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1 - Apresentação 

 
Este manual é uma publicação da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), em 
parceria com a OSCIP Ambiente Brasil Centro de Estudos, elaborado pela Comissão 
Gestora do programa AmbientAÇÃO para subsidiar o curso “Coleta Seletiva em 
Condomínios”, realizado no Centro Mineiro de Referência em Resíduos (CMRR) em 
dezembro de 2008. Os representantes de condomínios, empresas e demais organizações 
que desejam implantar a coleta seletiva encontrarão, nas páginas seguintes, as linhas 
básicas para sua implantação. 
 
Mais do que procedimentos, a coleta seletiva em condomínio, empresa ou organização é 
reflexo da sensibilização das pessoas para o uso racional dos recursos naturais. Dessa 
forma, todas as etapas devem ter como diretrizes os princípios da educação ambiental e 
da comunicação para o alcance, de fato, da mudança de comportamento dos envolvidos. 
O resultado é a consolidação do processo de auto-gestão e desenvolvimento sustentado 
do projeto de Coleta Seletiva do Lixo Domiciliar. 
 
Grande parte das orientações presentes neste manual foi elaborada a partir da 
experiência do grupo no desenvolvimento do programa AmbientAÇÃO, que possui 
dentre suas linhas de ação o apoio na implantação da coleta seletiva em prédios públicos 
do Governo de Minas. Lançado em dezembro de 2003, o programa já está presente em 
29 instituições, 60 edificações, beneficiando cerca de 10 mil servidores. 
 
A palavra educar vem do latim educare e significa conduzir para fora, ou seja, preparar 
o indivíduo para o mundo. Portanto, a missão de disseminar os conceitos do consumo 
consciente não ficou restrita à esfera pública estadual. Com a criação do Centro Mineiro 
de Referência em Resíduos (CMRR) em junho de 2007, localizado na região Leste de 
Belo Horizonte, o programa ampliou seu foco de atuação com a realização de encontros 
mensais, direcionados também a entidades privadas e públicas municipais e federais. 
 
Este curso é a primeira iniciativa do AmbientAÇÃO para capacitar um público 
diversificado, sejam educadores, síndicos, estudantes, donas-de-casa, representantes de 
empresas. Para 2009, com certeza, novos cursos serão oferecidos, de maneira a 
estimular a reflexão e a incorporação de valores ambientalmente corretos, com o desafio 
de aliar teoria à prática. 
 
Bom curso a todos! 
 
Scientia Vitae - Consultoria Ambiental 
Empresa contratada para realização do curso Coleta Seletiva em Condomínios 
Responsável: Ania Maria Nunes 
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2 - Introdução 

 
Cada pessoa, durante a vida, gera em média 25 toneladas de lixo, considerando 1 kg/dia 
em 70 anos. No entanto, a maioria da população brasileira pensa que o problema dos 
resíduos está resolvido com o simples ato de fechar o saco de lixo e colocá-lo na rua, 
para recolhimento pelo poder público.  
 
Mas esse é um grande engano! O problema está apenas começando. 
 
E o que vem a ser lixo e resíduo? 
 
Lixo pode ser todo e qualquer material sólido que sobra das atividades humanas ou 
provenientes da natureza como folhas, terra, areia e galhos de árvores. Usualmente 
caracteriza-se como aquilo que perdeu a utilidade e que, por isso, não queremos mais 
usar.  
 
Já o termo resíduo é mais utilizado para designar sobra (refugo) do beneficiamento de 
produtos industrializados. 
 
Os tipos de resíduos variam de acordo com a sua composição, sendo eles:  
 
 resíduos líquidos ou efluentes: rejeitos industriais, águas utilizadas (servidas) e 

chorumes; 
 resíduos orgânicos: restos de alimentos, galhos e folhas; 
 resíduos inorgânicos: plásticos, papéis, vidros, metais, embalagens longa vida; 
 resíduos úmidos: restos e cascas de alimentos, podas de arvores, folhas secas;  
Fonte: Cartilha A3P  
 
As normas e resoluções existentes classificam os resíduos sólidos de acordo com a sua 
natureza física (seco ou molhado); com a sua composição química (matéria orgânica ou 
inorgânica); com os riscos potenciais que poderá causar ao meio ambiente e quanto à 
sua origem. (Cempre, 2000) 
 
A geração de lixo cresce no mesmo ritmo do aumento do consumo. Quanto mais 
mercadorias adquirimos e mais recursos naturais consumimos, mais lixo geramos.  
 
O aumento da geração de resíduos está relacionado também a um modo de ser e viver 
da sociedade contemporânea, responsável pelos seguintes números: 
 
 30% da produção agrícola é desperdiçada pelo mau acondicionamento, pelo  
transporte sem cuidados, assim como pelo preparo inadequado do solo. 
 7% da produção industrial é perdida devido à má utilização de energia, maquinário 
ineficiente e inadequação de processos de produção. 
 20% dos alimentos consumidos, diariamente, pelas famílias em suas casas são 
desperdiçados.  
Fonte: http://www.abrelpe.org.br em 25/10/08, 17h 
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No Brasil, das 180 mil toneladas de lixo coletadas diariamente, a maioria tem como 
destino os “lixões” – depósitos de lixo a céu aberto, sem nenhuma forma de tratamento. 
 
O lixo mal cuidado atrai vetores como mosquitos, baratas, escorpiões e formigas, que 
podem causar um grande número de doenças como a leptospirose, dengue, febre 
amarela, problemas gastrointestinais, dentre outras patologias.  
 
