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“Preservar o meio ambiente é a forma mais fácil de salvar o planeta”.

Nas últimas décadas, os municí-
pios passaram por uma forte mudança 
demográfica, com o crescimento expres-
sivo de sua população, sobretudo a ur-
bana. Neste contexto, aumentou a pres-
são por demanda de serviços públicos, 
isto posto, contribuindo para o aumento 
do quantitativo de pessoal e de edifica-
ções das prefeituras, com impactos no 
consumo energético e no uso de recur-
sos naturais. Outro problema relevante 
é o da produção em larga escala e da 
destinação inapropriada dos resíduos 
sólidos urbanos que se tornou um dos 
principais desafios a serem enfrentados 
pelos gestores públicos locais, em par-
ceria aos demais atores empresariais e 
da sociedade civil. 

O gerenciamento integrado dos 
resíduos sólidos constitui um grande 
desafio para os gestores municipais, 
além de ser considerado de fundamen-
tal importância para a qualidade de 
vida de uma comunidade, bem como 
para o seu desenvolvimento sustentá-
vel, pois gerencia de maneira adequada 

os resíduos sólidos produzidos por ela, 
proporcionando benefícios econômicos, 
ambientais e sociais, evitando assim, 
consequências negativas originadas 
pela falta do mesmo. Nesse contex-
to, entra a coleta seletiva de materiais 
recicláveis a qual tem por finalidade 
proporcionar o desenvolvimento eco-
nômico com a geração de emprego e 
renda para trabalhadores formalmente 
organizados em associações ou coope-
rativas, além de auxiliar na preservação 
do meio ambiente, pois através do re-
aproveitamento de materiais diminui 
a quantidade de resíduos depositados 
nos aterros sanitários.

 O resíduo é caro, gasta energia, 
leva tempo para decompor e demanda 
muito espaço. Mas o resíduo só perma-
necerá um problema se não dermos a 
ele um tratamento adequado. É preciso 
rever os valores que estão norteando o 
nosso modelo de desenvolvimento e, 
antes de se falar em resíduo, é preciso 
reciclar nosso modo de viver, produzir, 
consumir e descartar. 

1. Introdução

3

Coleta seletiva é um sistema de recolhimento de materiais recicláveis, como pa-
péis, plásticos, vidros, metais e orgânicos, previamente separados na fonte geradora. 

Estes materiais, após um pré-beneficiamento, são então vendidos às indústrias 
recicladoras ou aos sucateiros. 

O que é Coleta Seletiva?
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2. A Coleta Seletiva como Ferramenta de 
Preservação Ambiental e Geração de Renda

No cotidiano de nossas cidades, são 
produzidos milhares de toneladas de resí-
duos. Há muito tempo este resíduo é um 
dos grandes problemas que o poder pú-
blico e a sociedade têm enfrentado, bus-
cando soluções que nem sempre atendem 
às necessidades e que geram degradação 
do meio ambiente, tais como as contami-
nações dos nossos rios, a poluição do ar, 
ruas sujas, proliferação de insetos, ratos, 
etc., tornando-se deste modo um proble-
ma de saúde pública.

A solução mais eficiente para evitar 
tais problemas, é a separação dos mate-
riais recicláveis para o reaproveitamento, 
transformando o problema do resíduo 
em solução econômica, ambiental, polí-
tica e social. É um método eficiente por 
permitir a redução do volume de resíduo 
para disposição final. 

No Brasil, os resíduos sólidos re-
cicláveis são a mercadoria que move e 
envolve vários sujeitos economicamente 
ativos dentro de um circuito econômico, 
em grande parte, informal.
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Ao desenvolver a atividade de cole-
ta dos resíduos recicláveis, visando à co-
mercialização, o catador colabora para a 
diminuição do gasto com energia nos pro-
cessos de produção que utilizam esses ma-
teriais como input industrial. Além de con-
tribuir para a redução da exploração das 
matérias-primas que seriam utilizadas, eles 
ajudam a reproduzir o capital aplicado nes-
se circuito econômico, favorecendo a vida 
útil dos aterros sanitários dos municípios 
ao evitar que toneladas de materiais reci-
cláveis sejam depositadas indevidamente.

