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apresentação

Vivemos em um tempo em que a questão do lixo se tornou
fundamental para a sobrevivência e qualidade de vida de todos os seres
vivos, inclusive da espécie humana e do planeta onde vivemos.

A produção e destinação desordenada de lixo levam cidadãos a
buscar novas alternativas e novas soluções para diminuir o impacto no
meio ambiente e promover o bem estar dos seres vivos. É fundamental
informar, sensibilizar e mobilizar a sociedade para a importância da
mudança de atitude e comportamento.

Não é mais possível consumirmos maciçamente produtos difíceis
ou impossíveis de serem degradados, gerando aumento da produção,
contaminação e destruição do solo, subsolo, água e ar. Ainda poucos se
preocupam, não se importam para onde vai o seu lixo, nem o consideram
seu depois que o põe para fora de casa. Isso provoca um acúmulo de lixo no
meio ambiente, diminuindo a qualidade de vida de todos os seres vivos.

O Grupo de trabalho Educação para a cidadania, do Instituto
Ilhabela Sustentável, pretende informar sobre a importância da mudança
de postura e de atitude com relação ao lixo, sobre reciclagem, uso racional
de recursos naturais, não geração de resíduos, de forma com que cada um
possa contribuir na melhoria da qualidade de vida e na preservação do
planeta, afinal ele precisa estar bem para receber nossos descendentes,
filhos e netos, que precisarão de um planeta saudável para que possam
viver com saúde, paz e felicidade.

Leia e assimile o conteúdo desta cartilha e não a guarde na gaveta,
mude de atitude, divulgue, debata e converse sobre o seu o conteúdo com
vizinhos, parentes e amigos, na escola, na rua, na igreja, no ônibus, no
mercado, no bar, na praia, enfim, onde estiver, para que juntos possamos
defender e preservar Ilhabela/ nossa cidade, nosso planeta/ nossa casa e os
seres vivos que aqui habitam.
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Lixo, também denominado resíduo sólido, é

todo e qualquer material, resto de atividades

humanas, considerado inútil, indesejável ou

descartável e, por isso, jogado fora.

O lixo é produzido tanto em aglomerações

urbanas quanto em zonas rurais.

o que é lixo?

tipos de lixo

O lixo pode ser classificado de acordo
com sua fonte de origem.

doméstico ou residencial: é o lixo produzido em
nossas casas;

Há também lixos gerados por fontes especiais,

como serviços de saúde, industrial, agrícola,

radioativo, químico, construção civil (construções e

reformas), podas (domesticas ou não), etc.

comercial: é o lixo produzido pelos estabelecimentos
comerciais;

público: é o lixo produzido nas ruas, avenidas,
praças, praias, feiras, etc.
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aterro
sanitário

lixão

incineração

compostagem
triagem e

reciclagem

para onde vai o lixo?

Depois que o material não nos serve mais, o

colocamos na lata de lixo e ...

desaparece??
como num passe de mágica...

PLIM!

infelizmente NÃO!
Essa história não termina na nossa lata de lixo.

Quando o lixo sai da nossa
casa, ele vai para algum dos

seguintes locais:



* é a substância líquida resultante da degradação e solubilização de
resíduos sólidos provenientes de lixões e aterros sanitários. Viscoso e com cheiro
bastante forte, é altamente poluente, pois é composto por substâncias diversas,
incluindo matéria orgânica, metais pesados e outros produtos tóxicos, além de
excrementos humanos e animais. Tem grande potencial de atrair vetores de
doenças, alto poder de poluir a água e o solo, sendo difícil prever seus resultados.
Pode comprometer todos os seres que compõem a cadeia alimentar. Por liberar
metano e gás carbônico, torna a poluição do ar inevitável.

chorume

lixão

Consiste na descarga do material no solo sem
qualquer técnica ou medida de controle. Este acúmulo
de lixo traz problemas como a proliferação de vetores
de doenças (ratos, baratas, moscas, mosquitos, etc.,

que podem transmitir leptospirose, toxoplasmose, diarréias, dengue,
entre outras), a geração de odores desagradáveis e a contaminação do solo
e das águas pelo chorume*.