Apresentamos, a seguir, os panoramas da gestão dos resíduos no Brasil, Minas Gerais e 
Belo Horizonte: 
 
 Brasil 
12,6% dos municípios possuem aterro sanitário 
59,0% dos municípios depositam o seu lixo a céu aberto 
16,8% dos municípios possuem aterramento controlado 
2,6% dos municípios possuem aterros de resíduos especiais 
21,0%dos domicílios brasileiros não têm acesso à coleta de lixo 
E somente 8,2% dos municípios possuem coleta seletiva 
O Brasil produz 154 mil t/dia de lixo (80% domésticos e comerciais). 
Fonte: IBGE/PNSB - 2000  
 
 Minas Gerais  
População urbana: 16.255.339  habitantes 
Lixões: 519 
Aterro sanitário: 19 (atendendo a 32 municípios) 
Aterro Controlado: 207 
Usina de Triagem e Compostagem: 70 
Metas até 2011: 
- fim de 80% dos lixões; 
- disposição final adequada de 60% dos resíduos sólidos urbanos gerados em Minas em 
sistemas tecnicamente adequados, devidamente licenciados pelo Conselho Estadual de 
Política Ambiental - Copam. 
Fonte: www.feam.br, data 25/10/08, 17h33min 
 
 Belo Horizonte 
População de BH: 2.238.526 
Média de lixo aterrado: 2 kg/hab/dia incluindo poda e varrição, lixo domiciliar e resíduo 
da construção civil 
Atendimento de 95% da população em relação à coleta 
Descarte de 4500 t/lixo diariamente 
27% deste total são resíduos recicláveis 
Coleta seletiva pública implantada em mais de 32 bairros: porta a porta, uma vez por 
semana 
População atendida pela coleta seletiva: 424 mil habitantes, cerca de 20% da população 
da capital, atendendo principalmente  a região Centro Sul, por ser a maior geradora de 
recicláveis 
Fonte: www.pbh.gov.br, SLU, data 25/10/08, 17h43min 
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Como, então, minimizar os problemas causados pelo lixo/resíduo? 
 
Uma das soluções apontadas por especialistas é adotar a política dos 3Rs: Reduzir, 
Reutilizar e Reciclar.  
 
Em ordem de importância, considera-se: 
 
Reduzir. Por quê? 
 
É o primeiro passo e a medida mais racional, que traduz a essência da luta contra o 
desperdício.  
 
São inúmeros os exemplos domésticos e industriais para a minimização dos resíduos. 
Sempre que for possível, é melhor reduzir o consumo de materiais, energia e água, 
gerando o mínimo de resíduos. 
 
É muito simples: quanto menos consumimos, menos lixo geramos. Quanto menos lixo, 
menos problemas ambientais, sociais, econômicos e de saúde pública são gerados.  
 
Reutilizar. Por quê? 
 
A reutilização de um objeto permite uma sobrevida antes da reciclagem. A reutilização 
é uma maneira de dizer não ao desperdício. 
 
Reutilizar é dar vida longa aos objetos. Isso é muito comum com as embalagens 
retornáveis, folhas de rascunhos, roupas e em oficinas de arte com sucatas. Após a 
utilização de um produto ou material, deve-se recorrer a todos os meios para a sua 
reutilização. 
 
Reciclar. Por quê? 
 
A reciclagem – transformação dos produtos por processo artesanal ou industrial – 
permite a economia de matéria-prima no ciclo de produção, com enormes vantagens 
ambientais e econômicas. 
 
E para completar, acrescentam-se mais 2Rs: 

Repensar atitudes, hábitos de consumo e de descarte, adotando comportamentos novos 
com relação ao meio ambiente. 
 
Recusar o consumismo, diminuindo o desperdício e contribuindo para mudanças 
fundamentais na sociedade.  
 

Desenvolvimento Sustentável 

O termo Desenvolvimento Sustentável – DS vem sendo bastante mencionado na 
atualidade. Mas do que se trata? Qual o seu significado? Segundo a Comissão de 
Brundtland – 1988 – o “DS é aquele que atende às necessidades do presente, sem 
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias 
necessidades” (DIAS, Genebaldo Freire). Trata-se de um novo modo de organização 



 5

socioeconômica que concilia desenvolvimento social com o desenvolvimento 
econômico e a preservação ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Educação Ambiental – Princípios e Práticas - Genebaldo Freire Dias 
 
O que é preciso fazer para alcançar o Desenvolvimento Sustentável? 
O Desenvolvimento Sustentável depende de planejamento e do reconhecimento de que 
os recursos naturais são finitos. 
 
Além disso, em nosso dia a dia, devemos aplicar o princípio dos 3Rs já mencionados e 
discutidos – Reduzir, Reutilizar e Reciclar.   
 
 
 

3 – Coleta Seletiva 
 
 
Para a concretização do terceiro princípio dos 3Rs – Reciclar, é necessário realizar a 
coleta seletiva, que se configura como uma opção dentro da ótica do Desenvolvimento 
Humano Sustentável por propiciar importantes benefícios ambientais e sociais tais 
como: 
 aumento da vida útil dos aterros sanitários; 
 melhoria das condições ambientais; 
 preservação dos recursos naturais; 
 redução dos custos com tratamento e disposição final do lixo (aterros sanitários ou 
incineradores);  
 diminuição de gastos com serviço de limpeza pública; 
 redução do consumo de matérias primas;  
 redução do consumo de energia 
 geração de empregos diretos e indiretos por meio da reciclagem;  
 ampliação das atividades de associação e cooperativas de catadores; 
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 conscientização do cidadão sobre a quantidade de resíduos que ele mesmo gera e as 
conseqüências que isso traz para o meio ambiente.  
 
