  queque  nãonão  podepode ser  ser recicladoreciclado..

REJEITOSREJEITOS

PapelPapel  higiênicohigiênico, , lençoslenços de  de papelpapel, , absorventesabsorventes  higiênicoshigiênicos, , lixolixo  hospitalarhospitalar, , sãosão
descartadosdescartados  emem  sacossacos  plásticosplásticos de  de corcor  brancabranca..

ORGÂNICOORGÂNICO

CascasCascas e  e bagaçosbagaços de  de frutasfrutas, , restosrestos de  de alimentosalimentos, , papéispapéis  molhadosmolhados  ouou
engorduradosengordurados, , folhasfolhas  secassecas, , cascascascas de  de ovosovos e o  e o lixolixo de  de varreduravarredura  sãosão
descartadosdescartados  emem  sacossacos  plásticosplásticos  nana  corcor  pretapreta..
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MATERIAIS NÃO RECICLÁVEISMATERIAIS NÃO RECICLÁVEIS

EtiquetasEtiquetas  adesivasadesivas, , papelpapel  carbonocarbono e  e estêncilestêncil, , papelpapel  plastificadoplastificado, , fitafita crepe, crepe,
papéispapéis  metalizadosmetalizados, , papéispapéis  sujossujos de  de alimentosalimentos, , guardanapoguardanapo, , papéispapéis  parafinadosparafinados,,
fotografiasfotografias, , tocostocos de  de cigarrocigarro, , embalagensembalagens de  de biscoitosbiscoitos, , misturamistura de  de papelpapel e e
rouparoupa (nylon e  (nylon e poliesterpoliester), ), espelhoespelho, , porcelanaporcelana, , cerâmicacerâmica, , tubostubos de TV e de TV e
monitoresmonitores, , pilhaspilhas  comunscomuns, , clipesclipes, , grampogrampo, , esponjasesponjas de  de açoaço e  e canocano de PVC. de PVC.

NãoNão  esqueçaesqueça: : parapara  queque o  o lixolixo  reciclávelreciclável  tenhatenha valor, é  valor, é necessárionecessário  queque  estejaesteja
limpolimpo. Lave as . Lave as embalagensembalagens e  e nãonão  misturemisture  papelpapel  sujosujo  ouou  molhadomolhado com  com papelpapel
limpolimpo e  e secoseco. . TomandoTomando  essesesses  cuidadoscuidados  estaremosestaremos  economizandoeconomizando  recursosrecursos
naturaisnaturais e  e diminuindodiminuindo a  a poluiçãopoluição..
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LIXO ESPECIAL- PNEUSLIXO ESPECIAL- PNEUS

PROBLEMAS:PROBLEMAS:
-Armazenamento dificultado;-Armazenamento dificultado;
-Baixa Compressibilidade;-Baixa Compressibilidade;
-Proliferação de Mosquitos e roedores;-Proliferação de Mosquitos e roedores;
-Degradação muito lenta;-Degradação muito lenta;
-Risco de incêndio;-Risco de incêndio;

SOLUÇÕES:SOLUÇÕES:
-Contenção em encostas / quebra-mares / erosões;-Contenção em encostas / quebra-mares / erosões;
-Formação de recifes artificiais;-Formação de recifes artificiais;
-Combustível em fábricas de celulose e papel;-Combustível em fábricas de celulose e papel;
-Misturas -Misturas asfálticasasfálticas; ( Cada ; ( Cada tonton. Borracha de 2 à 6 pneus). Borracha de 2 à 6 pneus)
-Pisos de quadras esportivas;-Pisos de quadras esportivas;
-Fim industrial através do recolhimento.-Fim industrial através do recolhimento.
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O QUE DIZ A LEI?O QUE DIZ A LEI?

RESOLUÇÃO Nº 258, de 26 de agosto de 1999
O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto no
99.274, de 6 de junho de 1990 e suas alterações, tendo em
vista o disposto em seu Regimento Interno:

Em resumoEm resumo: Os fabricantes são responsáveis pelo correto fim
do produto conforme verificado nos artigos dispostos
anteriormente.
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PROGRAMA ECONOMIZARPROGRAMA ECONOMIZAR

-Petróleo como principal combustível utilizado no Brasil;
-Racionalização e otimização do uso de combustível;
-Acompanhamento de consumo / gestão dos
combustíveis;
-Capacitação profissional para o acompanhamento;
-Questões com a manutenção adequada;
-Suporte técnico especializado para os transportadores;
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PROGRAMA ECONOMIZARPROGRAMA ECONOMIZAR

OBJETIVOS DO PROGRAMA:

-reduzir o consumo do diesel;
-minimizar as emissões dos gases poluentes;
-armazenar de forma adequada;
-reduzir custos para as empresas;
-consolidar o mercado de transportes;
-conscientizar o transportador sobre a economia de
diesel.
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FAÇA SUA PARTE:FAÇA SUA PARTE:

COLABORE COM ACOLABORE COM A
PRESERVAÇÃO DOPRESERVAÇÃO DO
PLANETA!!PLANETA!!
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Agradeço sua participação!!Agradeço sua participação!!