aterro sanitário

Processo de disposição final de resíduos sólidos
que segue critérios de engenharia e normas
operacionais específicas, permitindo um
confinamento seguro e evitando riscos à saúde
pública e ao meio ambiente. Os resíduos são

dispostos em terrenos impermeabilizados, compactados e recobertos em
seguida. Devem existir sistemas para o tratamento do chorume* e para
drenagem dos gases formados pela decomposição do lixo depositado.

incineração

Queima controlada do lixo em aparelhos e
usinas especiais. Tem a vantagem de reduzir
bastante o volume de resíduos. É necessário
instalar filtros e equipamentos especiais para
evitar a poluição do ar por gases tóxicos. Os

gases podem ser aproveitados para geração de energia.
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compostagem

Processo que provoca a decomposição da
matéria orgânica pela ação natural de
microorganismos (bactérias e fungos), com a
finalidade de obter o Composto Orgânico no
menor tempo possível. O Composto é um
material estável, rico em nutrientes, que serve
para fertilizar a terra para plantio na agricultura
ou jardinagem. É uma das alternativas para dar fim aos restos de podas e
alimentos crus, como cascas de frutas, legumes, cascas de ovo, etc.

Se não vai para um dos locais acima, para onde vai?

Ruas: além de atrair
b i c h o s , q u e c a u s a m
doe ças como a dengue,
entope bueiros, canais e
galerias, causando ou
agravando enchen-
tes. As chuvas o
carregam para
córregos, rios,
estuários e man-
guezais, pro-
vocando polui-
ção e assoreamen-
to (diminuição do leito do
rio), além de também
poluir mares e oceanos;

n

Córregos, rios, canais, lagoas,
mar e oceanos: O lixo, ao se
decompor, contamina a água
com substâncias tóxicas, mata
peixes e outros animais, pode
impedir o uso da água para o
abastecimento e outros fins.
Provoca assoreamento,

deixando menor espaço nos
mananciais hídricos, reservatórios de
água que abastecem as cidades.

Encostas: o lixo acumulado nas encostas
aumenta riscos de desabamentos e

erosão, ameaça recursos naturais e
vidas de pessoas e animais;

e o resto?

triagem e reciclagem

No processo de triagem os resíduos recicláveis
(papelão, alumínio, plásticos, vidros , etc.) são
separados e enviados a empresas que reciclam,
transformando estes resíduos em matéria prima para
fabricação de novos produtos.



curiosidades sobre o lixo

Aterros sanitários são a maior fonte de metano
produzido pelo homem.

.
A cada ano, 7 milhões de

toneladas de gás metano vão para a atmosfera

No Brasil, são
de lixo , ou

88 milhões de
toneladas por ano

470 kg por habitante.

Das de
lixo produzidas na

cidade de ,

13.800 toneladas
por dia

São Paulo
apenas 1% é reciclado.

Curitiba

20% de todos
os resíduos.

é o município
brasileiro que mais

recicla:

No mundo, o é
um dos países que
mais reciclam:

Japão

50% do
lixo é reaproveitado.

Americanos
jogam fora

por ano.
nas

últimas três décadas.

50
b i l h õ e s d e
latas de alumínio
Quase US$ 20 bilhões

Em 2002, o oceanógrafo americano
Charles Moore vasculhou uma área de

do e encontrou

.