Além do aproveitamento dos materiais recicláveis existentes no lixo, a coleta seletiva 
oferece uma oportunidade de participação da população por meio do exercício da 
cidadania no enfrentamento de um importante problema sócioambiental: a geração de 
resíduos sólidos urbanos. A oferta de informação e a implementação de infraestrutura, 
com a participação e colaboração de cada cidadão são fundamentais para a realização da 
coleta seletiva. 
  

 
 

3.1 - O que é Coleta Seletiva? 
 
Coleta seletiva é um procedimento que envolve a separação, o descarte e o recolhimento 
de materiais que serão destinados aos processos de compostagem, reuso, tratamento, co-
processamento e incineração.  
 
Para tanto, é muito importante saber quais os tipos de materiais que podem ser 
reciclados: papel, plástico, vidro, metal e orgânicos. A separação correta desses 
materiais no momento do descarte garante a reutilização e a reciclagem. 

 
Conheça os principais benefícios ambientais da reciclagem dos materiais existentes no 
lixo: 
 
 economia de matérias-primas não-renováveis; 
 economia de energia nos processos produtivos; 
 aumento da vida útil dos aterros sanitários. 
 
A implantação de programas de coleta seletiva e do incentivo à reciclagem tem, ainda, o 
objetivo de estimular o desenvolvimento de maior consciência ambiental e dos 
princípios de cidadania por parte da população. 
 
Mãos à obra? Ainda não. Antes, é preciso planejar todas as atividades e aprender os 
procedimentos. 
 
 
3.2 - Implantação da Coleta Seletiva em Condomínios 
 
3.2.1 - Formas de separação 
 
Os resíduos podem ser separados em secos (recicláveis) e úmidos (não-recicláveis).  
 
Em um coletor, colocam-se todos os resíduos secos como papéis, plásticos, metais e 
vidros. Em outro coletor, são depositados os resíduos úmidos como restos de comida e 
resíduo de banheiro. 
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Pode-se, ainda, optar pela separação em diversos coletores com cores definidas, como o 
azul para papéis, o vermelho para plásticos, o amarelo para metais, o verde para 
vidros e o cinza para rejeitos. 
 
A forma de separação dos resíduos envolve a necessidade de espaço físico, 
periodicidade de coleta e equipamentos adequados. 
 
3.2.2 - Formas de Coleta 
 
A forma de se coletar os resíduos dentro do condomínio deve ser discutida em reunião 
com a presença dos condôminos e registrada em ata. 
 
Pode-se optar pelos seguintes procedimentos: 
-cada morador separa o resíduo e leva ao coletor disposto em local pré-determinado; 
-cada morador separa o resíduo e o coloca na porta do apartamento para ser recolhido 
por funcionário responsável pela limpeza do prédio, que destinará o resíduo para os 
coletores disponíveis. 
 
Geralmente, condomínios novos já possuem instalações próprias para acondicionamento 
do lixo, portanto, o material recolhido poderá ficar armazenado no local até o 
recolhimento pelo órgão competente de limpeza pública, por uma associação ou 
cooperativa de catadores ou outras alternativas previamente acertadas em reunião de 
condomínio. 
 
3.2.3 - Articulação dentro do condomínio para a separação dos resíduos pelos 
moradores 
 
O sucesso da implantação de um projeto de coleta seletiva em condomínio está 
relacionado ao engajamento de todos os condôminos. Para tanto, se faz necessário um 
processo de comunicação com a divulgação da proposta de trabalho sobre a coleta 
seletiva.  
 
3.3 - Etapas para a implantação e implementação da coleta seletiva 
 
 
3.3.1 – Primeira Etapa - Constituir a equipe e capacitar envolvidos 
 
Constituir equipe de trabalho: será responsável por elaborar, implantar e dar 
continuidade ao projeto. Uma forma sugerida é instituir uma comissão interna com 
divisão de tarefas, a fim de se evitar a sobrecarga de uma pessoa, assim como a 
interrupção do programa em casos de ausências provocadas por razões diversas. 
 
A comissão é responsável pela elaboração e implantação do projeto, pesquisas e 
informações sobre a reciclagem, o valor de comercialização dos recicláveis, o 
treinamento dos funcionários envolvidos, além da divulgação aos moradores. 
 
Capacitar e sensibilizar os envolvidos: condôminos e funcionários da limpeza. 
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A comunicação, sem dúvida, é um dos instrumentos fundamentais para a implantação 
da coleta seletiva em condomínios como estratégia para sensibilizar e informar aos 
moradores e funcionários sobre a importância dessa prática. 
 
É importante que a comissão da coleta seletiva explique aos moradores e funcionários 
do prédio importância do projeto e como cada um pode contribuir. Também é 
importante que sejam repassadas para os moradores informações educativas referentes 
ao consumo consciente e sustentabilidade. 
 
Os funcionários de serviços gerais também devem participar de todos os encontros 
relacionados ao projeto, pois são eles que manejam a maior parte do resíduo gerado. 
  