O resíduo é um dos grandes proble-
mas que o poder público e a sociedade 
têm enfrentado, buscando soluções que 
nem sempre atendem às necessidades e 
geram degradação do meio ambiente.

Como consequências da disposi-
ção inadequada temos: a proliferação 
de vetores de doenças; contaminação de 
lençóis subterrâneos e do solo pelo cho-
rume; contaminações dos rios, a poluição 
do ar, tornando-se deste modo um pro-
blema de saúde pública.

A solução mais eficiente para evi-
tar tais problemas, é a separação dos 
materiais recicláveis para o reaproveita-
mento e sua transformação em solução 
econômica, ambiental, política e social. 
A coleta seletiva não é a solução final 
para os resíduos, mas, uma possibilida-
de de redução do problema.
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2.1 A implantação

Para sua implantação, inicial-
mente é necessário a elaboração de 
um “Planejamento Estratégico” ou um 
“Plano de Ação” que contemple exaus-
tivamente a sensibilização de todos na 
busca de soluções do problema. 

Um passo importante deve ser a 
realização de uma campanha educativa 
junto à população que pode ser através 
de palestras, seminários, workshops, reu-
niões temáticas etc. Paralelo a estas ativi-
dades, o planejamento deverá prever a 

disponibilização de insumos, tais como: 
sacos de lixo na cor padrão de cada ma-
terial, além de coletores específicos para 
cada tipo de material, e que seja de fácil 
acesso a todos os cidadãos. 

Outro fator imprescindível que 
deve constar no Planejamento é a im-
plantação de um sistema pré-determi-
nado para o recolhimento dos materiais 
selecionados e que deverão ser encami-
nhados para as usinas de reciclagens ou 
galpões apropriados.

Designed by rawpixel.com / Freepik
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2.2 Das Formas

2.3 Dos Custos
Existem algumas formas de co-

letas de materiais recicláveis: 
O primeiro exemplo é o sistema 

de porta a porta, onde os caminhões 
do serviço de limpeza passam reco-
lhendo os materiais separados, como 
na coleta de resíduo comum, mas em 
dias específicos. 

O segundo exemplo é através da 
entrega voluntária (PEV) em postos de 
coleta distribuídos pela cidade nas esco-
las, praças, supermercados, etc., onde a 
população entrega os materiais separa-
dos nos respectivos coletores.

Atualmente, existem empresas 
especializadas que retiram os mate-
riais selecionados e encaminham para 
as usinas de reciclagens mediante 
contratos ou solicitações. Este método 
é mais adequado às empresas onde 
o volume de material é maior. Neste 
caso a gestão municipal ficará encar-
regada de encontrar parceria na inicia-
tiva privada para atividade.

A coleta seletiva e reciclagem do 
resíduo doméstico apresenta, normal-
mente, um custo mais elevado do que os 
métodos convencionais. 

O custo de operação do projeto 
varia em função do município, porém os 
custos de transporte são os maiores limi-
tantes da coleta seletiva. Distâncias supe-
riores a 100 km entre a fonte dos resídu-
os e a indústria de reciclagem tendem a 
tornar o processo deficitário.

É difícil cobrir o alto custo do pro-
cesso com a receita auferida pela venda 
do produto. 

Tão importante quanto o investimento, 
é o papel do governo municipal como articu-
lador junto à sociedade e outros governos a 
fim de custear as despesas com a coleta se-
letiva, levando em consideração a Publicida-
de; Veículo; Motorista; Combustível; Lixeiras; 
Galpão; EPIs e Educação ambiental.

