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O S  A U T O R E S

 

O tema escolhido para essa cartilha, Coleta

seletiva, que é a separação dos resíduos na

fonte onde são gerados, é ação importante que

pode aumentar seu valor e reduzir os custos da

reciclagem. 

 

Além disso a coleta seletiva representa renda

para muitas pessoas que trabalham direta ou

indiretamente nestas atividades e também

contribui para a redução da contaminação do

meio ambiente.

 

Reforçar a importância de separar os resíduos

no momento em que são gerados proporciona

seu encaminhamento adequado e diminui a

poluição ambiental. 

 

Neste sentido, este tema faz parte das ações de

Educação Ambiental destinadas para crianças

do ensino fundamental.

 

Curitiba, abril de 2021.



Praticamente todas as atividades humanas

geram resíduo uma vez que, a partir do momento

que há extração, produção ou consumo de

mercadorias, existe a formação de produtos

indesejáveis, sobras e/ou rejeitos. 

 

Face a isso, de acordo com o Sistema Nacional

de Informações sobre Saneamento (SNIS), cada

habitante de Curitiba produz cerca de 1 kg de

lixo por dia. Em 10 anos, a quantidade de resíduo

produzida por indivíduo ultrapassa 3 toneladas.  

 

No entanto, vale ressaltar que todo resíduo

confere ameaça ao meio ambiente e, por isso, 

 não podemos simplesmente conviver com o lixo,

mas sim, aprender a lidar com ele. Nesse

contexto, surge o método da coleta seletiva dos

resíduos sólidos. 
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Oi Eric! Só estou jogando
fora a casca da banana

que eu comi...

Oi Luiza!  O que você
está fazendo?
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Espera aí! Isso não está
certo!

Ué, o que eu estou
fazendo errado? É só

jogar no lixo, não?
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Não, cada tipo de lixo tem o
lugar correto para ser

descartado!  

Esse é o princípio da 
COLETA SELETIVA!
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O que chamamos de "'LIXO" pode
ser dividido em duas partes:

Nem todo lixo é rejeito!
Muitas vezes, o que jogamos

fora pode ser reciclado!
 

"RESÍDUO"
 

Parte do lixo que
ainda pode ser

utilizada
 

"REJEITO"
 

Parte do lixo que
não tem mais

utilidade
 

NÃO
APROVEITÁVELAPROVEITÁVEL
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Papéis e 
papelão

Plástico

Embalagens 

Metal

Vidro

Restos de vegetais

Lixo do banheiro

Filtros de
chá ou café

Restos de comida

Papéis  sujos

10



São os resíduos que apresentam riscos
ao meio ambiente e a saúde, por isso

precisam de tratamento especial.

Pilhas e baterias

Medicamentos vencidos
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Alumínio

Plástico

Borracha

Papel

Tecido

Metal

Vidro

De 3 a 6 meses

De 6 meses a 1 ano

Mais de 13 anos

Mais de 100 anos

 Mais de 200 anos

Mais de 400 anos

Mais de 1000 anos

Tempo indeterminado

Madeira

O meio ambiente depende
da sua atitude!
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Viu só Luiza, separar o lixo
é uma atitude simples que

faz toda a diferença!

Não deixe de compartilhar com
seus amigos e familiares!

É mesmo! A partir de
agora vou colaborar com

o meio ambiente!
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AZUL

VERMELHO

VERDE

AMARELO

MARROM
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