800
km² Oceano Pacífico 4,5 kg
de resíduos plásticos flutuando no mar
para cada 0,5 kg de plâncton

95% Ilhabela é
enviado ao aterro sanitário de
Tremembé

Apenas 5%
do lixo de Ilhabela é

e n v i a d o p a r a a
reciclagem.

do lixo gerado em

, no interior do estado.
Além do alto custo de transporte, o
risco de acidentes e vazamentos de
chorume nas ruas e rodovias
é constante.
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prejuízos causados pelo lixo

a. Poluição do ar. Emissão de gases, poeiras, fumaças,
queimadas, etc. (lixo gasoso);

b. Poluição das águas. Rios, mares, lagos,
oceanos, galerias e lençóis subterrâneos;

c. Poluição no espaço sideral (lixo espacial);

d. Poluição visual;

e. Mau cheiro e odores
na sua putrefação
(apodrecimento);

h. Inundações, entupimento ou
obstrução de bueiros e
bocas de lobo;

I. Prejuízos à navegação;

j. Destruição da fauna e da flora
(aquática e terrestre);

k. Acidentes terrestres (domésticos e
rodoviários) e aéreos (urubus);

l. Doenças através de seus vetores (ratos, moscas,
baratas, mosquitos, etc.) podendo levar a morte
através de águas contaminadas.

f. Deslizamentos de
terras (acumulada em

topos de morros);

g. Assoreamento de rios, lagos e
manguezais (podendo causar até a morte);



vetores do lixo

O lixo exposto ao ar atrai inúmeros seres vivos,
pequenos ou grandes. Primeiro são as
bactérias e fungos, fazendo seu fantástico

papel na natureza. O cheiro da decomposição atrai outros, como
baratas, ratos, insetos e urubus que, além de se nutrirem a partir da
matéria orgânica presente no lixo, proliferam-se, pois o local
também lhes oferece abrigo. São veiculadores (vetores) de muitas
doenças, como mostra o quadro abaixo:

vetores doenças transmissíveis como transmitem

RATO

BARATA

MOSCA

MOSQUITO

• leptospirose
• hantavírus

• peste bubônica
• tifo murino

• salmonelose

pelas suas fezes,
urina, pulga e

mordida.

* em 1 ano a fêmea
gera 98 novos ratos.

• febre tifóide
• cólera

• verminose
• doenças gastro-

intestinais
• vírus da poliomielite
• bactérias intestinais

pelas suas patas,
asas, corpo e fezes.

* em 1 ano e meio gera
1.300 novas baratas.

• disenteria
•

• verminose
• outras

febre tifóide
• salmonelose

bactérias
e vírus intestinais

pelas patas, asas,
corpo,fezes e saliva.

* 120 a 150 ovos por
dia, ciclo reprodutivo
de 12 dias até a fase

adulta.

• malária

•

• leishmaniose

dengue

• febre amarela
através da picada.
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LIXO

o lixo no litoral norte paulista

Atualmente os quatro municípios do litoral norte paulista
transportam seus resíduos sólidos para o aterro sanitário de Tremembé
(transbordo), no interior do estado. Com a tabela abaixo você pode saber
um pouco mais sobre o nosso lixo.

município/
população

volume
baixa

temporada
(ton./mês)

volume
alta

temporada
(ton./mês)

volume
anual

estimado
(ton./ano)

custo médio
de

transbordo
(R$/ton.)

custo
médio
anual
(R$)

Ubatuba
78.870 hab

Total
283.831 hab

Ilhabela
28.176 hab

Caraguatatuba
100.899 hab

São Sebastião
75.886 hab

2.000

7.350

450

2.400

2.500

5.000 45.000

19.800 150.000

1.300

7.500

6.000

10.000

50.000

45.000

195,00 7 milhões

645,00 20 milhões

190,00

120,00

140,00

1,5 milhão

6 milhões

5,5 milhões

é o
percentual

estimado de
resíduos que
poderiam ser

reciclados, isso
geraria uma

, e
poderia ser

aplicado em um
hospital regional,

por exemplo.

economia de R$ 1o
milhões/ano

50%cada pessoa

por dia

gera

de
resíduos no
litoral norte;

em
média, 600g

FIQUE
de

OLHO

Em Ilhabela a legislação não
permite mais ao comércio
fornecer sacolas plásticas
comuns, somente de papel ou

oxi-biodegradável (que se decompõe rapidamente
no meio ambiente e

). Fique de olho: não aceite sacolas plásticas.
são identificadas na lateral ou

fundo



como identificar produtos sustentáveis?