VIDRO PLÁSTICO ORGÂNICOMETAL PAPEL BATERIAS
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Os maiores beneficiados por esse 
sistema são o meio ambiente e a saúde 
da população. A reciclagem de papéis, 
vidros, plásticos e metais (que represen-
tam em torno de 40% do resíduo domés-
tico) reduz a utilização dos aterros sani-
tários, prolongando sua vida útil. Se o 
programa de reciclagem contar, também, 
com uma usina de compostagem, os be-
nefícios são ainda maiores. A reciclagem 
implica uma redução significativa dos 
níveis de poluição ambiental e do des-
perdício de recursos naturais, através da 
economia de energia e matérias-primas. 

Além de contribuir positivamente 
para a imagem do governo e da cida-
de, a coleta seletiva exige um exercício 
de cidadania, no qual os cidadãos 
assumem um papel ativo em 
relação à administração da 
cidade. Além das possibi-
lidades de aproximação 
entre o poder público 
e a população, este 
sistema pode esti-
mular a organiza-
ção da sociedade ci-
vil, proporcionando 
também a geração 
de trabalho orga-
nizado e de renda 
através de associa-
ções de catadores.

2.4 Benefícios

Designed by Freepik
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3. Exigência Legal da Coleta Seletiva
A fim de enfrentar as consequên-

cias sociais, econômicas e ambientais 
do manejo de resíduos sólidos sem pré-
vio e adequado planejamento técnico, 
a Lei nº 12.305/10 instituiu a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
regulamentada pela Decreto 7.404/10 
que propõe a prática de hábitos de con-
sumo sustentável e contém instrumen-
tos variados para propiciar o incentivo à 
reciclagem e à reutilização dos resíduos 
sólidos, bem como a destinação am-
bientalmente adequada 
dos rejeitos.

Um dos instrumen-
tos mais importantes da 
Política é o conceito de 
responsabilidade com-
partilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos. O re-
síduo que produzimos é 
uma questão ambiental 
e, como tal, não pode ser 
compartimentada a só 
uma entidade ou pessoa. 

A Constituição Fede-
ral determina a competên-
cia comum da União, dos 
Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios para 

proteger o meio ambiente e combater 
a poluição em qualquer de suas formas 
(art. 23, inciso VI, CF).

Art. 225 da Carta Magna, segun-
do o qual “Todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibra-
do, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder público e à co-
letividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futu-
ras gerações”.

Assim, fabricantes, 
importadores, distribuido-
res, comerciantes, o Esta-
do, o cidadão e titulares 
dos serviços públicos de 
limpeza urbana e manejo 
dos resíduos sólidos são 
todos responsáveis pela 
minimização do volume de 
resíduos sólidos e rejeitos 
gerados, bem como pela 
redução dos impactos cau-
sados à saúde humana e à 
qualidade ambiental decor-
rentes do ciclo de vida dos 
produtos.
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3.1 Logística Reversa

A implantação de uma política de 
logística reversa é uma obrigação e a ad-
ministração municipal deve exigir o cum-
primento de normas.

De acordo com a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010 
Art. 33° Inciso III).

São obrigados a estruturar e imple-
mentar sistemas de logística reversa, 
mediante retorno dos produtos após 
o uso pelo consumidor, de forma in-
dependente do serviço público de lim-
peza urbana e de manejo dos resíduos 
sólidos, os fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes de:

I - Agrotóxicos, seus resíduos e em-
balagens, assim como outros produtos 
cuja embalagem, após o uso, constitua 
resíduo perigoso, observadas as regras de 
gerenciamento de resíduos perigosos pre-
vistas em lei ou regulamento, em normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, 
do SNVS e do Suasa, ou em normas téc-
nicas;

II - pilhas e baterias;
III - pneus;
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos 

e embalagens;
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor 

de sódio e mercúrio e de luz mista;
VI - produtos eletroeletrônicos e seus 

componentes.