3.3.2 – Segunda Etapa – Reconhecimento da realidade e das possibilidades 
 
Conhecer a realidade do condomínio/diagnóstico: para iniciar o processo é 
necessário conhecer a quantidade e as características dos materiais gerados no 
condomínio, realizando o levantamento dos seguintes itens: 
 número de pessoas que geram lixo (moradores e funcionários);  
 quantidade diária de resíduo gerado (quantos sacos de X litros são utilizados por dia); 
 composição (o que tem no lixo); 
 caminho do lixo (desde o local onde é gerado até o destino final)  
 iniciativas já existentes (se existe alguma forma de coleta e para onde é encaminhado). 
 
Com esse diagnóstico, é possível dimensionar os equipamentos, dimensões do local de 
armazenamento e, sobretudo, determinar a periodicidade da coleta. 
 
Conhecer o local: para conhecimento do local, é necessário observar os seguintes itens: 
 instalações físicas - verificar local para armazenagem dos resíduos; 
 recursos – estabelecer e providenciar recursos financeiros para aquisição de coletores, 
além de possíveis reformas para adequação do espaço, se necessário; 
 definir responsabilidades - da comissão instituída, do síndico ou de terceiros 
contratados; 
 rotina da coleta - definir dia para a coleta interna, de acordo com a geração de resíduos 
e a forma e período da coleta externa; 
 conhecer o mercado de recicláveis por meio de pesquisa dos possíveis compradores, 
assim como o valor dos materiais no mercado; 
 verificar a opção de doação dos recicláveis às associações existentes no município. 
 
Planejar os procedimentos operacionais: definir a forma de separação dos materiais,  
armazenamento dos resíduos, locais e capacidade.  
 
Com relação à forma de separação, poderá ser: 

1. de forma simplificada: 
 lixo seco (reciclável) 
 lixo úmido (orgânico e rejeito de banheiro) 
 óleo de cozinha 
 pilhas e baterias 
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2. de forma detalhada: 
 recicláveis (papel, plástico, metal e vidro) 
 não-recicláveis (orgânico e rejeito de banheiro)  
 óleo de cozinha 
 pilhas e baterias 
 
Definir a destinação dos recicláveis: a escolha de quem coletará o resíduo é feita pela 
comissão de coleta seletiva do condomínio. Ela decidirá pela venda, doação para 
cooperativa/associação de catadores ou coleta pública. 
 
Definir como os materiais recicláveis serão entregues por cada apartamento: se 
segregados por tipos e em sacos separados (papel, plástico, vidro e metal) ou todos 
recicláveis no mesmo saco (papel, plástico, vidro, metal). 
 
Freqüência da coleta dos resíduos recicláveis: a freqüência depende da quantidade de 
material selecionado e da capacidade de armazenamento, sendo a coleta semanal, 
geralmente, a mais adequada. 
Obs:Verificar se a cooperativa/associação ou empresa escolhida tem veículo próprio e 
qual a sua capacidade de coleta.  
 
Freqüência da coleta dos resíduos não-recicláveis: a coleta dos resíduos não-
recicláveis é realizada pelo serviço de limpeza pública em dias pré-definidos. 
 
Dar preferência a quem coleta todos os tipos de materiais: firmar parceria com 
associações/cooperativa ou empresas que coletam todos os tipos de recicláveis, como 
plástico, vidro, papel e metal. 
 
Firmar um termo de compromisso assinado pelas partes: firmar termo de parceria 
que garanta o recolhimento nas datas e horários pré-estabelecidos, caso a opção seja 
para associação ou cooperativa de catadores. 
 
Reaproveitar ou adaptar: se já existir no condomínio coletores para armazenamento 
dos resíduos, optar por adaptar e reaproveitá-los.  
 
Comprar equipamentos para implantação: suprir o condomínio de equipamentos 
necessários para implantação e implementação da coleta seletiva, tais como coletores, 
equipamento pessoal de segurança, como luvas, botas e outros.  

Forma como o recurso será utilizado no condomínio: é importante estabelecer 
critérios, caso haja comercialização dos recicláveis, para que os recursos obtidos na 
venda dos materiais sejam investidos no fundo para melhoria do prédio, distribuição 
para os funcionários envolvidos na limpeza, redução da taxa de condomínio, dentre 
outras formas de benefícios.  
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3.3.3 – Terceira Etapa – Implantação do projeto de coleta seletiva 

 
Implantação: após todos os preparativos, estamos prontos para a implantação! O grupo 
responsável por essa etapa deverá tomar as seguintes providências: 

 confeccionar placas e cartazes com o objetivo de informar e explicar sobre os 
processos e procedimentos da coleta seletiva; 

 instalar equipamentos e realizar treinamento dos funcionários responsáveis pela 
coleta; 

 distribuir folheto informativo a todos os condôminos, contendo horário e freqüência 
da coleta. 
 
Outros veículos de informação poderão ser utilizados para atingir o maior número de 
pessoas e garantir participação. Ex: quadro de aviso e matérias nos jornais internos.  
 
Nessa etapa, é importante que os condôminos conheçam os tipos de materiais que 
possam ser separados e a forma correta de acondicioná-los. 
 

Lançamento: providenciar um evento com finalidades educativas, como o plantio de 
flores no condomínio, teatro interativo, participação de um catador expondo sua 
experiência, dentre outras atividades. 
 
