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Você sabe o que é lixo? 
 

Lixo é todo e qualquer material considerado inútil, e/ou sem valor, gerado pela 
atividade humana, o qual precisa ser eliminado. 

Este lixo pode ser separado em quatro tipos: úmido, seco, verde e especial. O lixo 
úmido (resto de comida, guardanapo, papel toalha, papel higiênico) não é reciclável. O lixo 
seco (papel, papelão, plástico, metal, vidro inteiro, óleo de cozinha), o lixo verde (resto de 
podas ou cortes, madeira, serragem, cavaco de madeira) e o lixo de descarte especial (pilha, 
bateria, embalagem de agrotóxico, vidro quebrado, material hospitalar, lâmpadas, 
equipamentos eletrônicos e de informática) são recicláveis. 
 

Você sabia? 
 

O lixo é responsável por um dos mais graves problemas ambientais da atualidade. 
Uma pessoa gera em média, 1,5 kg de lixo por dia. Para calcular a quantidade de lixo 

gerado numa cidade, basta multiplicar este valor pelo número de habitantes. 
Em mais de 75% dos municípios brasileiros o lixo é simplesmente jogado diretamente 

no solo, acarretando a contaminação do próprio solo, da água subterrânea e do ar. 
 

Você conhece um aterro sanitário? 
 

Os aterros sanitários são a forma mais correta de disposição final do lixo. Quando o 
lixo de nossas casas não é reciclado, ele vai para o aterro sanitário. Quanto mais material for 
reciclado, menos lixo descartaremos no aterro sanitário. 
 

Você já pensou em consumir menos? 
 

Ao consumirmos de forma responsável, contribuímos com o ambiente de duas 
maneiras: aumentando a vida útil dos aterros sanitários e poupando os recursos naturais do 
planeta. 
 

O que é reciclagem? 
 

Reciclagem é a atividade de transformar materiais já usados em novos produtos que 
podem ser comercializados, proporcionando benefícios ambientais, sociais e econômicos.  

 

COLETA SELETIVA!!!  
 

Coleta Seletiva é o processo que consiste na separação e recolhimento de materiais 
descartados passíveis de serem reciclados, previamente separados na fonte geradora. A 
separação na fonte evita a contaminação dos materiais reaproveitáveis, aumentando o seu 
valor agregado e diminuindo os custos do processo de reciclagem. 
 

O que devemos separar para a coleta seletiva? 
 

O lixo é dividido em quatro tipos: úmido, seco, verde e especial.   
 



LIXO ÚMIDO: Resto de comida, casca de frutas, de raízes e de tubérculos, talos e folhas de 
legumes. Na FCA este lixo deve ser descartado em sacos pretos. 
 

   
 

 

LIXO VERDE: Galhos, toras, folhagens, serragens, cavacos, grama, capim.  
 

     
 

LIXO SECO: Embalagens plásticas ou de vidro intacto, papel, papelão, metais, isopor e 
madeira.  

   

      
 

O LIXO SECO deve ser destinado para a coleta seletiva. Ele deve ser descartado em 
sacos azuis, sem separação prévia. Quando os materiais recicláveis chegarem à usina de 
triagem, eles serão separados pelos agentes ambientais. É importante que você siga estas 
instruções para contribuir na melhora da qualidade de vida e de trabalho destas pessoas! 
 As embalagens de alimento devem ser enxaguadas, para não atrair insetos, nem ficar 
com mau cheiro enquanto estiverem armazenadas. 

Latinhas de alumínio e garrafas plásticas (PET) devem ser amassadas, para ocuparem 
menos espaço no saco de lixo. 

As caixas de papelão precisam ser desmontadas para ficarem mais compactas. 



Para a coleta seletiva, separe somente recipientes de vidro intactos. Vidros quebrados 
devem ser colocados em lixeiras especiais para este fim; estes serão recolhidos por 
funcionários da FCA. 

Guarde o óleo de cozinha usado em garrafa PET e feche-o bem. Coloque-o junto com 
os materiais recicláveis. 

 

LIXO ESPECIAIS: pilhas, baterias, celulares. tablets, computadores, impressoras, 
toneres, cartuchos e materiais afins. 

 

 
 
Descarte suas pilhas, baterias e celulares usados nos papas-pilhas das agências 

bancárias ou supermercados da cidade. 
Os tôneres das impressoras das secretarias deverão retornar à empresa conveniada 

pelo sistema de logística reversa. 
Os equipamentos de informática patrimoniados deverão ser descartados por meio de 

baixa patrimonial junto à Seção de Patrimônio da FCA que deverá instruir o processo. 
 

ANOTE 
A coleta seletiva no Campus Lageado é realizada às quartas-feiras pela manhã. 

 

 

 
 

Reciclar é preciso. 
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