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APRESENTAÇÃO
Os impactos decorrentes da geração de resíduos são cada vez mais
percebidos pela sociedade. Mudanças climáticas, poluição dos rios e
oceanos, desmatamentos, existência de lixões, degradação ambiental e
populações vulneráveis afetadas integram o rol dos problemas que de
alguma forma estão relacionados com os resíduos. Gerados em grande
quantidade, requerem não raramente medidas complexas para o seu
tratamento ambientalmente adequado.

Impactos Ambientais da
geração de resíduos

Nesse cenário, é importante
compreender que todos os setores
da sociedade possuem alguma
responsabilidade. O poder público,
o setor produtivo e a sociedade
civil possuem atribuições para que
ocorra uma redução dos graves
problemas ocasionados pelos
resíduos sólidos urbanos.

Assim, a presente cartilha
A presente cartilha tem por objetivo cooperar para o desenvolvimento
de uma medida que contribui para uma melhor gestão dos resíduos: a
coleta seletiva de materiais recicláveis. Para ser realizada, depende de
uma atuação eficiente de todos os atores envolvidos, ou seja, o poder
público, setor produtivo e cidadãos. Na prática, é um exemplo do
Princípio da Responsabilidade Compartilhada, presente na Política
Nacional de Resíduos sólidos, que envolve o tema.
Este material está direcionado para as escolas, ambiente propício
para tratar do tema, pois o êxito de um programa de coleta seletiva
depende da existência de cidadãos ambientalmente educados,
habilitados a compreender a problemática ambiental, refletir sobre ela
e pautar condutas que garantam a preservação ambiental para as
presentes e futuras gerações.

I - O QUE É A
COLETA SELETIVA
A coleta seletiva é um serviço de limpeza urbana para coleta dos
materiais recicláveis, identificados e separados pela população antes
que se misturem com rejeitos, com o objetivo de destinação para a
reciclagem.
Assim, a coleta seletiva requer a
separação na fonte geradora dos
materiais que podem ser reciclados
tais como papel, plástico, metal, e
vidro dos materiais que não podem
ser reciclados como, por exemplo,
papéis sujos e espelhos, que são
considerados rejeitos.
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Quais são as etapas da
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Contudo, a separação dos materiais é apenas uma etapa do
processo de coleta seletiva. Para que se consiga concretizá-la, é
necessário completar outras etapas. Veja o esquema a seguir:

A coleta seletiva depende da separação e descarte corretos dos materiais
recicláveis pelos consumidores, de um sistema de coleta eficiente, da
triagem, preparação e destinação dos resíduos para a reciclagem.

Reciclagem & Coleta Seletiva
A reciclagem é uma atividade
industrial, que transforma os
materiais devidamente
separados para a coleta seletiva
em novos produtos que serão
inseridos no mercado.

II - PLANEJAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO
DA COLETA SELETIVA
A implantação da coleta seletiva requer um planejamento que envolve a
existência de condições para descarte e local de armazenamento para os
recicláveis até que sejam coletados, a definição de responsável para a
realização da coleta dos recicláveis e transporte até o local para triagem e,
principalmente, informação e mobilização da comunidade escolar para a
participação.
Nesse sentido, sugerimos as seguintes etapas a serem observadas para que
a coleta seletiva seja implantada na escola:

PLANEJAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA

PRIMEIRO PASSO INCORPORAÇÃO COMO DIRETRIZ DA ESCOLA

O QUE É?
É o comprometimento permanente dos responsáveis
pela gestão escolar com a implantação da Coleta
Seletiva, viabilizando os recursos humanos e
estruturais para a sua efetiva realização.

POR QUÊ?
A implantação da coleta seletiva requer continuidade de ações,
acompanhamento do processo, e adoção de medidas para a sua melhoria.
Tudo isto requer dedicação de tempo e trabalho das pessoas envolvidas.
Assim, a direção escolar deve reconhecer a importância do projeto e o seu
desenvolvimento como uma das atribuições da escola.

INCORPORAÇÃO COMO DIRETRIZ DA ESCOLA
A coleta seletiva depende da separação e descarte
corretos
dos
materiais
recicláveis
pelos
consumidores, de um sistema de coleta eficiente, da
triagem, preparação e destinação dos resíduos para a
reciclagem.
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SEGUNDA PASSO
CRIAÇÃO DE UM GRUPO GESTOR

O QUE É?
É o grupo formado por representantes da instituição, com o aval da direção,
definidos por afinidade com o programa, representativo de todos os setores, que irá
planejar e coordenar e a execução do projeto.

