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Apresentação

Este manual é uma parte integrante do Programa de Tecnolo-
gias Sustentáveis do Projeto No Clima da Caatinga, realizado pela 
Associação Caatinga e patrocinado pela Petrobras e Governo Fe-
deral por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

O projeto tem a proposta de contribuir para a mitigação de 
efeitos potencializadores do aquecimento global, a adaptação 
climática de comunidades envolvidas, a proteção dos recursos 
hídricos, das florestas e do tatu-bola por meio de ações de con-
servação da Caatinga.

O tema coleta seletiva está assumindo papel de destaque em 
toda a sociedade brasileira. Seja pelo fato de estar ligado direta-
mente a doenças, como a dengue, pela contaminação da água, 
lençol freático, ou por questões sociais ligadas aos catadores, em 
especial, às crianças que vivem nos lixões. A realidade do momen-
to é que vários setores governamentais e da sociedade civil come-
çaram a se mobilizar para enfrentar o problema, por muito tempo 
deixado em segundo plano.

A cartilha foi produzida para informar e disseminar os bene-
fícios da separação e destinação correta dos resíduos sólidos.  

objetivo



Aqui você encontrará informações de como realizar a separação 
dos resíduos, quais os tipos de resíduos existentes e os benefícios 
ecológicos dessa ação. A distribuição é gratuita, não podendo ser 
vendida, nem utilizada, para fins comerciais. A cópia deste manu-
al está autorizada desde que realizada de forma integral.

Agora você faz parte do Projeto No Clima da Caatinga e sua 
contribuição é essencial para alcançarmos os objetivos desse 
projeto. O Programa de Tecnologias Sustentáveis tem a propos-
ta de promover transformações reais e significativas por meio do 
desenvolvimento local sustentável.

Parabéns
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Um dos grandes problemas enfrentados pela sociedade de 
hoje é o consumo desenfreado de produtos, em que a quantidade 
de resíduos gerados é incompatível com a capacidade da nature-
za de reciclar seus componentes. A problemática do descarte dos 
resíduos sólidos é sentida em todo o Brasil, principalmente nos 
municípios menores, onde o local de destinação é, muitas vezes, 
improvisado. Os chamados lixões, levando a problemas graves de 
saneamento, o lixo é vetor de muitas doenças e sua destinação 
inadequada causa contaminação do solo e das águas (SOARES; 
SALGUEIRO & GAZINEU, 2007).

O grande desafio para as administrações públicas em todo 
planeta é como dar o devido tratamento e destinação para os 
resíduos sólidos. Sua gestão afeta diretamente as condições de 
saúde, econômicas, sociais, culturais e, principalmente, ambien-
tais da sociedade. O investimento na destinação de cada tipo de 
resíduo sólido transforma-se em um grande aliado do desenvol-
vimento sustentável, com benefícios para toda a comunidade. E 
o caminho para alcançar tal objetivo é construir um sistema inte-
grado participativo com a ajuda de todos, selecionando os resídu-
os em materiais para reutilização e reciclagem, restando apenas 
o que não puder ser reaproveitado (Goesetal, 2013).

A gestão de resíduos está se tornando um dos principais mo-
tivos pelos quais o setor privado obriga-se a reformular seus pa-
drões de oferta de bens e serviços. Diversos países colocaram 
a gestão adequada dos remanescentes do consumo entre seus 
objetivos estratégicos, o que traduz bem em expressões como 
sociedade de reciclagem ou sociedade saudável do ponto de 
vista do uso dos materiais (Abramovay; Speranza&CécilePetit-
gand, 2013).
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Com a união de governos, empresas e os cidadãos (todos em 
geral), será possível encontrar resultados inteligentes que tragam 
benefícios a todos. Assim, o lixo deixará de ser um problema e 
passará a ser parte da solução para um mundo melhor e harmô-
nico com a natureza. (Mansoret al, 2010).

resíduos sólidos no Brasil

Quando se fala em resíduos no Brasil, a cena comum é a dos 
lixões a céu aberto, frequentados por urubus, com riscos ao meio 
ambiente e à saúde. Mais de 45% dos municípios brasileiros ain-
da destinam o lixo coletado nas residências em lixões (dados do 
IPEA, 2014).

Lixão do município Crateús-CE, em Março de 2014 
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A maioria dos municípios brasileiros (70%) possui menos de 20 
mil habitantes, e, portanto, têm pouco orçamento e maior dificul-
dade técnica e financeira em enfrentar os problemas ligados aos 
resíduos sólidos. Além disso, a concentração urbana da popula-
ção no país ultrapassa a casa dos 80%, segundo o IBGE. E quanto 
maior a renda, maior é a geração de resíduos sólidos. Isso reforça 
as preocupações com os problemas ambientais urbanos e o ge-
renciamento dos resíduos sólidos.