 
3.3.4 – Quarta Etapa – Importância do monitoramento, acompanhamento e 

avaliação constantes  

 
Monitoramento e avaliação: é importante o acompanhamento regular das diversas 
etapas do processo de coleta seletiva, além do levantamento da quantidade coletada e 
receita com a venda dos recicláveis, caso a opção seja a comercialização. 
 
Atividades continuadas de informação, divulgação e sensibilização: além de 
acompanhar a coleta seletiva, é muito importante divulgar aos condôminos os resultados 
do projeto para que eles se sintam parte integrante do processo. 
 
Balanço: periodicamente, é necessário verificar se o projeto está no caminho 
inicialmente proposto e estabelecido. Esse balanço poderá ser realizado nas reuniões de 
condomínio. 
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Dicas básicas para uma coleta de sucesso em condomínio 

 
Separar o lixo seco de todos os restos orgânicos: copinho plástico com resto de café 
se armazenado junto ao papel poderá inutilizá-lo para reciclagem. 
 
Não é necessário: lavar as embalagens para retirar resíduos de alimento e de produtos 
de higiene e limpeza. 
 
Amassar latas e desmontar as embalagens longa vida: essa ação reduzirá o volume 
do lixo e o número de sacos plásticos utilizados para embalá-lo. 
 
Embrulhe os cacos de vidro em jornal: isso evitará acidentes no manuseio desse 
material.  
Fonte: http://www.abrelpe.org.br em 25/10/08, 17h 
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4 – Anexos 
 

4.1. - Modelo para Registro dos Recicláveis 
 
EDIFÍCIO/EMPRESA/ORGANIZAÇÃO: 
RESPONSÁVEL: 

Mês e dia Metal Plástico Vidro Papel Total 
            

            

            

            

Quantidade total por Kg 
ou saco X litros 

          

Doado para:           

Vendido para           

Arrecadação R$:           

Observações           
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4.2 - O que pode ser reciclado e os seus símbolos 
 

Resíduos Recicláveis Não Recicláveis 

 

 Revistas 
 Jornais 
 Impressos e folhetos 
 Papelão 
 Embalagens de papelão 
 Embalagens longa vida 
 Caixinhas de leite e suco 

 Papel sanitário 
 Etiquetas adesivas 
 Fita crepe 
 Fotografias 
 Guardanapos 

 

 

 Garrafas plásticas 
 Copos descartáveis 
 Copinhos de iogurte 
 Sacos plásticos 
 Embalagens em geral 
 Tubo de pasta de dente 

 Cabos de panela 
 Tomadas 
 Espumas 
 Fraldas descartáveis 

 

 Copos 
 Garrafas 
 Potes de conserva 

 Espelhos 
 Cerâmicas 
 Lâmpadas 
 Vidros planos 
 Porcelanas 

  

 Latinhas de bebidas 
 Latas de conserva 
 Pedaços de cano 

 Esponjas de aço 
 Clips 
 Grampos 

 
Fonte: www.reciclamorumbi.com.br 
 
 
4.3 - Resíduo especial 
 
4.3.1 – Lâmpadas 
 
Lâmpadas incandescentes: descarte-as no lixo embrulhadas em jornal ou 
acondicionadas em caixas de papelão. 

Lâmpadas fluorescentes: por possuir em sua composição metal pesado, como o 
mercúrio, deverá ser destinada a esse resíduo atenção especial. Embora seja considerado 
rejeito na maioria dos programas municipais de coleta seletiva, existem iniciativas, 
como a do USP Recicla e a do programa Ambientação em Minas Gerais, que têm 
conseguido encaminhar essas lâmpadas para empresas que as reciclam como, por 
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exemplo, a empresa Recitec (para mais informações, consultar: 
http://www.recitecmg.com.br/).  
 
  
4.3.2 - Pilhas e Baterias 
 
O que fazer: podem ser encaminhadas para os postos de coleta em agências do Banco 
Real – programa Papa Pilhas.  
Para consulta: www.ambientacao.mg.gov.br 
 
4.3.3 - Cacos de vidros planos e de espelhos 
 
O que fazer: embalar em jornal e disponibilizar para a coleta seletiva.  
 
4.4 - Porcentagem de resíduos recicláveis do lixo brasileiro 
 
 

 
Material 

Peso relativo no 
lixo domiciliar 

brasileiro 
Produtos recicláveis Rejeito 

Taxa de 
Reciclagem 
no Brasil * 

papel 25% 

 Papel branco 
 Papel misto 
 Papelão 
 Jornais 
 Revista e impressos 

 Carbono 
 Celofane 
 Plastificados 
 Parafinados 
 Metalizados 

37% 

metais 4% 

 Latas e tampas 
 Ferragens 
 Arames 
 Chapas 

 Embalagens 
de aerosol 

96,2% 
alumínio 

18% 
aço 

vidro 3% 

 Garrafas 
 Copos 
 Frascos 
 Potes 
 Cacos 

 Cristal 
 Espelho 
 Lâmpadas 
 Louça 
 Tubos de TV 

35% 

plásticos 6 a 7% ** 

 Garrafas 
 Frascos 
 Potes 
 Tampas 
 Brinquedos 
 Peças 
 Sacos 
 Sacolas 
 Isopor 

 Espuma 
 Acrílico 
 Adesivos 
 Fraldas 

15% 

 
 
* Inclui material reciclado proveniente também de refugo industrial e de catação 
informal; não há informação específica sobre quanto deste total é oriundo 
exclusivamente de programas de coleta seletiva. 
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Uma dica importante 

 
Ao adquirir pilhas e baterias, verifique a procedência. Não compre pilhas e baterias 
piratas, pois agridem mais o meio ambiente por estarem fora dos padrões de segurança 
exigidos pelos órgãos ambientais. Ao descartá-las, procure destiná-las em locais 
(agências do Banco Real) que as encaminhem para a reciclagem. 
 
