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A COLETA SELETIVA É O PROCESSO DE OTIMIZAÇÃO DA 
DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS GERADOS 
PELA POPULAÇÃO EM SUAS RESIDÊNCIAS, SENDO 
REALIZADA PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. 

De acordo com a norma ABNT 10.004:2004 os resíduos 
sólidos são os resíduos nos estados sólidos e semi-sólido, 
que resultam de atividade de origem industrial, doméstica, 
hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 
12.305/2010), por meio do seu art. 9º, demonstra que para o 
correto gerenciamento dos resíduos, deve ser observada a 
seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, 
reutilização, reciclagem, tratamento e destinação final 
ambientalmente adequada. Dessa forma, alguns dos 
resíduos gerados podem ser reutilizados ou reciclados 
antes de serem descartados.

1  |  O QUE É COLETA SELETIVA

LIXO SECO
(RECICLÁVEL)

LIXO ÚMIDO
(NÃO RECICLÁVEL)
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2  |  COMO FAZER

SEPARE
LIXO SECO

(RECICLÁVEL)
LIXO ÚMIDO

(NÃO RECICLÁVEL)

COMPOSTAGEM:

ALIMENTOS
RESTOSDE

= ADUBO
COMPOSTÁVEIS

• Alimentos crus,
• Frutas, legumes, verduras, 
• Grãos e sementes
• Cascas de ovos

• Saquinhos de chá, borra de café
• Papel toalha, filtros 
• Guardanapos de papel que não 
   estejam muito engordurados

PAPEL 
Papel, papelão, revistas, cadernos, 
entre outros…

PLÁSTICO
Copos descartáveis, sacos, 
sacolas, caixas, garrafas, 
embalagens, tubos de PVC, 
vasilhames, brinquedos e 
utensílios quebrados.

METAL
Alumínio, bronze, cobre, latas, 
sucatas de ferro, panelas, 
fios e correntes.

VIDRO
Copos, potes, jarras, garrafas, 
frascos de perfume, vasilhames 
de produtos de higiene e limpeza

ALIMENTOS
Alimentos cozidos
Carnes/peixes/frango
Frutas cítricas e ou ácidas: 
limão, mexirica, abacaxi, 
laranja.
Laticínios, óleos, gorduras
Sal, pimenta, vinagres
Alho, cebola.

DIVERSOS
Restos de alimentos, 
resíduos de banheiros 
(papel higiênico, papel toalha,
lenço de papel, 
absorventes usados), 
canudinhos, guardanapos sujos, 
fio dental, papel engordurado, 
panos velhos, palitos, 
esponja de aço
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3  |  RESÍDUOS PERIGOSOS

Alguns resíduos são considerados perigosos e nocivos ao 
meio ambiente e não podem ser encaminhados para a coleta 
seletiva ou para a coleta convencional. Eles devem ser 
restituídos à sua origem para reaproveitamento, reciclagem, 
tratamento ou destinação final ambientalmente adequada. A 
este procedimento atribui-se o nome de logística reversa. 
Saiba quais são estes resíduos e suas destinações para 
descarte:

lâmpadas 
fluorescentes:

Telhanorte e comércios 
que vendem o produto.

PRODUTOS ELETRÔNICOS 
E SEUS COMPONENTES:
Prefeitura/Paço Municipal
(pequenos volumes) e
Ecopontos (grandes volumes)

pilhas e baterias:
Escolas municipais, 

empresas que 
comercializam os 

materiais e Ecopontos

embalagens de agrotóxicos 
e seus resíduos:
Nas campanhas do Dia do
Campo realizadas pelo
Poder Público Municipal

pneus:
Policarpo reciclagem

medicamentos
vencidos ou em
desuso:
Farmácias

óleoslubrificantes,
seus resíduos e 

embalagens:
Postos de gasolina

ÓLEO DE COZINHA:
Ecopontos, escolas 
municipais e pelo 
disk coleta
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Não encaminhe esses resíduos para a coleta seletiva ou 
domiciliar, pois eles contaminam os outros materiais! 
Para maiores informações, entrar em contato com a 

Secretaria do Meio Ambiente de Bragança Paulista pelo 
telefone 4033-1870.