Os municípios pequenos têm pouco orçamento e, portanto, 
há mais dificuldades em conseguir fazer os aterros necessários 
para destinação correta dos resíduos.

Há muito a fazer com relação à destinação correta de resíduos.  
Segundo pesquisa do MMA (Ministério do Meio Ambiente) sobre 
os resíduos em capitais do Brasil, 70% dos entrevistados jogam 
pilhas e baterias no lixo doméstico; 66% descartam remédios no 
lixo doméstico; 33% jogam tintas e solventes no lixo doméstico; 

“Mais de 45%  
dos municípios brasileiros

ainda destinam o
lixo coletado
nas residências

em lixões” 
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39% descartam óleo usado na pia da cozinha; 17% possuem lixo 
eletrônico guardado em casa.

A emissão de resíduos sólidos, líquidos e gasosos em quanti-
dade acima da capacidade de absorção do meio ambiente é o que 
chamamos de poluição.

A decomposição da matéria orgânica (restos de alimentos) na 
ausência de oxigênio libera um gás chamado metano. O metano é 
um dos principais gases que contribui para o aquecimento global.

Catadores

Essenciais para reciclagem, os catadores estão divididos em 
diferentes categorias, conforme o grau de organização, desde 
pequenos núcleos, que operam sem condições de segurança e 
higiene; até grandes cooperativas, com gestão de negócios, ma-
quinário, veículos e controle da produção. Na base da pirâmide, 
situam-se os catadores autônomos e informais, sujeitos à explo-
ração por atravessadores que revendem os materiais recicláveis 
para sucateiros de maior porte ou para a indústria. No final dessa 
cadeia, o preço pode ser quatro vezes superior ao inicialmente 
pago aos carroceiros.

No Brasil, como em qualquer parte do mundo, não há estima-
tiva exata da quantidade de pessoas que exercem esse trabalho, 
até mesmo pelo fato de ser um trabalho muitas vezes informal, 
estima-se entre 400 a 600 mil catadoras e catadores de material 
reciclável no nosso país. 

Apenas 10% dos catadores estão organizados sem a depen-
dência de intermediários. Vários motivos podem ser citados, 
entre eles estão: muitos catadores preferem atuar sozinhos, em 
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nome de uma suposta autonomia e há, também, falta de infor-
mação quanto às exigências para constituição de cooperativas e 
associações. Muitos catadores enxergam as cooperativas como 
agentes externos, não possuem a informação que elas são forma-
das e geridas por eles próprios.

Esses 10% são aqueles que trabalham em galpões de recicla-
gem, equipados e com melhor infraestrutura, principalmente sob 
a forma de cooperativas. Nesses locais, unem forças para melho-
rar a qualidade, aumentar a quantidade e agregar valores aos ma-
teriais separados do lixo. Dessa maneira, conseguem preços mais 
atraentes no mercado e renda mais elevada, com ganhos sociais.

Catador da Associação de Catadores de Materiais 
Recicláveis – RECICRATIU realizando a coleta seletiva 
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Política nacional de resíduos sólidos

Em 2010, foi lançada a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(Lei 12.305 de 02 de Agosto de 2010), com o objetivo de mudar o 
cenário do lixo no Brasil. Com a Lei, fica determinada a responsa-
bilidade compartilhada entre governo, empresas e população e 
uma base mais sólida com princípios e diretrizes que normalizam 
o gerenciamento dos resíduos.

Veja os principais pontos da Lei: 

• Os lixões devem ser eliminados, o que reforça o viés social da 
reciclagem com a participação dos catadores, organizados em 
cooperativas ou associações, um modelo que está sendo ex-
portado pelo Brasil para outros países em desenvolvimento; 

• As prefeituras devem fazer um plano de resíduos sólidos in-
cluindo sistema de coleta seletiva, reciclagem, compostagem 
e destinação final adequada (aterro ou incineração); 

• As empresas devem promover o retorno de embalagens e 
outros materiais para a indústria após o consumo pela popu-
lação e recolher os materiais não recicláveis perigosos;

• O cidadão tem participação ativa, fazendo a separação cor-
reta e dispondo o lixo nos locais indicados.

Em 2010, de 15 a 20% dos municípios tinham algum tipo de 
plano de coleta. Depois da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
chegaram a 50% os municípios que implantaram planos de coleta 
e gerenciamento dos resíduos. 