POR QUÊ?
A geração de resíduos ocorre em todos os setores da escola. Torna-se necessária a
verificação constante da adesão e participação das pessoas, identificação de
problemas, comunicação efetiva das ações a serem realizadas, o que exige uma
atuação coletiva. Por isso, uma estratégia aconselhável é que cada setor esteja
representado neste grupo, o que irá otimizar as ações para o êxito do programa.
Nesse sentido, sugerimos que o grupo gestor tenha representantes da direção, dos
professores, do setor administrativo, dos alunos e dos serviços gerais.

Veja algumas atribuições do Grupo Gestor:
Coordenar a implantação do
Programa;
Desenvolver ações para informar e
mobilizar todos os setores da escola
para a implantação da coleta seletiva;
Definir a forma e local de estocagem
dos materiais;
Orientar o procedimento para repasse
dos recicláveis à equipe de coleta da
SLU;
Avaliar e propor ações para melhoria;
Registrar e divulgar os resultados.
O Grupo Gestor poderá funcionar com reuniões periódicas, de acordo com as
possibilidades de cada escola. Com o desenvolvimento do projeto de implantação de
coleta seletiva será importante estabelecer formas de acompanhamento e avaliação.
Por exemplo, deve ser verificado se os recicláveis estão sendo ou não misturados aos
rejeitos, se a frequência definida da retirada dos materiais está sendo observada, se
todos os setores estão informados sobre os procedimentos adotados para coleta. Com
tais atitudes é possível analisar o funcionamento do programa de coleta seletiva na
escola e definir ações necessárias para sua continuidade e melhorias.

PLANEJAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA

TERCEIRO PASSO
IDENTIFICAR OS RESÍDUOS GERADOS NA ESCOLA

O QUE É?
É a realização de procedimentos que permitam a
correta identificação dos resíduos a serem separados
para a coleta seletiva.

POR QUÊ?
As informações obtidas sobre os resíduos gerados irão subsidiar a definição
de recipientes para o descarte, locais para sua instalação e formas de
repasse para o responsável pela retirada dos recicláveis da escola.

Por exemplo: A identificação dos resíduos gerados em sala de aula
provavelmente indicará ser o papel o resíduo com maior índice de
geração. Assim, no planejamento, deverá ser previsto um recipiente
para este resíduo.

Além disso, materiais não recicláveis ou resíduos que exijam
procedimentos especiais para a reciclagem não devem ser separados para
a coleta de resíduos recicláveis comuns. É o caso das lâmpadas
fluorescentes, que devem ser encaminhadas aos responsáveis conforme
legislação atual.
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TERCEIRO PASSO
IDENTIFICAR OS RESÍDUOS GERADOS NA ESCOLA

Atualmente em diversos programas
municipais tem sido realizada a coleta
dos diferentes resíduos recicláveis de
forma conjunta, sem a separação por tipo.
Assim, podem ser colocados em um
mesmo recipiente, saco plástico ou
contenedor os plásticos, metais e papéis.
Tal medida pode ser adotada na cantina,
no pátio e mesmo para repasse aos
responsáveis pela realização da coleta na
escola.

Contudo, se for possível o descarte dos papeis
recicláveis de forma separada dos demais resíduos,
certamente haverá uma melhor qualidade do
papel para a reciclagem.
Mas não se preocupe! Na fase de triagem,
realizada no local de destino, os materiais
serão devidamente separados para o processo
de reciclagem.
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TERCEIRO PASSO
IDENTIFICAR OS RESÍDUOS GERADOS NA ESCOLA

O QUE PODE SER SEPARADO
PARA A COLETA SELETIVA E
RECICLAGEM
PAPEL
Ofício
Jornal
Kraft
Cartão
Fotocópias
Cartolina
Papelão

papel

PLÁSTICO
Sacos
plásticos
Sacolas
Pet
Garrafas
Embalagens
plásticas

metal

METAL
Latas de bebidas
Latas de óleo
Latas de
conservas
Latas de leite em
pó
Sucatas

VIDRO
Garrafas
diversas
Frascos em
geral
Potes de
produtos
alimentícios

vidro

plástico

O QUE NÃO DEVE SER SEPARADO PARA A
COLETA SELETIVA E RECICLAGEM
PAPEL
Papel
sanitário
Fitas adesivas
Guardanapos
Etiquetas
colantes
Plastificados

METAL
Esponja
de aço

PLÁSTICO
Embalagens de
produtos
tóxicos
Embalagens de
balas, doces e
biscoitos

rejeitos

VIDRO
Espelhos
Cerâmicas
Tubo de TV

Lâmpadas
Fluorescentes**

Vidro
Temperado

** Resíduo com logística reversa a ser implementada por fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes conforme Lei 12.305/10 e não deve ser descartado como
um resíduos comum.

