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Alagoas acabou com todos os lixões a céu aberto e a Associação dos 

Municípios Alagoanos (AMA) esteve desde o início auxiliando os municípios. Em 

2014, foram formados os consórcios públicos para instalação de aterros 

sanitários para que amenizasse os custos e facilitasse as ações em conjunto. E a 

En�dade seguiu parceira dos prefeitos na conquista de cada lixão que foi 

encerrado e de órgãos importantes como Semarh e o MPE.

Além de cumprir o que determina a Polí�ca Nacional de Resíduos Sólidos 

dando a des�nação correta os municípios alagoanos também já estão 

trabalhando na educação ambiental nas escolas e comunidades, e es�mulando 

a formação de coopera�vas de reciclagem que já são realidade em muitas 

cidades.

Alagoas se tornou referência no assunto. Mas o trabalho não acabou e a 

cidade precisa da sua ajuda para con�nuar fazendo um trabalho legal, que gere 

mais renda e menos poluição. Por isso, essa car�lha chega para orientar como 

fazer isso. O obje�vo é mostrar que uma simples mudança de ro�na pode 

transformar o mundo em um planeta melhor.

Fim dos lixões
Olá meu nome é

Zé Verdinho! vou te
acompanhar nesta car�lha
e te dar dicas e sugestões
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Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de a�vidades 

humanas em sociedade, que pode ser reu�lizado ou reciclado de acordo com 

sua caracterís�ca, podendo até ser transformado em novos produtos.

O que são resíduos (lixo)?

Quando isso acontece chamamos de rejeito, que são os resíduos sólidos 

(lixo) que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 

recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, 

não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 

adequada. 
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Coleta sele�va

E quando não se pode reu�lizar ou reciclar? 

O seu município alcançou uma conquista muito importante! Acabou com o 

lixão da cidade e agora leva todos os resíduos sólidos (lixo) para um aterro 

sanitário. Você sabe o que isso significa? Tudo que é gerado de resíduos (lixo) na 

sua casa, no trabalho, no comércio, nas escolas em toda a cidade terão um 

des�no correto. Não prejudicando o meio ambiente e ainda gerando a inclusão 

social dos catadores, proporcionando emprego e renda. 

Mas o trabalho apenas começou! A cidade precisa do seu apoio para 

con�nuar  ajudando ao meio ambiente. Por isso, que esta car�lha mostra como 

fazer isso de uma forma simples e par�cipa�va.

Coleta sele�va

O que estamos fazendo para melhorar a coleta de 
resíduos sólidos (lixo) de nossa cidade?
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O que é disposição final ambientalmente adequada?

O que preciso fazer?

Reduzir o consumo de 
produtos que geram 
resíduos sólidos (lixo)

Repensar os 
hábitos de consumo 
evitando a geração 

de resíduos sólidos (lixo)

1
2

Reaproveitar ao 
máximo os resíduos 
sólidos (lixo) gerados

3
Reciclar os resíduos 

sólidos (lixo) encaminhando 
o máximo de material 

para a reciclagem

4

Recusar, quando
possível, as embalagens 

ao adquirir novos produtos
5

 Distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas 

operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 

segurança, além de minimizar os impactos ambientais.
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Coleta sele�va

Uma das formas mais simples é a implantação da coleta sele�va nas 

cidades, que é a re�rada dos materiais recicláveis ou reu�lizáveis em nossas 

casas.

Como podemos ajudar?
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Coleta sele�va

Separando os resíduos sólidos dos rejeitos, fazendo a coleta sele�va com a 

par�cipação ou não das Associações ou Coopera�vas de Catadores de Materiais 

Reu�lizáveis e Recicláveis. 

Como podemos ajudar?

Nossa proposta é bem 
simples, precisaremos na hora da 
coleta separar o que é reciclável e 
reu�lizável dos rejeitos, mas não 

se preocupe o município vai 
orientar a você como fazer. 

Preste atenção!
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Coleta sele�va

Sim, todas as cidades brasileiras precisam des�nar para disposição 

ambientalmente adequada apenas os rejeitos, necessitando reciclar e 

reaproveitar os materiais gerados em nossas residências.
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Coleta sele�va

Mas a cidade precisa fazer Coleta Sele�va?

Nós somos geradores de resíduos sólidos (lixo) e precisamos ajudar ao 

nosso município a resolver esse problema, separando os resíduos sólidos secos 

dos úmidos (molhados).

O que a população tem a ver com isso?

Seco é composto pelos papéis, papelão, plás�cos (copos, garrafas, sacos, 

sacolas, frascos de produtos, embalagens pet), metais, vidros, madeiras, isopor, 

espumas, etc. 

Úmido (molhado) é aquele composto por restos de comida, de alimentos 

estragados, cascas,  bagaços de vegetais, etc. 

O que são Resíduos Sólidos Secos e Úmidos (molhado)?

 Pessoas �sicas de baixa renda que se dedicam às a�vidades de coleta, 

triagem, beneficiamento, processamento, transformação e comercialização de 

materiais reu�lizáveis e recicláveis.

O que são Associação ou Coopera�va de Catadores de  Materiais 
Reu�lizáveis e Recicláveis?

A cidade precisará realizar diretamente a coleta sele�va ou contratar 

empresa especializada para execução do serviço público. Procure saber na sua 

E quando não houver Associação ou Coopera�va de Catadores de 
Materiais Reu�lizáveis e Recicláveis?

Existem outras formas de des�nar Resíduos Sólidos 
para reciclagem?

Existe! Chamamos de Ponto de Entrega Voluntária – PEV, que é um local de 

armazenamento temporário que será u�lizado como apoio na coleta sele�va. O 

material será recolhido pela Associação ou Coopera�va de Catadores de 

Materiais Reu�lizáveis e Recicláveis, pela Prefeitura ou pela empresa contratada 

para execução do serviço.



21

1110

2 1

PAPEL VIDRO ORGÂNICO PLÁSTICO

Coleta sele�va

Apoiar a inclusão social dos catadores de Materiais Reu�lizáveis e 

Recicláveis, a reciclagem, ao meio ambiente e a  saúde pública. 
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Quais os bene�cios?

Os resíduos sólidos quando expostos em locais inadequados podem causar 

vários �pos de doenças, como: dengue, Chicugunha, Zika, febre �fóide, cólera, 

disenteria, peste bubônica e leishmaniose.

Por que esse assunto é de saúde pública?

Sim, existe, por exemplo:  sofás, pilhas, baterias, equipamentos eletrônicos 

(TV, computador, som,  etc), geladeira, cama, guarda roupa, resto de construção, 

pneus e etc, neste caso você deve entrar em contato com a prefeitura da sua 

cidade e pedir esclarecimento de como e onde se deve fazer o descarte destes.

Existem outros �pos de residuos sólidos, saiba como proceder?

Os rejeitos são fraldas descartáveis, papel higiênico, absorventes, etc....

E ainda tem o rejeito....

Não! A princípio serão duas. A coleta do resíduo seco e a coleta do resíduo 

úmido (molhado) com o rejeito. Depois com um tempo a cidade precisará 

reaproveitar o úmido também, para ser u�lizado como  compostagem.

O que é compostagem?

A compostagem é a "reciclagem dos resíduos orgânicos": é uma técnica 

que permite a transformação de restos orgânicos (sobras de frutas e legumes e 

alimentos em geral, podas de jardim, trapos de tecido, serragem, etc) em adubo.

Serão feitas três coletas? seco, úmido e o Rejeito?
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