Um dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos foi 
a instituição de uma ordem de prioridade para a gestão e geren-
ciamento de resíduos sólidos, que consiste na:
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1 – Não - geração;
2 – Redução;
3 – Reutilização;
4 – Reciclagem;
5 – Tratamento dos resíduos sólidos;
6 – Disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Programa Pró-Catador

Outra ação importante para os catadores foi a criação do Pro-
grama Pró-Catador, que permite a assinatura de convênios, con-
tratos de repasse e acordos de cooperação com órgãos ou enti-
dades da administração pública, cooperativas e associações de 
catadores; e entidades sem fins lucrativos que atuem na capaci-
tação e assistência técnica às organizações produtivas de catado-
res, contribuindo para a melhoria das condições de trabalho, com 
a ampliação das oportunidades de inclusão social e econômica e 
com a  expansão da coleta seletiva de resíduos sólidos.
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Os resíduos sólidos são todos os restos sólidos ou semissóli-
dos das atividades humanas ou não humanas, que não são uti-
lizados. Exemplos: aqueles gerados na sua residência e que são 
recolhidos pelo serviço de coleta e também a varrição de praças 
e locais públicos, que podem incluir folhas de árvores, galhos e 
restos de poda.

Antes, os resíduos eram apenas definidos como algo que não 
apresenta utilidade e nem valor comercial. No entanto, esse con-
ceito mudou. Atualmente, a maior parte desses materiais pode 
ser aproveitada para algum outro fim. A maioria das empresas 
trabalham com processos que diminuem os insumos e perda de 
matéria-prima. Muitas estão reaproveitando os resíduos, reci-
clando; processo que torna mais barato o produto, que se torna 
cada vez mais eficiente.

Classificação dos resíduos 

Os resíduos sólidos podem ser classificados de acordo com a 
origem, tipo de resíduo, composição química e periculosidade, 
conforme abaixo:

De acordo com a origem:
•	Resíduo hospitalar ou de serviços de saúde: qualquer resto 

proveniente de hospitais e serviços de saúde como pronto-so-
corro, enfermarias, laboratórios de análises clínicas, farmácias 
etc.. Geralmente, é constituído de seringas, agulhas, curativos 
e outros materiais que podem apresentar algum tipo de con-
taminação por agentes patogênicos (causadores de doenças).

•	Resíduos domiciliares: são aqueles gerados nas residências 
e sua composição é bastante variável, sendo influenciada por 
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fatores como localização geográfica e renda familiar. Porém, 
nesse tipo de resíduo, podem ser encontrados restos de ali-
mentos, resíduos sanitários (papel higiênico, por exemplo), 
papel, plástico, vidro etc. Atenção: alguns produtos que uti-
lizamos e descartamos em casa são considerados perigosos 
e devem ter uma destinação diferente dos demais, preferen-
cialmente para locais destinados a resíduos perigosos. Por 
exemplo: pilhas e baterias, cloro, água sanitária, limpadores 
de vidro e fogão, removedor de manchas, aerossóis, medica-
mentos vencidos, querosene, solventes etc.

•	Resíduos agrícolas: são aqueles gerados pelas atividades 
agropecuárias (cultivos, criações de animais, beneficiamen-
to, processamento etc.). Podem ser compostos por emba-
lagens de defensivos agrícolas, restos orgânicos (palhas, 
cascas, estrume, animais mortos, bagaços etc.), produtos 
veterinários etc. As embalagens de defensivos agrícolas de-
vem retornar aos revendedores.

“os resíduos sólidos
podem ser classificados

de acordo com a

periculosidade.”

origem, tipo de resíduo, 

composição química e 
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•	Resíduos comerciais: são aqueles produzidos pelo comércio 
em geral. A maior parte é constituída por materiais recicláveis 
como papel e papelão, principalmente de embalagens, e plásti-
cos, mas também podem conter restos sanitários e orgânicos.

•	Resíduos industriais: são originados dos processos industriais. 
Possuem composição bastante diversificada e uma grande 
quantidade desses rejeitos é considerada perigosa. Podem ser 
constituídos por escórias (impurezas resultantes da fundição 
do ferro), cinzas, lodos, óleos, plásticos, papel, borrachas etc.

•	Entulho: resultante da construção civil e reformas. Quase 
100% desses resíduos podem ser reaproveitados, embora 
isso não ocorra na maioria das situações por falta de infor-
mação. Os entulhos são compostos por restos de demolição 
(madeiras, tijolos, cimento, rebocos, metais etc), de obras e 
solos de escavações diversas.

•	Resíduo público ou de varrição: é aquele recolhido nas vias 
públicas, galerias, áreas de realização de feiras e outros lo-
cais públicos. Sua composição é muito variada, dependendo 
do local e da situação onde é recolhido, mas pode conter fo-
lhas de árvores, galhos e grama, animais mortos, papel, plás-
tico, restos de alimentos etc.

•	Resíduo sólido urbano: é o nome usado para denominar o 
conjunto de todos os tipos de resíduos gerados nas cidades 
e coletados pelo serviço municipal (domiciliar, de varrição, 
comercial e, em alguns casos, entulhos).

•	Resíduos de portos, aeroportos e terminais rodoviários 
e ferroviários: o lixo coletado nesses locais é tratado como 
“resíduo séptico”, pois pode conter agentes causadores 
de doenças trazidas de outros países. Os resíduos que não 
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apresentam esse risco de contaminação podem ser tratados 
como lixo domiciliar.