A logística reversa desses resíduos 
é realizada em três etapas básicas:

1. O consumidor devolve o pro-
duto ou embalagem ao comerciante/
distribuidor.

2. O comerciante/distribuidor a re-
mete ao fabricante/importador.

3. O fabricante/importador enca-
minha para reuso, reciclagem ou des-
carte adequado.

Se no seu município existe empre-
sas relacionadas a qualquer um desses 
setores, estes precisarão construir uma 
estratégia para o recolhimento de pro-
dutos e embalagens relacionadas a eles, 
o que pode incluir a disponibilização de 
pontos de coleta e também a parceria 
com cooperativas.

No caso das embalagens de agrotó-
xicos, se o município não contar com um 
ponto de recebimento, o mesmo poderá 
realizar campanhas anuais para coleta.
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Como o gestor municipal pode implementar a coleta no Município?
Para auxiliar neste processo segue passo a passo para colocar em prática a coleta 

seletiva conforme a legislação sobre os resíduos. 
• Elaborar Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;
• Encerrar lixões e aterros controlados;
• Implantar coleta seletiva com inclusão sócio produtiva dos catadores de materiais recicláveis;
• Fazer compostagem dos resíduos sólidos orgânicos;
• Dispor apenas os rejeitos em aterros sanitários; e 
• Articular a logística reversa.

É preciso planejar a 
gestão de resíduos sólidos 
municipais e pensar primei-
ramente na coleta seletiva, 
pois tudo inicia a partir des-
se ponto, incluindo os elos 
de Educação Ambiental, 
Logística e Destinação 
final Adequada. 

3.2 Gestão Ambiental Municipal

3.3 Como implementar a coleta seletiva no seu Município
O seu Município tem coopera-

tiva ou associação de catadores de 
materiais recicláveis?

Se a resposta for SIM, é preciso 
envolvê-los nessa ação, pois eles são 
responsáveis por parte do tratamen-
to dos resíduos sólidos. Os catadores 
possuem centro de triagem de resí-
duos sólidos recicláveis? O Municí-
pio tem local específico para tratar a 

parcela orgânica dos resíduos? Após 
tratamento das parcelas orgânica e 
reciclável, o que sobrar e não tiver 
mais possibilidades de tratamento e 
recuperação por processos tecnoló-
gicos disponíveis e economicamente 
viáveis, não apresentem outra pos-
sibilidade que não a disposição final 
ambientalmente adequada deve ser 
encaminhada para aterro sanitário.
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É preciso saber como se dará a lo-
gística municipal para o recolhimento 
desses resíduos. A coleta será realizada 
pela prefeitura? Por empresa terceiriza-
da ou por cooperativas e associações de 
catadores de materiais recicláveis? Ha-
verá coleta com Ponto de Entrega Volun-
tária – PEV? Como será feita a organiza-
ção da coleta em seu Município? Serão 
dias alternados para coleta dos secos e 
orgânicos? Ou seja, como será efetiva-
mente a organização de todo o processo 
da coleta seletiva em seu município?

Devem ser traçadas pela gestão 
municipal algumas estratégias gerais, 
uma delas é junto ao setor empresarial e 
outra direcionada aos catadores. 

Após definir a destinação dos resí-
duos, como serão tratados, como e por 
quem serão recolhidos, é hora de mos-
trar à população como se dará a coleta 
seletiva municipal. Ou seja, o último 
passo a ser realizado no Município é a 
Educação Ambiental. 

Antes de começar a Coleta Seletiva 
propriamente dita, é necessário ações 
de Educação Ambiental envolvendo os 
munícipes em todo o processo para que 
a mesma tenha êxito.

3.4 Da Logística da Coleta

3.5 Da Educação Ambiental

Após saber para onde os resíduos 
serão encaminhados e como serão trata-
dos (equipamentos), definir como esses 
resíduos serão recolhidos no Município, 
estabelecendo rotas de caminhões, ho-
rários, tipos de resíduos que serão reco-
lhidos (logística), passamos para a etapa 
final que é a de Educação Ambiental.
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A classificação é relevante, pois auxilia na comunicação, viabilizando o gerencia-
mento dos resíduos e facilitando os trabalhos de segregação e disposição adequada:

• Para a coleta domiciliar deverá auxiliar sobre a separação mínima dos resíduos secos e úmidos.
• Para os estabelecimentos públicos poderá disponibilizar lixeiras nas cores padrão.
Os resíduos sólidos podem ser classificados quanto à estrutura e composição 

química, ao seu aproveitamento para transformação, aos riscos potenciais ao meio 
ambiente e, ainda, quanto à origem.