LOGÍSTICA REVERSA

A logística reversa
é um sistema para viabilizar a coleta e a
restituição dos
resíduos sólidos ao setor empresarial, de
forma independente do serviço público de
limpeza urbana e de manejo dos resíduos

sólidos, para reaproveitamento, em seu ciclo .
o ou em outros ciclos produtivos, ou
outra destinação final ambientalmente
adequada.

E obrigatória para agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; pilhas e
baterias; pneus; óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz
mista; produtos eletroeletrônicos e seus componentes
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QUARTO PASSO PLANEJAR A COLETA INTERNA

O QUE É?
É o processo de organização interna da escola, com
finalidade de viabilizar o funcionamento e a
participação correta no programa de coleta seletiva.

POR QUÊ?
O objetivo é garantir a estrutura física necessária para que a coleta
seletiva seja efetivada na escola.
Para este passo, devemos pensar no “percurso” do resíduo desde o descarte
inicial feito pelo do gerador, a coleta interna realizada pelo serviço da escola,
o armazenamento em local ou recipiente até a entrega para o responsável
do poder público, cooperativa, catador, ou organização para retirar os
recicláveis da escola e encaminhá-los para a indústria de reciclagem.

Em síntese, ao final dessa etapa
devem estar definidos:
Locais e recipientes para o descarte pelo gerador na escola;
O responsável pela coleta interna dos recicláveis;
A frequência que a coleta interna será realizada (diária,
semanal,,quinzenal);
Forma ou local de acondicionamento para aguardar aa retirada
dos recicláveis pelo responsável;
A frequência que o responsável (Cooperativa de catadores, SLU,
catador, outra entidade etc) realizará a coleta final.

PLANEJAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA

QUARTO PASSOPLANEJAR A COLETA INTERNA

1 – DESCARTE PELO GERADOR INICIAL: OCORRE NAS SALAS DE
AULA, PÁTIO, SECRETARIA OU OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA
ESCOLA

2 – TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE ARMAZENAMENTO PARA
AGUARDAR A COLETA PELA SLU, COOPERATIVA OU ENTIDADE.

3 – ENTREGA DOS RECICLÁVEIS
PARA A COLETA

4 – MATERIAIS TRIADOS
NAS COOPERATIVAS

PLANEJAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA

QUARTO PASSOPLANEJAR A COLETA INTERNA

Atenção!
Os

recipientes

para

descarte

dos

recicláveis

podem

ser

reaproveitados como caixas de papelão ou bombonas, evitando
gastos para a implantação da coleta seletiva;

saco

de ráfia

Os materiais podem ser estocados em
bags (sacos de ráfia);

Para definição do local de estocagem, obtenha orientação
profissional sobre os aspectos de segurança a serem observados.
Locais seguros, sem risco de incêndio, acidentes e que preservem os
materiais recicláveis.

Somente inicie a separação dos recicláveis na escola quando
estiverem confirmados: a) o responsável pela coleta dos
materiais recicláveis; b) a frequência com que será feita. Sendo
necessária também a realização da etapa de informação e
mobilização, que trataremos a seguir.

PLANEJAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA

QUINTO PASSO EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO DO PÚBLICO
PARTICIPANTE

O QUE É?
Para a implantação da
coleta seletiva em escolas, é
necessário o
desenvolvimento de ações
para a informação e
compreensão do problema
dos resíduos sólidos, a sua
importância ambiental e
estimular a adesão à prática
de ações que ajudem a
reduzir os impactos
decorrentes da crescente
geração de resíduos.

A educação ambiental é o resultado de
uma reorientação e articulação de diversas
disciplinas e experiências educativas que
facilitam a percepção integrada do meio
ambiente.
Recomendações da Conferência
Intergovernamental sobre Educação
Ambiental aos Países Membros (Tbilisi, CEI, de
14 a 26 de outubro de 1977)

POR QUÊ?
A coleta seletiva depende fundamentalmente de uma mudança de
percepção sobre o lixo e das condutas que temos em relação a ele. Isso
implica rever padrões culturais que induzem a atribuir a determinados
grupos sociais a tarefa da limpeza. Ao mesmo tempo requer refletir a
concepção de que o tema não é importante e o problema é de simples
resolução.
Para as soluções efetivas todos devem cooperar, uma vez que todos são
geradores de resíduos e corresponsáveis para a redução dos impactos
decorrentes dos resíduos nas esferas sociais, ambientais e econômicas. A
lógica da cooperação depende fundamentalmente da educação ambiental
direcionada para toda a sociedade.
O objetivo é que as ações de educação ambiental e mobilização para a
coleta seletiva de materiais recicláveis contribuam para a formação de
cidadãos ambientalmente educados, capazes de compreender a relevância
da dimensão ambiental para todos e adotar condutas sintonizadas com a
preservação ambiental.
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QUINTO PASSO EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO DO PÚBLICO
PARTICIPANTE