•	Resíduos de mineração: podem ser constituídos de solo re-
movido, metais pesados, restos e lascas de pedras etc.

De acordo com o tipo:
•	Resíduo reciclável: papel, plástico, metal, alumínio, vidro etc.

•	Resíduo não reciclável ou rejeito: resíduos que não são re-
cicláveis, ou resíduos recicláveis contaminados.

De acordo com a composicão química:
•	Orgânicos: restos de alimentos, folhas, grama, animais mor-

tos, esterco, papel, madeira etc. Muita gente não sabe, mas 
alguns compostos orgânicos podem ser tóxicos. São os cha-
mados “Poluentes Orgânicos Persistentes” (POP) e “Poluen-
tes Orgânicos Não - Persistentes”.

•	Poluentes orgânicos persistentes (POP): hidrocarbonetos 
de elevado peso molecular, clorados e aromáticos, alguns 
pesticidas.

•	Poluentes orgânicos não – persistentes: óleos e óleos usa-
dos, solventes de baixo peso molecular, alguns pesticidas 
biodegradáveis e a maioria dos detergentes.

•	Inorgânicos: vidros, plásticos, borrachas etc.
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De acordo com a periculosidade:
•	Classe I: perigosos são aqueles, que por suas características, 

podem apresentar riscos para a sociedade ou para o meio 
ambiente. Como: inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos e/
ou patógenos.

•	Classe II-a: não - perigosos e não - inertes são aqueles que 
não se enquadram no item anterior, Classe I, nem no próxi-
mo item, Classe II B. Como: biodegradabilidade, combustibi-
lidade e solubilidade em água.

•	Classe II-b: não perigosos e inertes, quando submetidas ao 
contato com água destilada ou deionizadas, à temperatura 
ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes a con-
centrações superiores aos padrões de potabilidade da água, 
com exceção da cor, turbidez, dureza e sabor.

destinação final para os resíduos

A disposição final e adequada dos resíduos sólidos pode influir 
na qualidade do meio ambiente e na saúde do homem. Existem 
diversos tipos de disposição. Abaixo, os mais conhecidos:

•	aterros controlados: locais onde os resíduos sólidos são 
despejados sobre o solo e cobertos de terra, na medida em 
que vão sendo compactados, por tratores. É considerada 
uma solução intermediária entre o lixão e o aterro sanitário, 
uma tentativa de transformar lixões em aterro. Nesse local, 
são construídas chaminés para liberar os gases e se tenta 
captar o chorume por bombeamento, jogando novamente 
para cima da pilha de lixo, na tentativa de diminuir a conta-
minação dos lençóis freáticos. Esse tipo de aterro é também 
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considerado uma disposição inadequada, uma vez que não 
possui coleta e tratamento do chorume e dos gases.

•	aterros sanitários: é o método de disposição dos resíduos 
de menor impacto ambiental, pois existe adequada imper-
meabilização do solo antes do início da colocação dos resí-
duos, sistema de drenagem do chorume, captação do gás 
produzido e correta compactação e cobertura das camadas 
com terra, com total isolamento da área. Apesar das vanta-
gens dos aterros sanitários em relação aos lixões, eles logo 
ficam cheios e há necessidade de encontrar novos locais, 
cada vez mais distantes dos centros urbanos, para colocar 
mais resíduos. Em alguns municípios de grande porte, em ra-

Lençol Freático

Manta de PVC

nova célula

Cobertura
diária

Lixo novo

Lixo velho

Recirculação
de chorume

Captação e queima
de gás metano

Cobertura com
terra e grama

Chorume
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zão da especulação imobiliária e da dificuldade de obtenção 
dessas áreas, tem sido considerada mais viável a adoção de 
sistemas de tratamento ou de consórcios entre as cidades da 
região para implantação e operação de aterro único, com o 
objetivo de reduzir custos.

•	Incineração: este processo permite a redução do volume 
de resíduos através da queima, com temperaturas na ordem 
dos 1100°C. Para alguns resíduos, como os gerados em ser-
viços de saúde, esse método pode se tornar a melhor opção 
de destino. No entanto, esse processo tem o custo elevado 
e requer manipulação adequada, pois durante o processo 
podem ser gerados compostos poluentes que precisam ser 
tratados para evitar a poluição do ar. Muitos países utilizam 
os gases liberados pela queima para gerar energia elétrica.
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•	Usinas de reciclagem: os resíduos que chegam misturados 
são separados em materiais secos e materiais orgânicos. Os 
recicláveis secos (papéis, vidros, plásticos e metais) são en-
viados às indústrias de reciclagem para serem reintroduzi-
dos no ciclo econômico. 

Os resíduos orgânicos são tratados através da compostagem, 
processo biológico que transforma esse material em um com-
posto orgânico utilizado na agricultura ou jardinagem.
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Vetores e doenças relacionadas ao lixo

A cada dia, várias toneladas de resíduos são produzidas e a 
maioria é jogada em locais impróprios. Uma consequência dessa 
atitude é o desenvolvimento de diversas doenças, inclusive aquelas 
relacionadas com vetores, representando riscos à saúde pública.