4.1 Conhecendo os resíduos
4.1.1 Quanto à estrutura e composição química: 
Resíduos orgânicos: São aqueles que possuem origem animal ou vegetal. A maioria 

pode ser utilizada na compostagem sendo transformados em fertilizantes ou corretivos do 
solo, contribuindo para o aumento da taxa de nutrientes e melhorando a qualidade da pro-
dução agrícola. 

Resíduos inorgânicos: Todo material que não possui origem biológica ou que foi trans-
formado pelo homem. Geralmente estes resíduos, quando lançados diretamente no meio 
ambiente, levam mais tempo para serem degradados.

4.1.2 Quanto ao aproveitamento para transformação: 
Resíduos recicláveis: Aqueles resíduos que constituem interesse de transformação, 

que tem mercado ou operação que viabilize sua transformação industrial. 
Resíduos não recicláveis: Resíduos que, depois de esgotadas todas as possibilidades 

de tratamento e recuperação por processos tecnológicos acessíveis e disponíveis, não apre-
sentem outra possibilidade além de aterros industriais ou sanitários. 

4. Classificação dos resíduos
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4.1.3 Recicláveis e não recicláveis



A NBR 10.004:2004 de resíduos sólidos trás o conceito de classes:

Classe I: Resíduos perigosos
Aqueles que apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente, apresentando 

uma ou mais das seguintes características: periculosidade, inflamabilidade, corrosivida-
de, reatividade, toxicidade e patogenicidade como: pilhas e baterias, telhas de amianto, 
óleo usado, resíduo de tinta, pigmentos e resíduo de serviços de saúde.

Classe II A: Resíduo não perigoso não inerte
Aqueles que, em contato com a água, tiverem algum de seus constituintes solubili-

zados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se 
aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor como: restos de alimentos, resíduos sanitários, 
óleos alimentares, gorduras e papel.

Classe II B: Resíduo não perigoso não inerte 
Aqueles que em contato com a água não tiverem nenhum de seus constituintes so-

lubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuan-
do-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor como: rochas, tijolos, vidros, metais ferrosos, 
produtos têxteis, entulho da construção civil e polímeros.

“Preservar o meio ambiente é a forma mais fácil de salvar o planeta”.14
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4.1.4 Quanto à origem

Resíduos domiciliares: gerados a partir das atividades diárias nas residências com 
50% a 60% de composição orgânica e o restante formado por embalagens em geral e 
rejeitos como: restos de alimentos, cascas de frutas verduras, jornais e revistas, garrafas, 
latas, vidros, embalagens em geral, e papel higiênico e fraldas descartáveis.

Resíduos de limpeza urbana: resíduos provenientes dos serviços de varrição de 
vias públicas, limpeza de praias, galerias, córregos e terrenos, restos de podas de árvo-
res e limpeza de feiras livres como: restos vegetais diversos, resíduo de varrição, emba-
lagens em geral e resíduo de descarte irregular.

Resíduos de estabelecimentos comerciais e de serviços: variam de acordo com 
a atividade dos estabelecimentos. No caso de restaurantes, bares e hotéis predominam 
os resíduos orgânicos; já em escritórios, bancos e lojas predominam os resíduos de pa-
pel e plástico como: cascas de frutas e verduras, papel, plástico e descartáveis.

Resíduos industriais: resíduos gerados pelas atividades industriais, tais como me-
talúrgica, química, petroquímica, papelaria, alimentícia, entre outras. São resíduos muito 
variados que apresentam características diversificadas como: cinzas, lodos, óleos, fibras, 
borracha e metal.