Na hora da compra procure por

informações sobre aquele produto que

deseja, sobre o fornecedor, o produtor

e algumas características do produto.

Como por exemplo:

a. produção não poluidora e materiais não tóxicos;

b. não utilização de testes desnecessários com animais e cobaias;

c. baixo consumo de energia durante a produção,
distribuição, uso e disposição;

d. embalagem mínima ou nula;

e. possibilita o reuso ou reabastecimento (refil);

f. facilita a coleta ou desmontagem após o uso;

g. possibilita a remanufatura ou reutilização.

comportamento ideal na hora de comprar

a. recusar produtos derivados de espécies em extinção
ou proibidos por lei, como produtos “piratas”;

b. levar em conta se é biodegradável
(se decompõe na natureza, não polui) ou não;

e. escolher produtos sem alvejantes e corantes;

d. evitar produtos com muitas embalagens;

f. admitir pagar um pouco mais por produtos
com total qualidade ambiental;

g. evitar produtos descartáveis.

c. preferir produtos com embalagens recicláveis ou retornáveis;
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Os R's da sustentabilidade

Devemos repensar nossos hábitos e
diminuir o volume de lixo gerado.

Significa reduzir o consumo, repensar a
compra de bens desnecessários e com

pouca durabilidade, evitar produtos com
excesso de embalagens, reduzir o

desperdício, sonhar com coisas maiores
do que consumo...

Ao produzirmos lixo, eralmente não pensamos
simplesmente  jogamos fora. mundo não tem mais espaço para

guardar tanto lixo

g para onde ele vai,
O

. Precisamos e  podemos diminuir essa produção.

Como? Sendo responsável pelo seu próprio lixo, reduzindo o
desperdício, reutilizando sempre que possível, separando materiais

recicláveis para a coleta seletiva. Abaixo, os R’s da sustentabilidade:

Como a sociedade atual valoriza o consumo, somos
diariamente incentivados a comprar e muitas vezes

compramos coisas de que realmente não
necessitamos ou nem mesmo desejamos. Muitos
produtos têm uma durabilidade muito pequena,

outros são descartáveis – usou, jogou fora; e muitos
poderiam ser substituídos por outros não

descartáveis – ou mesmo nem serem comprados.

PENSE!

SE QUISERMOS TER MENOS LIXO,
PRECISAMOS REVER NOSSA IDÉIA DE FELICIDADE:

mais qualidade,
mais cultura,
mais esporte,

mais tempo para as crianças,
mais animação,
mais carinho e amor,

mais SER,

menos quantidade...
menos símbolos de status...

menos material esportivo...
menos dinheiro trocado...

menos tecnologia de diversão...
menos presentes...

menos TER...



VEJAMOS ALGUNS
EXEMPLOS

PARA ...REDUZIR

a. Obtenha fotocópias em frente e verso. O mesmo
vale se precisar usar a impressora;

b. Leia na tela do computador em vez de imprimir;

c. Não jogue folhetos na rua;

d. Não jogue fora papel que pode servir de rascunho;

e. Na cozinha, dê preferência a toalhas de pano em vez de papel
toalha. Use mais o coador de pano;

f. Procure comprar produtos que tenham qualidade e sejam duráveis,
mesmo com preço maior, com o tempo valerá a pena;

g. Evite produtos e embalagens descartáveis,
prefira embalagens retornáveis;

h. Evite embalagens em pratinhos de isopor; evite
embalagens pequenas; opte por produtos concentrados;

i. Recupere, conserte, renove, ao invés de comprar novo;

j. Se você não usa algo, doe, troque, venda. Não deixe parado
em casa algo que pode ser útil para alguém;

k. Evite pratos e copos descartáveis;

l. Leve sacola ou bolsa nas suas compras de mercado ou feira;

m. De maneira geral, não desperdice e compre somente o necessário.