4  |  COMO DEVE SER SEPARADO?
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COLETOR LIXO ÚMIDO (NÃO RECICLÁVEL) 

COLETOR LIXO SECO (RECICLÁVEL) 

COLETOR LIXO COMPOSTÁVEL

COLETOR LIXO PERIGOSO

Menor volume, menor recipiente, próximo a geração 

(pia da cozinha, dentro de banheiros), encaminhado 

para a coleta convencional.

Maior volume, maior recipiente, pode ser acondicionado 

fora da cozinha e encaminhado semanalmente para a 

coleta seletiva.

Menor volume, próximo a geração, deve ser 
encaminhado para a composteira da residência.

Volume médio, longe da geração, não deve receber 
os resíduos que não são recicláveis, recicláveis 
e compostáveis. 
Devem ser encaminhados para locais específicos 
de recebimento.

X



5  |  QUAL SUA IMPORTÂNCIA?

O LIXO É RESPONSÁVEL POR UM DOS MAIS GRAVES 
PROBLEMAS AMBIENTAIS DE NOSSO TEMPO. 

Seu volume nos grandes centros urbanos vem aumentando de 
maneira alarmante, atingindo grandes quantidades e 
comprometendo a qualidade do meio ambiente para as futuras 
gerações. Isto se deve ao consumo desenfreado de produtos e 
embalagens, aliado a praticidade do descarte dos materiais.

Uma das principais soluções para redução da problemática 
envolvida ao lixo é o previsto pela Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, com destaque para a não geração (não consumir) e 
consequente redução, reutilização e reciclagem. Esse 
pensamento, atrelado à mudança de comportamento do ser 
humano, são necessários para a redução dos impactos 
ambientais futuros que serão causados pela problemática do 
lixo.
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A coleta seletiva, de maneira 
abrangente além de contribuir 
para a minimização de resíduos 
encaminhados aos aterros 
sanitários, contempla ainda um 
conjunto de premissas que nos 
fazem repensar a forma como 
temos vivido e que mundo 
queremos deixar para 
as próximas gerações.



6  |  ALGUNS BENEFÍCIOS

Ao praticarmos a coleta seletiva, tornamos nossa cidade 
mais limpa, reduzimos o volume de resíduos enviados ao 
aterro, e reduzimos a extração de recursos naturais. 
Além disso, auxiliamos na geração de emprego e fonte de 
renda para a população que participa e depende da 
comercialização do material reciclado.

Reduz consumo 

de energia e 

diminui o 

desperdício

diminui 

exploração de

recursos 

naturais

gera renda

e emprego pela 

comercialização

dos recicláveis

diminui gastos

com limpeza urbana 

e prolonga vida útil

dos aterros 

sanitários

07    |    COLETA SELETIVA DE LIXO  BRAGANÇA PAULISTA



7  |  MUDE SUA ATITUDE

Evite compras desnecessárias ou desperdícios. 
Prefira refis, utilize sacolas retornáveis, etc. 
Você economiza e ajuda a diminuir o volume de 
resíduos nos aterros.

Aproveite o verso de papéis, 
reutilize potes de vidro com tampa 
para guardar pregos, botões, moedas 
ou molhos na geladeira.

Retorne os resíduos como matéria prima para se 
transformarem em novos produtos. Mantenha viva a 
economia circular.

Repense seus hábitos de 
consumo e atitudes. 
Analise o impacto de seu consumo 
sobre o meio ambiente. 
Tome atitudes conscientes.

Recuse produtos que causem danos ao 
meio ambiente ou à nossa saúde.

REDUZA!

REUTILIZE!

RECICLE!

REPENSE!

RECUSE!
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8  |  PRATIQUE ESSA IDEIA

Marco histórico da gestão ambiental no Brasil, a lei que 
estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 
federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010) tem como 
princípio a responsabilidade compartilhada entre governo, 
empresas e população para gerenciamento adequado de 
um dos maiores problemas do mundo hoje: o lixo urbano.

Incentivando a coleta seletiva e a logística reversa de 
resíduos, com a participação formal de catadores 
organizados em cooperativas, teremos uma mudança não 
somente no cenário da destinação de resíduos no país como 
também nas economias locais.

MEIO AMBIENTE 
COLABORECOM O 

SEPARE O LIXO CORRETAMENTE

FAÇA SUA PARTE! 
ESTIMULE A PRÁTICA DA COLETA SELETIVA 

EM SUA COMUNIDADE. DIVULGUE ESTA IDEIA.
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CONFIRA NOSSAS REDES SOCIAIS