Mas o que são vetores?

São seres vivos que carregam os agentes causadores de do-
enças, sem serem prejudicados e os transferem para o homem e 
demais animais.

Muitos vetores utilizam o lixo como local de alimentação, re-
produção e abrigo. O que torna ainda mais importante as atitudes 
que devemos ter com aquilo que jogamos fora. Os cuidados com 
a destinação do lixo são fundamentais no combate aos vetores e 
na prevenção de doenças.

Lixão do Município de Crateús



RaTOS: além de se alimentarem de tudo aquilo 
que é comestível, transmitem diversas doenças de 
forma direta e indireta como leptospirose, tifo mu-
rino (febre tifoide), hantaviroses e peste bubônica. 
Transmitida pela urina, mordida, fezes e pela pulga 
que vive no corpo do roedor.

MOSQUITOS: esse tipo de vetor é encontrado 
em grande quantidade e transmite doenças 
através da picada da fêmea, tais como: dengue, 
febre amarela, malária, elefantíase e calazar. 

baRaTaS E FORMIGaS: transmitem micróbios que 
causam infecções respiratórias e intestinais. Bus-
cam alimentos em todos locais, inclusive em locais 
sujos. Ao passar por alimentos, louças, pratos, talhe-
res e copos, podem deixar os micróbios que se pren-
dem ao seu corpo, contaminando por onde passam. 
Causam doenças como: giardíase, cólera e diarreia. 

MOSCaS: o lixo é fonte de alimento para mos-
cas. Por isso, geralmente, há grande quanti-
dade desses insetos, devido à grande varieda-
de de resíduos orgânicos que servem para sua 
alimentação. Doenças transmitidas por mos-
cas: salmonelose, cólera, amebíase, giardíase 
e disenteria. As moscas carregam no corpo 
milhões de micróbios que podem causar do-
enças e, ao se locomoverem sobre alimentos, 
copos, pratos e talheres,  elas os contaminam.
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Principais cuidados para evitar a presença de vetores

Todos esses animais precisam de locais que contenham abri-
go, água e alimento. A limpeza regular das residências previne 
que eles apareçam.

• Vedar fendas, rachaduras, folgas ao redor de encanamentos 
e demais lugares que possam servir de abrigo para insetos e 
roedores;

• Embalar o lixo em sacos plásticos ou latas bem fechadas e 
só colocar para ser recolhido próximo ao horário da coleta, 
evitando que outros animais rasguem os sacos e espalhem 
os resíduos na calçada;

• Nunca jogar lixo a céu aberto, terrenos baldios e beira de cór-
regos.Se há a necessidade de enterrar, separe o material que 
não se decompõe;

• Não mantenha restos de construção, lixos de varredura ou 
galhos e tronco queimado próximo à residência;

• No caso de lenha, devem ficar pelo menos 50cm do chão, 
recobertos com plásticos ou tela e não devem ficar encos-
tados a muros ou paredes, facilitando a inspeção por todos 
os lados.

É essencial conhecer os sistemas de tratamento de lixo da sua 
cidade e identificar os pontos onde há acúmulo de lixo na sua co-
munidade. Mutirões de limpeza envolvendo a vizinhança, os em-
presários locais e o serviço de limpeza pública são medidas que 
evitam doenças e a propagação de seus vetores.
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Em nossas atividades diárias, produzimos diferentes resíduos, 
como resto de alimentos, embalagens e etc. A gestão de resíduos 
sólidos consiste em uma série de ações que têm como objetivo 
minimizar o volume de resíduos depositados em aterros, assegu-
rar a destinação correta e resguardar a saúde da comunidade e do 
ambiente. Com o gerenciamento, os resíduos considerados sem 
valor e inúteis podem ser recuperados e transformados em ren-
da para muitas famílias. Em cada comunidade, existe diferença 
no destino dos resíduos sólidos. O mais indicado nessa questão é 
realizar a gestão participativa, contando com a atuação de todos 
os grupos sociais envolvidos na região, discutir esse problema de 
forma séria, contribuindo para solução mais adequada.  
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Cada um dos materiais, depois de separados, pode ter desti-
nos diferentes e impactar menos o meio ambiente. Para uma boa 
gestão dos resíduos em casa, uma dica é lavar com a água prove-
niente da lavagem da louça, os recipientes que contenham algum 
resíduo, pois evita o mau cheiro e o aparecimento de animais em 
busca de alimento. Nunca misture o lixo orgânico com o não reci-
clável (rejeitos) e os recicláveis coloque em uma sacola separada.