Agora que já
sabemos como,
vamos fazer a
nossa parte?
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R E U T I L I Z A
R

R E U T I L I Z A
R

R E U T I L I Z A
R

Fazer um material ou objeto ter o maior tempo
de vida útil possível, retardar ao máximo sua

ida para um aterro ou sua reciclagem.
Reutilizar é evitar que algo que não é lixo,

vá para o lixo.
Reuso, restauração e reforma são atividades

que geram ocupação para quem tem tempo e
trabalho remunerado para quem precisa.

Podemos utilizar um material várias vezes, na

forma original ou transformando-o. Bom

exemplo são as embalagens retornáveis.

IDÉIAS: Mercado de trocas: junte o que não usa ou não
serve mais, leve para um local escolhido para isso e
procure trocar por algo que precise. Em Ilhabela
tem Feira de Trocas , informe-se;todo mês

Vendas de garagem: neste caso você coloca preço
nas coisas, leva para um lugar definido para isso e
também pode comprar o que precisar.

Oficina de arte e artesanato: com restos dos mais variados materiais, coisas
lindas e úteis podem ser feitas. Um artista plástico pode orientar pessoas
habilidosas que gostam de arte, e daí surgirem exposições e bazares, que
dão um grande prazer e algum dinheiro.

Outras dicas para reutilizar materiais:

a. antes de descartar ou reciclar, use-os de forma diferente e criativa;

b. dê preferência aos sebos para comprar livros;

c. não jogue sua mobília fora. Reutilize, transforme com arte, ou doe;

d. reutilize os envelopes ao máximo;

e. cuide bem dos livros didáticos e depois de estudá-los, doe-os;

f. oriente crianças a não arrancarem as folhas do caderno ao primeiro erro;

g. reaproveite os alimentos: cascas, folhas, sobras que muitas vezes iriam
para o lixo podem dar um delicioso prato;

h. muitas coisas podem ser reutilizadas antes de irem para o lixo, roupas,
móveis, eletrodomésticos, papéis, embalagens, vidros, etc. seja criativo!



S E P A R A R P A R A
R E C I C L A G E M
S E PA R A R PA R A

R E C I C L A G E M
S E PA R A R PA R A

R E C I C L A G E M
S E PA R A R PA R A

R E C I C L A G E M

Quando misturamos lixo (cascas, papéis,
latas, alimentos, plásticos, vidros, etc.)
inviabilizamos o reaproveitamento e a

reciclagem dessas matérias primas, cada
dia mais raras, muitas vezes sendo jogadas em

locais inadequados, como : lixões, ruas, rios, etc..

Reciclar significa reinserir o produto no processo
produtivo, utilizando a sua matéria-prima em

substituição a matérias-primas virgens. O seu ciclo é completado quando o
produto volta ao mercado.

A reciclagem é feita por indústrias, mas nós podemos contribuir através de
leis ou através da lei do mercado, que é preferir produtos reciclados.

Esse processo é muito mais eficiente quando os materiais já estão limpos e
separados, por isso a importância da coleta seletiva.

ALGUNS BENEFÍCIOS DA RECICLAGEM:

• redução do volume de lixo; maior vida útil dos aterros;
economia de energia;
geração de emprego;
menor preço de alguns produtos para o consumidor;
melhorias na decomposição da matéria orgânica;
melhor controle da poluição em praias, córregos e ruas;
melhor qualidade de vida e saúde para a população.

•
•
•
•
•
•

coleta seletiva

Coleta seletiva de lixo é a maior aliada da
reciclagem. Após a separação na casa de cada um,
os materiais são coletados e encaminhados para o
beneficiamento, o que facilita a reciclagem,
porque os materiais estarão mais limpos e com
maior potencial de reaproveitamento.

É uma forma de diferenciar o lixo na origem para
ser coletado e por fim, reciclado. Pode ser de
porta-a-porta, através de caminhões que passam
para pegá-los, ao levar os materiais a Postos de
Entrega Voluntária (P.E.V.), através da parceria
com alguma cooperativa de catadores.
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coleta seletiva

Em  nosso município a separação
deve ser feita  em 2 coletores:

e . Em sua casa,
escritório, trabalho, escola, etc., é só ter duas

lixeiras ao invés de uma.