Resíduos de saúde: resíduos gerados por qualquer atividade de natureza médico as-
sistencial humana ou animal, clínicas odontológicas, veterinárias, farmácias, centros de pes-
quisa, necrotérios, funerárias, medicina legal e barreiras sanitárias e são subdivididos em:

Grupo A: possível presença de agentes biológicos (placas e lâminas de laboratório, 
carcaças, peças anatômicas, etc.).

Grupo B: contém substâncias químicas (medicamento vencido, reagentes de labo-
ratório, etc.).

Grupo C: que contenham radionuclídeos (serviços de medicina nuclear, etc.)
Grupo D: não apresentam risco, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares 

(restos de alimentos, resíduos das áreas administrativas, etc.).
Grupo E: materiais perfurocortantes (agulhas, ampolas de vidro, etc.).
Resíduos de construção civil: gerados a partir das atividades de construção, refor-

mas, reparos, demolições, preparação e escavação de terrenos e são subdivididos em:
Classe A: reutilizáveis e recicláveis (solos, tijolos, telhas, etc.),
Classe B: recicláveis (plásticos, papel/papelão, gesso, metais, etc.).
Classe C: não recicláveis (lã de vidro, etc.).
Classe D: perigosos (amianto, tintas, solventes, etc.).
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5.1 Etapa 1 - A Fase do Planejamento

5. Passo a Passo para Implantar a Coleta Seletiva
A implantação de um projeto de coleta seletiva envolve 3 etapas: planejamen-
to, implantação e manutenção.

5.1.1 Primeiro Passo: 
Envolva as pessoas. É importante sensibilizar as pessoas para a realização desse 

trabalho, pois uma pessoa não consegue arcar com tudo por todo o tempo, portanto, 
o envolvimento das pessoas é o passo fundamental para o sucesso do projeto.

5.1.2 Segundo Passo:
Conheça um pouco sobre o processo de geração dos resíduos, como:
• Quantidade diária de resíduo gerada; 
• Composição dos resíduos e porcentagem de cada um (papel, alumínio, plásti-

co, vidro, orgânicos, perigosos, etc);
• O caminho do resíduo desde a geração até o armazenamento temporário para 

a coleta; 
• Identificar se alguns materiais já são coletados separadamente e, em caso 

positivo, para onde são encaminhados;
• Verificar os pontos necessários para a disposição adequada dos coletores e 

observação de procedimentos de limpeza e coleta do resíduo.

Conheça também as características locais:
• Número de colaboradores;
• Recursos materiais existentes (tambores, latões e outros que possam ser reu-

tilizados); 
• Rotina da limpeza: como é feita a limpeza e a coleta (frequência, horários); 
• Instalações físicas: locais para armazenagem e intermediários (andares, esqui-

nas ou pontos de coleta);
• Quem são e quantas pessoas fazem a limpeza e a coleta normal do resíduo;

Para auxiliar nesse processo segue detalhado os primeiros passos para implantar a Coleta Seletiva.
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5.1.3 Terceiro passo:
Conheça um pouco sobre o mercado de recicláveis e decida para onde en-

caminhar os materiais coletados. 
Conhecer e/ou criar decretos com as responsabilidades e obrigações para 

que os órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta, 
realizem a separação seletiva dos resíduos gerados e os destinem às associações 
e cooperativas de materiais recicláveis.

5.1.4 Quarto passo: 
De posse de todas as informações sobre as quantidades geradas de resídu-

os por tipo de material, as possibilidades de estocagem no local e os recursos 
humanos existentes, podemos iniciar a segunda parte do projeto que é o plane-
jamento das ações, devendo ser tomadas as seguintes decisões:

• Quais materiais recicláveis serão coletados?
• Quem fará a coleta? 
• Onde será estocado o material? 
• Para quem será doado o material? 
• Como será o caminho dos recicláveis e qual a logística a 

ser adotada, desde a origem até o local da estocagem?
• Quem fará o recolhimento dos materiais, como e em 

que frequência e horário?