Lixo seco: é aquele que pode ser reutilizado e reciclado, que 
pode voltar a ser novamente matéria-prima de novos produtos. 
Como as garrafas de plástico e vidro, papéis, papelão, metal, caixas 
de leite etc. Esses materiais devem ser destinados à reciclagem.

•	Papéis: quase todos são recicláveis, inclusive cai-
xas do tipo longa-vida e de papelão. Não se reci-
cla papel com material orgânico, como caixas de 
papelão cheias de gordura, fitas adesivas, foto-
grafias, papéis sanitários e papel-carbono. Papel 
sujo não pode ser reciclado, preferencialmente, 
tem que estar seco. Mas em caso de chuva, por 
exemplo, o papel molhado pode ser reciclado.

•	Plásticos: 90% do lixo produzido no mundo 
são à base de plástico. Por isso, esse mate-
rial merece uma atenção especial. Recicle 
sacos de supermercados, garrafas de refri-
gerante (pet), tampinhas e até brinquedos 
quebrados.
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•	Metais: além de todos os tipos de latas de alu-
mínio, é possível reciclar tampinhas, pregos e 
parafusos, incluindo ferrosos (basicamente 
ferro e aço) e não ferrosos (como alumínio, 
cobre, chumbo). Atenção: clipes, grampos, 
canos e esponjas de aço devem ficar de fora.

•	Lixo eletrônico: o descarte incorreto pode conta-
minar o solo com componentes pesados. Eletro-
domésticos podem ser enviados a ferros-velhos 
ou, a depender do estado de uso, podem ser doa-
dos a outra família. Muitas operadoras de celular 
prestam serviço de reciclagem, algumas contam 
até com postos de coleta para baterias e apare-
lhos. Verifique os pontos de coleta da sua cidade.

•	Lixo orgânico: é o que facilmente se degrada 
na natureza, como cascas de frutas e restos de 
alimentos. Esse lixo, quando separado dos de-
mais, pode ser transformado em composto or-
gânico (adubo) e ser utilizado em hortas ou em 
plantações ou pode ser enterrado (longe de cor-
pos de água) para que se degrade naturalmente.

•	Vidros: quase 100% dos vidros, incluindo garrafas 
de bebida alcoólica e não alcoólica, quando limpos e 
secos, são recicláveis. Vidros quebrados, lâminas de 
barbear e outros materiais cortantes ou perfurantes 
devem ser colocados dentro de caixas ou enrolados 
em folha de jornal, para não ferir os coletores.
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•	Lixo não-reciclável (rejeitos): os rejeitos são resí-
duos que, para os quais, ainda não existe tecnologia 
ou não é viável economicamente o seu reaproveita-
mento ou reciclagem. Por exemplo, os resíduos de 
banheiro, como papel higiênico usado, absorventes 
femininos, isopor, tecidos, camisinha (preservati-
vos) e fraldas descartáveis. É bom lembrar que, na 
cozinha, também são gerados rejeitos, como guar-
danapos sujos, restos de esponja de aço e filme 
plástico sujo de sangue que envolve a carne. 

•	Importante: no caso de vidros, como garrafas de bebidas, re-
cipientes de alimentos, de medicamentos e de cosméticos, é 
importante lembrar que podem causar ferimentos graves nas 
pessoas que coletam os resíduos na comunidade. Devemos 
envolvê-lo em jornal (colocar o objeto quebrado em uma folha 
de jornal e enrolar mais folhas até ficar bem  duro e firme) ou 
colocá-lo em uma caixa de papelão (Tetra Pak), identificando 
com caneta do lado de fora da caixa “CUIDADO VIDRO”. Outra 
opção, é colocar tudo em uma garrafa pet. Basta fazer um corte 
horizontal na garrafa de plástico, colocar os pedaços de vidro e 
depois fechar com uma fita adesiva.
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reciclagem

É o ato de processar os materiais que poderiam ser acumulados 
em lixões e aterros para serem recuperados como matéria prima. 
Ou seja, o material descartado pode ser convertido em novos pro-
dutos.  Para isso, precisamos fazer a coleta seletiva e adotar a polí-
tica dos 5R (Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Recusar e Repensar). 

Existem inúmeras soluções, e muitas partem da nossa criati-
vidade. Podemos REDUZIR a quantidade de lixo que produzimos, 
utilizando cada produto até o fim, evitando consumir produtos 
descartáveis e tentando aproveitar ao máximo cada material.

Nós, também, podemos REUTILIZaR. Folhas de papel, por 
exemplo, não deveriam ir para o lixo sem ter os dois lados usados. 
Com um pouco de criatividade, o que iria para o lixo pode ganhar 
uma nova função. O artesanato está repleto de exemplos!

RECICLaR é o processo de reaproveitamento do lixo descarta-
do (resíduos sólidos), dando origem a um novo produto ou a uma 

RECICLaR

REDUZIR

REUTILIZaR

RECUSaR

REPEnSaR
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nova matéria-prima com o objetivo de diminuir a produção de re-
jeitos e o seu acúmulo na natureza, reduzindo o impacto ambiental. 