RECICLÁVEIS NÃO RECICLÁVEIS

Os resíduos da lixeira dos são levados pelo caminhão de
coleta comum para o aterro sanitário. Os resíduos da lixeira dos

têm agora um destino diferente: o caminhão da coleta
seletiva, um P.E.V., uma cooperativa de catadores, etc.

NÃO RECICLÁVEIS

RECICLÁVEIS

é simples assim:

restos de comida, frutas , verduras, biscoitos, chicletes,
pó de varrição e outros resíduos não recicláveis.

na dúvida:

papéis, papelões, plásticos, vidros, metais e outros
recicláveis.

obs.: as embalagens separadas devem estar limpas, quando necessário
devem ser lavadas (ex: embalagens longa vida, etc.).

* lembre-se: a triagem é feita por pessoas como nós, que certamente
gastariam de receber o material limpo, livre de resíduos e insetos.

* restos de podas devem ser separados  e depositados para a coleta no
dia estabelecido (consultar prefeitura);

* restos de entulho de construção civil (construção e reformas), devem
ser entregues no centro de triagem. Importante:  A prefeitura não coleta

este tipo de lixo, a responsabilidade é do cidadão;

coleta
seletiva:

lixeira
comum:

Está limpo? COLETA SELETIVA Está sujo? LIXEIRA COMUM

Os materiais, ao chegarem à cooperativa de catadores, depois de
separados, são compactados, amarrados em fardos e vendidos para as
indústrias recicladoras.

* óleo de cozinha deve ser separado e entregue nas esolas;

* pilhas devem ser separadas e entregues nas escolas e supermercados;



dias da coleta de lixo em Ilhabela
fonte: Prefeitura Municipal de Ilhabela

bairros orgânico reciclável
Bexiga:osmundo,EscolaAnnaLeite,R.Be-
neditoJ.Lourençopartedebaixo, ruasda
caixad’agua,pous.dosol,pous.dochina

2ª, 4ª, 6ª 3ª, 5ª e sábado

Bexiga:R.BeneditoJ.Lourenço,parte
decima),ruadacaptaçãodaSabesp,
r.dosEucalíptoseR.CondeD’eu