 
4.5 – Vantagens ambientais da reciclagem de materiais 
 
 

Redução em (%) Papel Vidro Ferrosos Alumínio Plástico 
uso de energia * 23-74% 4-32% 47-74% 90-97% 89% 

uso de água 58% 50% 40% - - 
poluição d'água 35% - 76% 97% - 
poluição do ar 74% 20% 85% 95% - 

 
uso matéria-prima 

20 pés 
eucalipto 

por t 

 
100% 

 
90% 

 
75% 

 
- 

 
* A variação nos valores deve-se aos diferentes processos industriais envolvidos. 
 Fonte: Worldwatch Paper 76, Pollock, C., Worldwatch Institute, 1987 
 
 
4.6 – Consumo doméstico por atividade 
 
 

Atividade Quantidade (em litros) 
1 descarga no WC 10 a 16 
1 minuto de chuveiro 15 
1 tanque com água 150 
1 lavagem de mãos 2 a 5 
1 lavagem com máquina de lavar 150 
1 lavagem com lava-louça 20 a 25 
Escovar os dentes com água correndo 11 
Lavagem de automóvel com mangueira 100 
 
Fonte: Manual de educação – Consumo Sustentável – Ministério do Meio Ambiente – Idec 
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4.7 - Geração e resultados financeiros para um edifício com 100 apto/370 pessoas 

 
Material kg/dia kg/mês R$/kg R$/mês 

Papel e Papelão 50 1500 0,10 150,00 
Plásticos 18 540 0,20 108,00 
Metais 9 270 1,05 283,50 
Vidros 8 240 0,30 72,00 
Total 85 2550 1,65 613,50 
Resultado Financeiro no ano = R$ 7.362,00 
 
Fonte: www.portaldoscondominios.com.br 
 
4.8 - Benefícios ao meio ambiente 
 
Vidro: a reciclagem do vidro reduz em 20% a poluição do ar e em 50% a poluição da 
água se relacionado ao processo de produção. 
 
Latas de alumínio: uma lata de alumínio dá origem a uma nova lata, economizando 
energia suficiente para deixar acesa uma lâmpada de 100 watts por 20 horas. 
 
Papel: uma tonelada de papel reciclado economiza 10 mil litros de água e evita o corte 
de 17 árvores. 
 
Plástico: a cada 100 toneladas de plástico reciclado economiza-se 1 tonelada de 
petróleo. 
 
Lixo: 10 mil toneladas de lixo, quando incinerados criam 1 emprego; quando 
aterrados criam 6 empregos; quando reciclados criam 36 empregos. 
Fonte: http://www.abrelpe.org.br em 25/10/08, 17h 
 
 
4.9 - Dicas Básicas para o seu dia a dia 
 
4.9.1 – Compras 
 
Crie uma lógica de mercado positiva: faça uma lista antes de ir ao supermercado. 
Compre somente o que for necessário e compare preços. 
 
Prefira produtos cujas empresas são cidadãs: compre equipamentos com selo de 
eficiência energética (Selo Procel de Economia de Energia); valorize produtos com 
embalagens recicláveis ou com pouca embalagem; leve sua própria sacola quando for às 
compras; recuse embalagens supérfluas; consuma produtos locais beneficiando a 
economia regional.  
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Você Sabia? 

 
 As embalagens representam um terço do lixo doméstico nacional.  
 Por ano, uma família joga fora em média 47 kg de plástico, 32 kg de metais e 74 de 

vidros.  
 O Brasil só recicla 15% do plástico descartado.  

 
Fonte: http://www.abrelpe.org.br em 25/10/08, 17h 
 
 
 
 
 
 
4.9.2 – Carro 
 
Escolha um carro econômico e menos poluente: evite utilizar veículo automotor para 
trajetos curtos. Ande a pé.  
  
Ao adquirir um imóvel procure um lugar que reduza a necessidade de usar o 
carro: opte por transporte coletivo (ônibus e metrô) e, sempre que possível, pegue 
carona com pessoas que fazem o mesmo trajeto. 
 
 
4.9.3 – Resíduo 
 
Reavalie antes de jogar restos de alimento na lixeira: o Brasil desperdiça anualmente 
30% dos alimentos que produz. 
 
Economize papel: o consumo anual de papel, em média, por cada brasileiro equivale ao 
corte de duas árvores. Portanto, se você reutilizar e/ou reciclar o papel, poupará uma 
árvore e meia por ano, dois mil litros de água, assim como 120 litros de petróleo. 
 
Não jogue lixo na rua: aproximadamente 40% do lixo recolhido no Rio de Janeiro é 
proveniente da coleta de ruas, avenidas, praças e margens de rios. 
 
Incentive a coleta seletiva: tanto em seu bairro como em condomínios vizinhos. 
 
Fonte: http://www.abrelpe.org.br em 25/10/08, 17h. 
 
 
4.9.4 – Água 
 
Cuidado ao escovar os dentes: ao deixar a torneira aberta, você desperdiçará, 
aproximadamente, 12 litros de água.  
 