Quando você RECUSaR produtos que prejudicam a saúde e o 
meio ambiente, estará contribuindo para um mundo mais limpo. 
Prefira produtos de empresas que tenham compromisso com o meio 
ambiente e sempre fique atento às datas de validade dos produtos.

É muito importante REPEnSaR hábitos de consumo e descar-
te. Será que o que você está comprando é algo de que realmente 
necessita? Ao invés de comprar algo novo, você não poderia rea-
proveitar algo que já tem? Como você descarta o lixo na sua casa? 
Você separa embalagens, matéria orgânica e óleo de cozinha usa-
do, jogando no lixo apenas o que não for reutilizável ou reciclável? 
Essas são perguntas que podem ser feitas, para que se repense a 
maneira como estamos consumindo.

Separar o lixo é importante, pois diminui a quantidade de re-
síduos em aterros e lixões, onde há liberação de metano, um dos 
gases do efeito estufa. Recebendo menos materiais, os aterros sa-
nitários têm maior vida útil.

A capacidade dos aterros sanitários é limitada e o volume de 
resíduos gerados é muito grande. Em algumas indústrias, a reci-
clagem substitui o uso da matéria-prima retirada da natureza.

•	Importante: restos de tinta, medicamentos vencidos, lâmpa-
das queimadas, pilhas e baterias, equipamentos eletrônicos e 
relógios são considerados lixos tóxicos e não devem ser mistu-
rados aos demais e nem devem ser encaminhados ao sistema 
de coleta pública. A maioria desses materiais deveser devolvida 
nas lojas onde foram adquiridos para que sejam encaminhados 
ao fabricante e tenham o destino adequado e não contaminem 
o meio ambiente. 
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Conheça alguns exemplos de materiais recicláveis e seu 
reaproveitamento após o uso:

Material Usos

Sacolas, embalagens, brin-
quedos e objetos plásticos

Trituradas e derretidos voltam como maté-
ria-prima nas indústrias para fazer novos 
produtos.

Caixa de leite e sucos

As partes são separadas (plásticos, papéis 
e alumínios) reaproveitadas pela indústria. 
As camadas de papel, plástico e alumínio 
podem compor placas usadas na construção 
civil. Também usada na fabricação de telha.

Tubos de creme dental
Moídos e prensados se transformam em pla-
cas para fazer móveis, divisórias ou painéis 
usados na construção civil.

Papel e papelão
Se tratados quimicamente, podem ter o 
mesmo uso.

Latas de aço
São usadas para fazer novas latas ou compor 
produtos a base de aço como automóveis

Latas de alumínio
Transformam-se em ligonetes para a produ-
ção de novas latas ou objetos metálicos para 
vários fins.

Garrafas pets
Recicladas como fibras para uso em cordas, 
vassouras, carpetes e tecidos, são usadas 
para fazer resina e tintas em novas garrafas

Pilhas e baterias
Os componentes químicos e metais são sepa-
rados e usados para fazer novos produtos.
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Material Usos

Eletrodomésticos
O metal e o plástico das peças são reaprovei-
tados pela indústria.

Óleo de cozinha usado
Produção de biocombustíveis. A transforma-
ção resulta ainda na glicerina usada para a 
fabricação de sabonetes e detergentes.

Computadores e celulares

Computadores velhos podem ser doados 
para a reutilização em projetos sociais ou 
desmontados para aproveitamento dos 
metais, plásticos e outros componentes. Os 
celulares se transformam em novos objetos 
metálicos.

logística reversa

Entre outros princípios e instrumentos introduzidos pela Po-
lítica Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305, de 2 de 
agosto de 2010, e seu regulamento, Decreto Nº 7.404 de 23 de de-
zembro de 2010, destacam-se a responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa.

Nos termos da Politica nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), 
a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 
é o “conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos 
consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza ur-
bana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume 
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de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os 
impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental de-
correntes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei.”

A logística reversa é um dos instrumentos para aplicação da 
responsabilidade compartilhado pelo ciclo de vida dos produtos. 
A PNRS define a logística reversa como um “instrumento de de-
senvolvimento econômico e social caracterizado por um conjun-
to de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a cole-
ta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, 
ou outra destinação final ambientalmente adequada.”

RECICLaGEM

InDúSTRIa

DISTRIbUIDOR

VaREjO

COnSUMIDOR

COLETa
SELETIVa

LOGíSTICa 
REVERSa
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Compostagem

A compostagem consiste no aproveitamento do lixo orgânico 
produzido em casa ou no roçado, transformando-o em adubo 
(fertilizante natural).  A reciclagem dos nutrientes orgânicos do-
mésticos e o aproveitamento em atividades rurais (poda dos ro-
çados) ajudam na fertilidade dos solos e aumentam a produção 
de alimentos.