3ª, 5ª e sábado 3ª, 5ª e sábado

Portinho, São Pedro, Curral, Priaia
Grande e Veloso

2ª, 4ª e 6ª 3ª, 5ª e sábado

Portinho (campo de futebol), Av. Mario
Covas, a partir de Borrifos

diariamente 3ª, 5ª e sábado

Julião, mirante da ilha e Feiticeira (cima) 3ª, 5ª e sábado 3ª, 5ª e sábado

Feiticeira (baixo), R. Sergipe (B. Velha) 2ª, 4ª e 6ª 3ª, 5ª e sábado

Barra Velha Gleba II 2ª, 4ª, 6ª 2ª, 4ª, 6ª

Barra Velha Gleba II – Ruas Amapá,
Macapá e Rio Branca

3ª, 5ª e sábado 2ª, 4ª, 6ª

Barra Velha Gleba I 3ª, 5ª e sábado 2ª, 4ª, 6ª

Rua dos Carijós diariamente 2ª, 4ª, 6ª

Reino, Toca, Green Park 3ª, 5ª e sábado 3ª e 6ª

Cesp 2ª, 4ª e 6ª 2ª, 4ª, 6ª

Av. Faria Lima diariamente 3ª, 5ª e sábado

Morro da Cruz 2ª, 4ª, 6ª 3ª, 5ª e sábado

Perequê 3ª, 5ª e sábado 2ª, 4ª e 6ª

Jardim Édem 2ª, 4ª e 6ª 2ª, 4ª e 6ª

Água Branca 3ª, 5ª e sábado 2ª, 4ª e 6ª

Cocaia Costa Bela I e II 2ª, 4ª e 6ª 3ª e 6ª

Bairros do Norte (Avenida) diariamente diariamente

Siriúba I, até Pacuíba 2ª, 4ª e 6ª 5ª

Saco do Indaiá 3ª, 5ª e sábado 3ª, 5ª e sábado

Vila (morro do cemitério) diariamente 2ª, 5ª e sábado

Itaguaçu, Itaquanduba 2ª, 4ª, 6ª 2ª, 4ª e 6ª

Saco da Capela 2ª, 4ª e 6ª 2ª, 4ª e 6ª

Engenho D’Água I e II 3ª, 5ª e sábado 3ª, 5ª e sábado

grandesgeradores:mercados,pousadas,lojas diariamente 3ª, 5ª e sábado

diariamente diariamenteVila (centro)
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vantagens da coleta seletiva

a. oportunidade de mudança de comportamento, de praticar
cidadania, respeito à natureza e solidariedade. Uma forma de garantir
às próximas gerações, um mundo, igual ou melhor do que tivemos;

b. economia de matéria prima. Em vez de tirar da natureza,
reaproveitar ou reciclar;

d. diminuição de lixo nas ruas.
;Ambiente limpo é povo educado

e. fim de enchentes e alagamentos nas ruas
por entupimento de rios e córregos;

f. economia pela redução de resíduos para tratamento, coleta e
destino final;

g. aumento da vida útil dos aterros sanitários;

h. redução dos impactos ambientais nos aterros sanitários;

i. geração de empregos;

j. melhoria da qualidade de vida e da saúde pública;

k. incentivo ao crescimento das indústrias
de reciclados.

c. economia de energia elétrica, água e outras
fontes energéticas;



dicas para fazer a coleta seletiva

a. lave garrafas de vidro, plásticos, embalagens, etc. antes de
colocar no lixo reciclável. Evita insetos e mau cheiro e aumenta o
valor de revenda;

b. lave e pressione as tampas para dentro, das latas (bebida,
conserva, sardinha, etc.) para evitar acidentes;

c. embale objetos de vidro, para evitar cortes ou perfurações em
quem os manipula;

d. não amasse ou molhe papéis, pois ocupam menos espaço e tem
mais valor para reciclagem;

e. queimar lixo não resolve, além de crime ambiental, transforma
lixo sólido em gasoso, liberando gases venenosos que causam
problemas de saúde aos seres humanos e ao meio ambiente;

f. ao trocar as lâmpadas queimadas,
reutilize as embalagens das
mesmas para o descarte.

Agora que já vimos o que é, e quais as
vantagens de participar da coleta

seletiva, é hora de fazermos a nossa
parte. Veja algumas dicas:
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reflexão

Apesar de todas as da , não

podemos, por isso, desenvolver apenas a Coleta

Seletiva de Lixo e não ter uma a

respeito dos culturais da sociedade de

, do e dos aspectos políticos e

econômicos da questão do .

vantagens reciclagem

reflexão crítica
valores

consumo consumismo
lixo

A reciclagem do lixo não deve
ser só uma atividade a mais

consumo excessivo

falsas necessidades

materiais
descartáveis

produtos feitos
para não durar

Devemos questionar as causas e
consequências da questão do lixo

geração do lixo

Para isso é preciso aplicar bem os R's da
sustentabilidade.

Devemos nos preocupar principalmente com
os primeiro dois R's:

,

para depois pensarmos em o que
não conseguirmos nos desfazer, isso implica:

• contrariar a lógica do consumo de massa;
• incentivar o zelo e o cuidado, valorizar o

durável e o bem feito.

reduzir e reutilizar
reciclar

IMPLICA REPENSAR VALORES,
NÃO APENAS ATITUDES.



