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Lixo X Resíduo
Você sabe a diferença?

Lixo:

é definido como qualquer
ti po de item que não tem
mais utilidade e não pode
ser reciclado nem
reutilizado, esteja em estado
líquido ou sólido, ou seja,
qualquer material considerado
inútil, sem valor, gerado pela
atividade humana.
A Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT)
define o lixo como os restos
das atividades humanas,
considerados pelos geradores
como inúteis, indesejáveis
ou descartáveis, podendo
se apresentar no estado sólido
e líquido, desde que não seja
passível de tratamento.

Resíduo:

é todo material não
aproveitado na atividade
humana, proveniente
de indústrias, comércios
e residências que pode ser
reutilizado ou reciclado para
uma futura utilização como
matéria-prima na manufatura
de novos produtos. Mas, para
que possam ser reutilizados
ou reciclados, os resíduos
devem ser separados
de forma adequada.
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P r i n c í p i o

d o s

3Rs

Um caminho para a solução dos
problemas relacionados com
o lixo é apontado pelo Princípio
dos 3R’s - Reduzir, Reutilizar
e Reciclar. Fatores associados
com estes princípios devem ser
considerados, como o ideal
de prevenção e não-geração
de resíduos, somados à adoção
de padrões de consumo
sustentável, visando poupar
os recursos naturais e conter
o desperdício.

significa consumir menos
produtos e preferir aqueles
que ofereçam menor potencial
de geração de resíduos
e tenham maior durabilidade.
Ao reduzir estamos poupando
os recursos naturais,
combatendo o desperdício,
diminuindo a geração de lixo
e consequentemente,
a poluição ambiental.

Reduzir:

Como praticar:
•
•
•

2°Reutilizar

1°Reduzir

•
•
•

3°Reciclar

•

Utilizar produtos com refil;
Utilizar produtos com embalagens
retornáveis;
Utilizar sacolas ecológicas (retornáveis)
ou carrinhos de feira ao fazer
as compras;
Doar roupas usadas ou participar
de feiras de trocas e brechós;
Preferir produtos que gerem menos
resíduos nas suas embalagens;
Preferir copos e materiais reutilizáveis
ao invés dos descartáveis;
Conter o consumismo desenfreado
de produtos desnecessários.

S I S T E M A

D E

S I S T E M A

GESTÃO AMBIENTAL

envolve a transformação
dos materiais para
a produção de matéria-prima
para outros produtos,
por meio de processos
industriais ou artesanais.
É fabricar um produto
a partir de um material usado.

Reciclar:

Reutilizar:

a ação de reutilizar um
produto é poder dar uma
nova utilidade para algo
que,normalmente, seria
jogado fora. Assim, evitamos
que o lixo seja produzido
e que também outro produto
seja comprado, reduzindo
tanto o descarte quanto
o consumo.

Como praticar:

Como praticar:

•

•

•

•

Separar os resíduos em casa
e no trabalho;
Descartar os resíduos separados no
sistema de coleta seletiva ou doar
para um catador de recicláveis;
Lavar garrafas, potes, caixinhas
de leite antes de descartar.
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•

•

•

Utilizar folhas de sulfite usadas para
fazer rascunho;
Utilizar embalagens como potes
e vasilhas para armazenar outros
materiais;
Computadores, impressoras e
monitores podem ser doados para
entidades sociais que vão utilizá-los
com pessoas carentes;
Com embalagens, potes de plástico,
palitos e criatividade, é possível criar
vários brinquedos interessantes.

O que é
Coleta
Seletiva?
É um sistema de recolhimento
de materiais recicláveis:
papéis, plásticos, vidros,
metais, não-recicláveis e
orgânicos, previamente
separados na fonte
geradora e que podem
ser reutilizados ou reciclados.
A coleta seletiva funciona,
também, como um processo
de educação ambiental na
medida em que sensibiliza
a comunidade sobre
os problemas do desperdício
de recursos naturais e da
poluição causada pelo lixo.

Coleta
Seletiva no
Grupo Protege
Coleta
Seletiva
Vamos disponibilizar
nas filiais do Grupo
Protege dois tipos
de coletores:
Coletores duplos
cuja separação será
realizada conforme
as placas ao lado:

RECICLÁVEIS

NÃO RECICLÁVEIS

Papel/papelão

Adesivos/Fitas adesivas

Plástico,sacolas,garrafas

Guardanapos

Envelopes,folhas de caderno

Papel plastificado

Jornais e revistas

Lenços de papel

Embalagens longa vida

Restos de alimentos

Coleta
Seletiva no
Grupo Protege
Coleta
Seletiva
Coletores completos
cuja separação será
realizada conforme
as placas ao lado:

PLÁSTICO

PAPEL

METAL

Copo descartável

Caixas de papelão

Latas de alumínio

Garrafas Plásticas

Papel sulfite, folhas de caderno

Latas metálicas de alimentos

Sacos/sacolas plásticas

Envelopes

Fios metálicos

Embalagens de salgadinho/bolacha

Jornais e revistas

Ferragens,chapas metálicas

Embalagens de produtos de limpeza

Embalagens longa vida (caixas de suco)

Tampinhas de garrafa

VIDROS

NÃO RECICLÁVEIS

Copos

Guardanapos, papel toalha

Frascos de remédios/perfumes

Restos de alimentos, cascas de frutas

Garrafas

Latas de aerossol, inseticidas

Potes de alimentos

Embalagem com restos de alimentos

Cacos de vidro devidamente embalados

Embalagens marmitex usadas

Coleta
Seletiva no
Grupo Protege

Coleta
Seletiva no
Grupo Protege

Coletor de
Copos

Coletor de

Serão disponibilizados
nas áreas administrativas
e refeitórios do Grupo
Protege, coletores de
copos descartáveis.
É importante que os
copos sejam descartados
somente nesses coletores.
Desta maneira
conseguimos reduzir
o volume destes resíduos,
além de separar de
maneira mais eficiente.

Serão disponibilizados,
em todas as filiais do
Grupo Protege, um coletor.
É importante que as pilhas
e baterias sejam
descartadas somente
nesses coletores, afim
de evitar que estes resíduos
contaminem o solo
e a água.

Pilhas e Baterias

Principais
vantagens da

Reciclagem

Como
Contribuir?
•

Separando os resíduos de acordo com o coletor;

•

Incentivando os colegas de trabalho a separar seus
resíduos;

Diminui a poluição do solo, da água e do ar;

•

Utilizando copos retornáveis;

•

Prolonga a vida útil dos aterros sanitários;

•

Evitando impressões desnecessárias;

•

Possibilita a reciclagem de materiais que iriam para o lixo;

•

Utilizando rascunhos com folhas já utilizadas;

•
•

Diminui os custos da produção, com o aproveitamento
de recicláveis pelas indústrias;

Comprando produtos que gerem menos resíduos
em suas embalagens;

•

Praticando a coleta seletiva em sua casa.

•

Diminui a exploração de recursos naturais;

•

Reduz o consumo de energia;

•

•

Diminui o desperdício;

•

Diminui os gastos com a limpeza;

•

Cria oportunidade de fortalecer organizações comunitárias.