No processo de compostagem, o adubo pode ser preparado 
com materiais encontrados na própria residência ou proprieda-
de. De baixo custo e de fácil preparo, a compostagem é uma forte 
aliada do produtor rural, ao fornecer matéria orgânica para nutrir 
e melhorar a qualidade do solo. 
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Coleta seletiva em Crateús-Ce

O Programa de Coleta Seletiva surgiu com a criação e partici-
pação da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis – RE-
CICRATIU no ano de 2010. Teve início das atividades em Fevereiro 
de 2012 com a construção da Central de Triagem e estruturação 
da associação.

Crateús é um dos poucos municípios do interior do Ceará que 
trabalha com a coleta seletiva. A coleta seletiva é realizada com 
apoio de caminhão alugado pela Prefeitura. Antes do programa, os 
catadores trabalhavam diretamente no lixão. Um benefício da reci-
clagem é a quantidade de empregos que ela tem gerado. O progra-
ma tem como característica principal a valorização e a capacitação 
desses trabalhadores. Muitos desempregados estão buscando tra-
balho nesse setor e conseguindo renda para manter suas famílias.

Todos os materiais coletados como: embalagens pet, produ-
tos de higiene e limpeza, papel, papelão, entre outros materiais, 
são separados, prensados e, posteriormente, vendidos para as 
indústrias de reciclagem.

A metodologia usada foi a de sensibilização e Educação Am-
biental através de: abordagem porta a porta; distribuição de in-
formativo e cadastro das famílias; palestras e oficinas de recicla-
gem em escolas, igrejas e associações comunitárias; divulgação 
em rádios, redes sociais, ligações para os moradores incentivan-
do a participação; carro da coleta com sistema de som; coleta 
porta a porta; coleta e monitoramento em Ecopontos (estrutura 
feita para receber materiais recicláveis); e triagem, prensagem e 
comercialização dos materiais coletados.
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gestão de resíduos sólidos no Projeto no Clima da 
Caatinga

Em parceria com a Prefeitura, a Associação Caatinga, através 
do projeto No Clima da Caatinga, disponibiliza tambores para 
coleta seletiva nas comunidades rurais participantes do projeto.  
Esses tambores são colocados em pontos estratégicos nas comu-
nidades para facilitar o acesso dos moradores. A Associação Caa-
tinga promove palestras e oficinas de sensibilização, com o intuito 
de conseguir mais adeptos ao programa. Usando a ferramentas 
da educação ambiental para constituir um processo informativo 
e formativo dos indivíduos, desenvolvendo habilidades e modi-
ficando atitudes em relação ao meio e despertar a preocupação 
individual e coletiva para a questão ambiental, com uma lingua-
gem de fácil entendimento que contribui para que o indivíduo e a 
coletividade construam valores sociais, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente.

  Abaixo, o passo a passo do funcionamento do programa nas 
comunidades atendidas pelo projeto em Crateús-CE.

Sensibilizações nas comunidades 



01
separação dos resíduos

Os participantes de oficinas e palestras são orien-
tados a acondicionar os resíduos de acordo com 
suas características, facilitando a sua identifi-
cação e manuseio seguro. São coletados o lixo 
seco (reciclável), lixo orgânico (reciclável) e lixo 
não-reciclável (rejeitos). O recomendado é que 
não jogue o lixo orgânico fora, pois pode ser bem 
aproveitado em compostagem.

Ponto de Coleta Seletiva na comunidade de Santa Luzia 
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02
Coleta e transporte

A coleta é realizada semanalmente pelos 
trabalhadores da RECICRATIU, em que o 
material separado para reciclagem é apro-
veitado. Depois de recolhidos, são trans-
portados até o centro de triagem, onde 
serão separados manualmente (por isso, 
nunca coloque material cortante dentro 
de embalagens e sacolas sem identifica-
ção, pois podem causar acidentes graves).

Catadores recolhendo os resíduos sólidos nas comunidades no caminhão da Prefeitura 
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03
Centro de triagem

Após essas etapas, todo o mate-
rial é separado por tipo para ser 
prensado e melhor acomodado, 
dentro do galpão de triagem. 
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04
destinação final

Depois de separados e arrumados, os ma-
teriais são destinados às empresas de re-
ciclagem, onde serão reaproveitados para 
fabricação de novos produtos, gerando 
menores custos e impactos no ambiente.

Resíduos sólidos separados e prensados sendo 
transportados para indústrias de reciclagem 
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esquema de caminho dos resíduos sólidos
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Este manual é uma parte integrante do Programa de Tecnologias Sustentáveis do 
Projeto No Clima da Caatinga, realizado pela Associação Caatinga, patrocinado pela 
Petrobras e Governo Federal por meio do Programa Petrobras Socioambiental. A 
ideia é contribuir para a adaptação aos efeitos das mudanças climáticas através de 
ações de conservação, educação, refl orestamento e convívio com a natureza.