5.1.5 Quinto passo: a educação ambiental
Esta parte é fundamental para o programa ter su-

cesso, pois integra todas as atividades de informação, 
sensibilização e mobilização de todos os envolvidos.

É importante fazer uma lista dos diferentes 
grupos envolvidos, como por exemplo: os diretores, 
grupo gerencial, os funcionários da área adminis-
trativa e da limpeza. 

Para cada um desses grupos deve ser pensado e plane-
jado o tipo de informação e as atividades que cada segmen-
to deve receber, visando atingir com mais sucesso 
o objetivo. Entre as atividades usadas, sugerimos: 
cartazes, palestras, folhetos, reuniões, etc.
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5.2 Etapa 2 - A Fase da Implantação

5.2.1 Primeiro passo: os equipamentos
Esta é a etapa em que são decididos quais os materiais e equipamentos que 

devem ser comprados ou adaptados, tais como lixeiras, fragmentadoras, balanças, 
adesivo, sacos plásticos e outros materiais planejados.

Também é o momento em que ocorre a instalação dos equipamentos.

5.2.2 Segundo passo: Treinamento
Esta é a fase em que ocorre o treinamento dos funcionários responsáveis pela coleta.

5.2.3 Terceiro passo: Comunicação
Neste momento é que são elaborados os cartazes e folhetos explicativos do funcio-

namento, dos horários e frequências da coleta, armazenagem e destinação.
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5.2.4 Quarto passo: o lançamento do projeto
Deve ser realizado uma atividade especial e diferenciada, com característica 

alegre e criativa, como por exemplo um café da manhã com palestra. A informações 
sobre o funcionamento poderão ser passadas através de palestras.

5.3 Etapa 3 - A Fase da Manutenção e Monitoramento

É importante que se crie um grupo para realizar o monitoramento da coleta, 
do armazenamento e da doação dos materiais recicláveis, para que seja realizado 

um balanço periódico do programa e 
divulgado a todo o grupo envolvido. 
Também é necessário a realização de 
ações de informação, incentivo e sensi-
bilização de forma contínua.

Balanço

• Porcentagem dos bairros que não 
possuem coleta;

• Número de caminhões usados na 
coleta seletiva;

• Quantidade de resíduos coletados 
por períodos;

• Volume dos produtos recolhidos: 
papel, plástico, papelão, metal, 
dentre outros.
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5.5 Vantagens da Coleta Seletiva

1. Oportunidade de mudança de comportamento, de praticar 
cidadania, incentivando o respeito à natureza e a solidarie-
dade humana.

2.  Economia de matéria prima. Em vez de tirar da Natureza, 
se reaproveita ou se recicla.

3. Economia de energia elétrica e outras fontes energéticas 
das indústrias.

4. Diminuição de resíduo nas ruas.

5. Fim das enchentes e dos alagamentos nas ruas por obstru-
ção de canais pluviais.

6. Redução de resíduos para tratamento, coleta e destino 
final. (Economia)

7. Aumenta a vida útil dos aterros sanitários.

8. Redução dos impactos ambientais nos aterros sanitários.

9. Geração de empregos, além de acabar com os lixões e 
aterros controlados das cidades.

10. Melhoria da qualidade de vida e da saúde pública.

11. Incentivo ao crescimento das indústrias de reciclados.
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6. Considerações Finais
A coleta seletiva é de suma importância para a sociedade tanto por meio da 

mensuração de ganhos econômicos, quanto ambientais e sociais. Deve ser inicia-
da adequadamente para poder ao final identificar o custo de operação do projeto 
de forma que o município consiga destinar adequadamente os resíduos. 

O Brasil vem avançando em relação à coleta seletiva. A Política Nacional de Resídu-
os Sólidos é com certeza um grande marco legislativo ambiental no que tange à gestão 
dos resíduos sólidos. Entretanto, ainda há um grande caminho a percorrer quanto à sua 
real implementação. É necessário um sério trabalho de educação ambiental na socieda-
de, para que possamos ter resultados reais e efetivos em longo prazo.
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