Cuidados ao lavar a louça: primeiro, jogue fora os restos de alimentos. Depois, encha 
a cuba da pia com água até a metade e ensaboe a louça. Após ensaboar, libere a água. 
Encha novamente a cuba até a metade e enxágüe. Utilizando essa técnica, o consumo de 
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água é de, aproximadamente, 20 litros, o que representa 223 litros a menos do que se a 
torneira ficasse aberta. 
 
Não deixe a torneira pingando: uma torneira pingando, moderadamente, desperdiça 
cerca de 46 litros de água por dia.  
 
Cuidado no banho: feche a torneira do chuveiro enquanto se ensaboa. É possível 
economizar 96 litros de água por dia. 
 
Cuidado com a limpeza da calçada: evite lavar a calçada com freqüência ou usar o 
jato da mangueira como vassoura.  
 
Priorize o uso de baldes: use baldes para lavar veículos, quintais e calçadas. Regue o 
jardim pela manhã ou à noite. Capture a água da chuva para regar plantas e lavar o 
quintal e a calçada. 
 
 
4.9.5 – Energia 
 
Gaste menos energia no horário de pico: evite utilizar equipamentos eletrodomésticos 
entre 17h30min e 20h30min.  
 
Faça a manutenção do ar condicionado: a falta de manutenção no sistema de 
ventilação, ar condicionado e aquecimento podem aumentar o consumo de energia e 
gerar gastos elevados. 
 
Use lâmpadas fluorescentes: elas duram mais e gastam menos energia. O Brasil 
desperdiça 20% de toda energia elétrica produzida. 
 
Acumule a roupa lavada: utilize o ferro elétrico para passar toda a roupa da família no 
mesmo momento. Roupas leves devem ser passadas no início enquanto o ferro está 
aquecendo ou no final dessa tarefa, após ter sido desligado. 
 
Acumule a roupa suja: utilize a capacidade máxima da máquina de lavar.  
  
Otimize o uso de elevadores 
 
Não deixe ligados por mais de trinta minutos equipamentos elétricos sem 
necessidade, assim como lâmpadas quando ninguém estiver no local.  
 
Faça a manutenção periódica da rede elétrica e não sobrecarregue as tomadas. 
 
Aproveite ao máximo a luz do sol: pinte as paredes com cores claras. 
 
Evite dormir com a televisão ligada: ative a opção sleep ou sleep timer. 
 
Escolha um aquecedor com capacidade adequada às suas necessidades: o aquecedor 
deve possuir um bom sistema de isolamento do tanque e com dispositivo de controle de 
temperatura. Dê preferência para aquecedores solares.  
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4.9.6 - Aproveitamento integral dos alimentos: dicas importantes para o consumo 
consciente 
 
Verduras: refogue-as e use os talos em sucos, carnes, patês, mousses, etc. 
 
Abóbora: utilize a casca para bolos, misturada ao arroz.Use as sementes como entrada 
(depois de torrada). 
 
Melancia: além do suco utilize a semente também para aperitivos e a casca para doces.  
 
Banana: utilize de várias maneiras: frite a casca bem picadinha para uma farofa ou 
acrescente-a batida no liquidificador para fazer um doce de banana ou mesmo um bolo. 
 
Casca e sobras de frutas: depois de lavadas utilize-as em geléias, sucos e bolos. Toda 
a massa que sobra da centrifuga você poderá reutilizar para fazer bolos, geléias, etc. 
 
Talos das verduras poderão ser cortados e acrescentados ao arroz, farofa ou mesmo 
utilizados para se fazer um patê. 
 
 
4.9.7 - Receitas Alternativas 
 
 Bolo de Banana com Casca 
 
Ingredientes: 
4 bananas com a casca 
2 xícaras de chá de açúcar 
1 xícara de óleo 
3 ovos 
3 xícaras de chá de trigo  ou de farinha de rosca(sobras de pão) 
1 colher de fermento em pó 
1 colher de café (rasa) de sal 
Modo de fazer: 
Coloque as bananas de molho em 1 colher de bicarbonato e 1 litro de água. Deixe por 5 
minutos. Lave bem. 
Retire as cascas, pique e coloque no liquidificador. Junte 2 xícaras de açúcar, 1 xícara 
de óleo e 3 ovos. Bata bem. 
Em uma vasilha, coloque 3 xícaras de trigo ou farinha de rosca (do pão que sobrou), 1 
colher de fermento em pó, 1 colher de café de sal , as 4 bananas picadas.  Misture bem. 
Coloque a massa em uma forma pré-untada e leve ao forno pré-aquecido por 30 
minutos. 
 
 Farofa de casca de banana 
 
Ingredientes: 
4 cascas de banana 
1 colher de bicarbonato de sódio 
1 colher de manteiga, margarina ou óleo 
½ cebola picada 
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3 ovos 
Sal, alho, cebolinha, salsa e manjericão a gosto 
Farinha de mandioca 
Modo de fazer: 
Coloque 4 cascas de banana de molho no bicarbonato de sódio e água por 5 minutos. 
Lave bem e pique.  
Coloque 1 colher de manteiga, margarina ou óleo na panela acrescente ½ cebola picada 
e deixe dourar. Acrescente as cascas de banana picadas e mexa, aproximadamente, três 
minutos até ficar crocante. Acrescente 3 ovos, sal, alho, cebolinha, salsa e manjericão a 
gosto. Acrescente farinha de mandioca até a consistência desejada.  
Sirva acompanhada de feijão. 
 
