INFORMATIVO TÉCNICO
IF 020 – 10/ 2019
____________________________________________________________________

COLETA SELETIVA
Coleta

seletiva

é,

basicamente

a

coleta

diferenciada de resíduos separados, previamente,
pela sua composição ou constituição. O processo
funciona a partir da seleção do gerador – cidadão,
empresa ou outra instituição –, na qual os
resíduos

com

características

similares

são

separados e disponibilizados para a coleta
separadamente. A implantação da coleta seletiva,
de acordo com a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, é obrigação dos municípios.

Em

Belo

Horizonte,

a

prefeitura

municipal

disponibiliza 2 tipos de coleta seletiva:
Coleta seletiva ponto a ponto: contêineres
instalados em diversos locais da cidade, com as

POR QUE SEPARAR OS RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS?

cores azul, vermelho, amarelo e verde; e
Coleta

seletiva

porta

a

porta:

moradores

Os processos de reciclagem dos resíduos se

separam os materiais recicláveis e os colocam na

diferenciam pela composição e característica de

calçada para serem coletados pelas equipes da

cada um. Dessa forma, se não houver separação,

SLU (Serviço de Limpeza Urbana).

esses processos podem ficar mais onerosos e até
mesmo inviáveis de serem realizados.
Nesse

sentido,

foi

estabelecida,

pela

Lembre-se de que seu papel como cidadão
Política

Nacional de Resíduos Sólidos, que deve existir, nos
municípios brasileiros, no mínimo, a segregação dos
resíduos recicláveis secos, resíduos orgânicos e

é fundamental para se ter uma cidade com
políticas públicas funcionando. Por isso,
implemente

a

coleta

seletiva

na

sua

empresa e contribua com o meio ambiente e
fique em dia com a legislação.

rejeitos.
Resíduos recicláveis secos: metais (como aço e

REFERÊNCIAS

alumínio), papel, papelão, tetrapak, diferentes tipos
Ministério

de plásticos e vidro.

do

meio

ambiente.

Disponível

em:

<https://www.mma.gov.br/cidades-

Rejeitos: resíduos não recicláveis, como resíduos

sustentaveis/residuos-solidos/catadores-de-materiais-

de banheiros (fraldas, absorventes, cotonetes...) e

reciclaveis/reciclagem-e-reaproveitamento>

outros resíduos de limpeza.
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Prefeitura

Resíduos

orgânicos:

restos

de

alimentos

e

de

BH.

Disponível

Acesso

em:

<https://prefeitura.pbh.gov.br/slu/informacoes/coleta-

resíduos de jardim (folhas secas, podas...), os quais

seletiva#targetText=Coleta%20seletiva%20%C3%A9%

podem ser reciclados, transformando-os em adubo.

20um%20processo,produto%20que%20seria%20consi
derado%20lixo.> Acesso em: 02 out 2019.