ETAPAS SUGERIDAS:
1 – INFORMAÇÃO

As informações sobre o programa de
coleta seletiva devem ser repassadas
antecedendo ao seu início efetivo. O
público
participante
deve
ser
orientado sobre a importância do
programa e seus objetivos, quando
terá início e como participar. Os locais
para descarte dos recicláveis devem
estar bem identificados, com as
informações sobre quais materiais
podem ser destinados para a coleta
seletiva.
Palestras
e
materiais
informativos podem ser desenvolvidos.

Evite produzir materiais informativos que serão descartados
gerando mais resíduos. Utilize formatos virtuais para
disseminar a informação sempre que possível.

PLANEJAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA

Cartaz virtual fornecido pela SLU para
escolas participantes da Rede Municipal

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO DO PÚBLICO PARTICIPANTE

MURAL COM INFORMAÇÕES

(PROJETO DE COLETA SELETIVA FUNASA )

reciclável

papel

não
reciclável
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QUINTO PASSO EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO DO PÚBLICO
PARTICIPANTE

ETAPAS SUGERIDAS:

2 – MOBILIZAÇÃO PARA COLETA
SELETIVA

São ações que incentivem a
participação no programa de coleta
seletiva. Podem ser feitas, por
exemplo, apresentações teatrais,
palestras, exibição de vídeos,
concursos internos para escolha de
nome ou mascote do programa, visitas
técnicas e outras atividades escolares
relacionadas ao tema.
Paletra

Exposição
“História das Embalagens”

Apresentação teatral
“Esperando Joana”

O Grupo Gestor deve estar atento aos resultados do
programa. Como dito anteriormente, trata-se de
mudança de hábitos, o que indica que serão
necessárias avaliações, ações contínuas de
informação e de revitalização do programa.
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QUINTO PASSO EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO DO PÚBLICO
PARTICIPANTE

ETAPAS SUGERIDAS:

3 – INÍCIO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA

Após serem realizadas as etapas de planejamento acima sugeridas, o Programa
de Coleta Seletiva pode ser iniciado.
Sugerimos que seja realizada uma atividade especial na escola, para lançamento
do Programa de Coleta Seletiva. Pode também ser aproveitada uma data do
calendário escola que já previa algum evento. O objetivo é destacar que a
escola assumiu um compromisso ambiental, que passa a integrar a sua
rotina, e toda a comunidade escolar deve estar envolvida.
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COMO FUNCIONA A COLETA SELETIVA?

SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS E
DESTINANÇÃO

Coleta Seletiva em BH
Atualmente a cidade de Belo Horizonte dispõe de dois
modelos de coleta seletiva. São eles a coleta seletiva porta a
porta e a coleta seletiva ponto a ponto.

No modelo porta-a-porta
Em dia e horário determinado são coletados os materiais recicláveis
previamente separados e depositados na porta de casa ou dos
estabelecimentos pelos moradores.
No site da PBH/SLU é possível verificar os bairros que são atendidos por
este serviço.

COMO FUNCIONA A COLETA SELETIVA?

SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS E
DESTINANÇÃO

Coleta Seletiva em BH
Atualmente a cidade de Belo Horizonte dispõe de dois
modelos de coleta seletiva. São eles a coleta seletiva porta a
porta e a coleta seletiva ponto a ponto.

A coleta seletiva ponto-a-ponto
Consiste na instalação de equipamentos em locais que atendam a determinados
critérios técnicos. Atualmente são designados por Pontos Verdes. Neles são
instalados equipamentos para o descarte do vidro e para receber conjuntamente
papel, metal e plástico. A coleta é automatizada, buscando uma modernização
do sistema.

Equipamentos
do PONTO VERDE
para papel, metal,
plástico e vidro em
Belo Horizonte.

Caminhão para coleta dos
materiais recicláveis dos

VERDES
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Para mais informações sobre coleta seletiva,
compostagem no lar, e as últimas novidades,
acesse:
https://prefeitura.pbh.gov.br/slu

Os elementos e design
foram feitos utilizando a
plataforma Canva Pro.

EQUIPE TÉCNICA: Edição Visual (Elis Rockenbach /
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