 Palmito de casca de mandioca 
 
Ingredientes: 
Casca branca da mandioca 
Óleo, sal, alho e outros temperos a gosto 
Carne moída refogada 
 
Modo de fazer: 
Retire a casca marrom da mandioca. A parte branca entre a casca marrom e a mandioca 
é que será reaproveitada. 
Lave bem, pique e refogue com óleo, sal, alho e temperos à gosto. Deixe cozinhar e 
acrescente carne moída refogada. 
Obs: Se assemelha ao palmito. 
 
 Bolo de Cenoura com a casca 
 
Ingredientes: 
4 cenouras com casca 
1 xícara de chá de óleo 
3 ovos 
2 xícaras de açúcar 
3 xícaras de trigo 
1 colher de fermento em pó 
1 colher rasa de café de sal 
suco de 1 laranja 
 
Modo de Fazer: 
Bata no liquidificador as cenouras, o açúcar, os ovos e o óleo. Despeje tudo em uma 
vasilha e acrescente a farinha de trigo, o fermento, o sal e o suco de laranja. Misture 
bem. 
Unte uma forma, despeje a massa e leve ao forno pré-aquecido por 35 minutos. 
Obs: Toda a massa que sobra da centrifuga poderá ser reutilizada para fazer bolos e 
geléias.  
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 Sabão de óleo usado de cozinha 
 
Ingredientes: 
500ml de óleo 
100g de soda cáustica 
100ml de água 
30ml de detergente 
50ml de álcool 
 
Modo de Fazer: 
Filtrar o óleo de fritura, deixando sem resíduo algum (pode ser usado filtro de café, que 
é mais demorado, mas garante uma boa qualidade do sabão). 
Tudo deverá ser feito em um recipiente de plástico e manipulado também com objetos 
de plástico. 
1º passo - coloque o óleo em um balde e dê umas esguichadas de detergente de cozinha 
(30ml) e mexendo bem. 
2º passo- acrescente a soda diluída em 100 ml de água e mexa bem. 
3º passo- depois que tudo estiver bem misturado, acrescente 50 ml de álcool e mexa 
rápido. Despeje numa forma antes que o sabão endureça por completo. 
 
Receitas retiradas do site: http://nutricy.com/receita-para-fazer-sabao-com-oleo-de-cozinha-2/, em 
01/11/2008 às 12h34min 
 
 
4.9.8 - Conhecendo as associações de catadores e unidades de recebimento de 
pequenos volumes em Belo Horizonte. 
 
Localizações e telefone de associações úteis: 
 

Nome Atividade Principal Localização Fone 
ASMARE Coleta e triagem de 

papel, metal, plástico e 
vidro. 

Regional  
Centro - sul 

(31) 3271-4455 

ASSOCIRECICLE Coleta e triagem de 
papel, metal, plástico e 
vidro. 

Regional  
Centro - sul 

(31) 3271-3202 

ASTEMARP Coleta e triagem de 
papel, metal, plástico e 
vidro. 

Regional  
Pampulha 

(31) 3475-5586 

Demais associações consulte o site: www.ambientacao.mg.gov.br 
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Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV) 
Se você pretende descartar entulho, podas e resíduos volumosos (colchões, 
eletrodomésticos, mobiliário), não jogue na rua, nem contrate serviço inadequado. 
Procure as Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes – URPV. Os carroceiros e 
a população em geral podem depositar, gratuitamente, pequenas quantidades desses 
materiais.  
Utilize o site abaixo para consulta: 
www.ambientacao.mg.gov.br e confira os endereços por regionais das Unidades de 
Recebimento de Pequenos Volumes – URPVs; das Cooperativas de Materiais 
Recicláveis; Estações de Reciclagem de Entulho; EcoPontos de entrega de pneus 
inservíveis; locais onde existem coletores para entrega voluntária (LEVs). 
 
 

Você Sabia? 
 
O município de Belo Horizonte é subdividido em nove regionais: Barreiro, Centro Sul, 
Leste, Nordeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova. 
Fonte: www.pbh.gov.br 
 
 
4.9.9 – Modelo de material educativo 
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4.9.10 – Modelos de coletores 
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4.9.11 – Leis e Resoluções 
 
 Lei Federal 9.795 –  institui a Política Nacional de Educação Ambiental  com base 
nos artigos 205 e 225 da Constituição Federal: cabe ao Poder Público a definição de 
políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental em todos os níveis de ensino e 
o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. 
 
 Lei Orgânica do Município – estabelece que o material proveniente da coleta 
seletiva domiciliar deverá ser destinado prioritariamente para catadores de recicláveis. 
 
 Lei Estadual 16.689 – institui a coleta seletiva em órgãos públicos estaduais. De 
acordo com essa legislação, os órgãos e entidades da Administração Pública direta e 
indireta do Estado instituirão a coleta seletiva de lixo, sendo o material coletado doado 
para associações e cooperativas de catadores de lixo.  
 
 Decreto Federal 5940 – institui a separação dos resíduos recicláveis descartados 
pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte 
geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais 
recicláveis, e dá outras providências. 
 
 Resolução 257 – determina que as pilhas e baterias que contenham em suas 
composições chumbo, cádmio, mercúrio, bem como os produtos eletro-eletrônicos que 
os após seu esgotamento serão entregues pelos usuários aos estabelecimentos que as 
comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias. 
 Resolução CONAMA 275 – estabelece o código de cores para os diferentes tipos 
de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas 
campanhas informativas para a coleta seletiva. 
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