
Para mais informações, entre em contato com 
a Secretaria do Meio Ambiente.

www.sema.ce.gov.br 
educacaoambiental@sema.ce.gov.br
Fone/Fax: (85) 3101-1247 / 3101-5529

PARA DENUNCIAR, DISQUE NATUREZA: 

0 8 0 0  2 7 5  2 2 3 3

“Cumpra seu papel de cidadão. Repasse 
este material a outra pessoa e multiplique a 
educação ambiental por onde for!”

Coleta Seletiva de Lixo
Reutilizar: Dê uma nova utilidade para o 
que você iria jogar no lixo. Conserte objetos 
quebrados, crie produtos artesanais e 
alternativos com sua criatividade.
Reciclar: Separe metais, plásticos, papéis 
e vidros dos outros resíduos. A reciclagem 
economiza matéria-prima, gera trabalho e 
renda, economiza energia e evita a poluição 
ambiental. 

COLETA SELETIVA
É o processo de recolhimento dos materiais 
recicláveis previamente separados na fonte 
geradora. Todos têm sua responsabilidade: 
os municípios devem implementar a coleta 
seletiva e TODOS os cidadãos devem
separar os resíduos em casa, no trabalho,
na escola, nas ruas etc.

Para facilitar a separação, bastam 3 lixeiras:

• RESÍDUOS SECOS/INORGÂNICOS: 
metal, vidro, plástico, papel, papelões e embalagens 
em geral. Todos secos e limpos. Serão encaminhados 
para a reciclagem.

• RESÍDUOS ÚMIDOS/ORGÂNICOS: 
restos de alimentos vegetais, podas de plantas, 
varrição, madeiras, guardanapos sujos etc. Serão 
encaminhados para a compostagem.

• REJEITOS: restos de alimentos animais, papel 
higiênico e materiais de higiene pessoal. Serão 
encaminhados para os aterros sanitários.
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LIXO OU RESÍDUO?
Temos o costume de chamar de lixo tudo o 
que jogamos fora. Mas será que o que jogamos 
fora não tem outra utilidade? Boa parte pode 
ser reutilizada ou virar matéria-prima para a 
fabricação de novos produtos, economizando 
recursos naturais, gerando renda para a 
população e reduzindo gastos públicos. O que 
pode ser reaproveitado é chamado de resíduo 
sólido. O que não pode é chamado de rejeito e 
deve ser destinado aos aterros sanitários.

CONSUMO CONSCIENTE
Tudo o que consumimos vem direta ou indiretamente 
do meio ambiente. E acaba retornando também. 
Ser ambientalmente correto não signifi ca deixar de 
comprar. O problema é o consumo desnecessário e 
em excesso.

Veja como ser um consumidor consciente praticando 
os 5 R’s:
Repensar: Pare e pense antes de jogar fora 
algum objeto. Ele pode ser útil, sendo reaproveitado 
ou doado
Reduzir: Troque o consumo desenfreado pelo con-
sumo do necessário. Não desperdice água, comida 
ou energia. 
Recusar: Recuse produtos de empresas que agri-
dam o meio ambiente ou que sejam acondicionados 
em embalagens não recicláveis ou descartáveis. 
Compre produtos certifi cados ou reciclados.

DICAS PARA UMA MELHOR SEPARAÇÃO
• Lave e seque os materiais antes de colocar na lixeira. Isso evita a 

contaminação e o mau cheiro, garantindo a qualidade do material;
• Dobre as caixas de leite, papéis, papelões e plásticos para reduzir o volume;
• Vidros quebrados devem ser envolvidos com jornal para evitar acidentes; 
• Não descarte o óleo de cozinha e borra de café na pia, pois contaminam os 

rios e mares! O óleo pode virar sabão e a borra pode servir como adubo.

ATENÇÃO!
Pilhas e baterias, lâmpadas fl uorescentes, eletrônicos, pneus, 
embalagens de agrotóxicos e remédios vencidos NÃO podem 
ser encaminhados à coleta seletiva ou aos aterros sanitários, pois 
contêm substâncias perigosas. Devem ser devolvidos no local da 
compra ou em pontos de entrega. Informe-se no seu município.

PROBLEMAS CAUSADOS PELA FALTA 
DE CUIDADO COM RESÍDUOS SÓLIDOS
• Contaminação do solo, águas subterrâneas e 

superfi ciais (mares, lagoas, rios, poços e cisternas);
• Proliferação de vetores como insetos e ratos, 

que podem transmitir doenças como dengue, 
leptospirose, disenteria e calazar;

• Entupimento de bueiros, causando inundações nos 
períodos de chuva;

• Morte de animais, principalmente aves e animais marinhos;
• Poluição atmosférica e aquecimento global.

Se o seu município ainda não conta com coleta 
seletiva, procure um agente reciclador (catador) 
que passe na sua rua ou um posto de coleta 
próximo à sua casa. Fazendo a sua parte, você 
contribui para a preservação do meio ambiente 
e da saúde de todos!

BENEFÍCIOS DA
COLETA SELETIVA
• Diminui a exploração dos recursos naturais; 
• Diminui a poluição ambiental; 
• Economiza dinheiro público;
• Aumenta a vida útil dos aterros sanitários; 
• Gera emprego e renda; 
• Promove o resgate social de indivíduos; 
• Melhora a higiene e limpeza da cidade; 
• Evita a proliferação de vetores de doenças.
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