VIDRO

METAL

reciclável x não reciclável

PAPEL

PLÁSTICO

jornais e revistas;
folhas de cad rno, provas;

papéis de computador;
fotocópias;
envelopes;

apostilas, rascunhos;
cartazes, folhetos;

pap l toalha;
papelão, caixas.

e

e

papel sujo ou engordurado;
papel higiênico, guardanapos;
papel metalizado (alumínio);

papel parafinado (picolé);
papel plastificado;

papel carbono;
fotografias;

etiqueta adesiva;
toco de cigarro.

latas de folha de flandre
(óleo, leite, enlatados);

lata de alumínio;
sucata de automóveis;

sucatas diversas.

clipes;
grampo;

esponja de aço;
canos.

garrafas em geral;
recipientes em geral;

copos;
frascos (compotas,

perfumes, remédios,
etc).

espelhos;
lâmpadas;

cerâmica ou barro
(use como entulho);

porcelana;
tubo de TV;

vidro temperado, faróis,
cristal, pirex;

ampolas de remédio.

copo plástico;
copos de café;
saco plástico;

embalagens (margarina,
material de limpeza);

garrafas pet;
canos e tubos;

vasilha plástica.

cabo de panela;
tomada;

embalagem de biscoito;
misturas de papel,
plástico e metal;

fibra de vidro;
acrílico.

RECICLÁVEL NÃO RECICLÁVEL
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de quem são as responsabilidades

• Aos municípios compete o
gerenciamento dos serviços de limpeza
urbana e legislar sobre os assuntos de

interesse local, em especial à
organização dos serviços públicos;

• Aos governos Estadual e
Federal, cabe assessorar e tornar

acessível programas de
financiamento envolvendo a

limpeza urbana;

• Aos industriais cabe cumprir o
que diz a legislação ambiental,

quanto garantir a manutenção de
um meio ambiente sadio e

equilibrado;

• Ao órgão ambiental cabe tanto
a fiscalização, como também a

orientação para que o
gerenciamento dos resíduos

sólidos funcione com eficácia e
eficiência;

• Quanto a nós cidadãos, cabe a
organização na busca de mais

conhecimentos sobre os nossos direitos, a
responsabilidade com os nossos deveres

e a pressão aos setores competentes para
que cumpram o seu papel.



perguntas

1. Como você percebe a questão do lixo na sua casa, na sua rua, bairro,
cidade e no planeta?

2. De que formas o cidadão consciente pode fazer a sua parte com
relação ao lixo? O que você faz?

3. Você compra sem necessidade? Como você pode fazer para conter o
impulso de comprar o que realmente não está precisando?

4. Será que dar presentes é a melhor forma de demonstrar amor e
carinho? Posso dar amor e carinho de formas menos consumistas? Como?

5. Antes de trocar seus aparelhos por novos, de “últimos modelos”, você
avalia se realmente precisa mesmo ou “só vai na onda”?

6. Quando você vai às compras decide apenas pelo preço? Quais as
melhores formas de escolher produtos que não causem maiores danos a
nós mesmos e à natureza?

7. Quais as responsabilidades que todo cidadão deve ter na questão do
lixo?

8. Por que é importante reduzir o consumo e reutilizar embalagens
usadas?

9. Você separa corretamente para a ? Segue os dias
em que é feito o recolhimento em seu bairro ?

o lixo coleta seletiva
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fontes de informação

• Coelba - Companhia de
Eletricidade do Estado da Bahia;

• Governo do Estado de
Pernambuco;

• Secretaria do Meio Ambiente do Governo
do Estado de São Paulo;

•

Manual de Educação Ambiental.

Cartilha: Joca Descobre o... Lixo.

Guia de Coleta Seletiva.

Cartilha: Lixo é uma responsabilidade de todos nós. Secretaria do
Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo;

• Projeto CatAÇÃO-Rio;

• Emater MG

• www.planetamelhor.com.br

• IDER - Instituto de Desenvolvimento
Sustentável e Energias Renováveis.

Lixo, o que fazer?

Cartilha Educação Ambiental. Projeto Inovar.

Cartilha de Reciclagem de Lixo.

Lixo é cidadania.



Rua Olímpio Leite da Silva, 77
Ilhabela SP Brasil cep 11630-000
tels 12 3896 3015 e 12 9793 8762

secretaria@nossailhamaisbela.org.br
www.nossailhamaisbela.org.br

patrocínio:

convênio:


