
REDUZIR,
REUTILIZAR E
RECICLAR

UMA MANEIRA INTELIGENTE DE AJUDAR
NOSSO PLANETA E CUIDAR DO FUTURO.

Futuro Responsável

Além de defender os interesses de seus representados, o Sescon-SP e a Aescon-SP se preocupam 
também em proporcionar um melhor ambiente de trabalho para as empresas do setor e um planeta 
mais saudável para todos.
 
Com este guia de coleta seletiva e reciclagem, elaborado em parceria com o Instituto Recicle, as 
entidades pretendem transmitir informações sustentáveis que trarão benefícios às organizações, com 
economia de materiais e redução do desperdício; à sociedade, gerando empregos e renda; e ao 
meio ambiente, conservando recursos naturais e reduzindo a poluição e o lixo.
 
Desfrute destas ideias para a construção de um futuro melhor!

Coleta Seletiva

É o ato de separar do lixo os materiais recicláveis (papel, vidro, metal e plástico), para fins de 
reciclagem ou tratamento.

Reciclagem

É o processo de transformar os materiais que se tornariam lixo, ou que estão no lixo, em matéria-
prima para a  manufatura de novos produtos.

Confira os postos de recolhimento de materiais recicláveis próximos ao seu endereço nos sites: 
www.rotadareciclagem.com.br e www.e-lixo.org e faça parte desta transformação. Mas, antes de 
descartar, atenção aos 3R’s.



Reduzir o consumo e o desperdício

Reduzir o consumo não significa abrir mão do que você gosta e sim consumir com mais consciência. 
Diminuir o uso de embalagens descartáveis e evitar o desperdício de alimentos, papel, água e 
energia já é um bom começo.

PAPEL

PODE - embalagens, papelão, revistas, jornais, impressos, listas telefônicas, rascunhos, folhas de 
caderno, envelopes, aparas de papel, fotocópias e embalagens longa vida.

NÃO PODE - papel sanitário, toco de cigarro, etiquetas, guardanapos sujos, adesivos, fita crepe, 
papéis metalizados, parafinados, plastificados, carbono e fotografias.

BENEFÌCIOS - economia de recursos naturais (madeira, energia e água) - 1 ton. reciclada evita a 
derrubada de 20 árvores adultas - 1 ton. economiza 66% de energia elétrica e reduz em até 65% a 
quantidade de água usada no processo com celulose virgem.

PLÁSTICO

PODE - embalagens, tampas, potes, frascos, garrafas de bebidas, copos, sacos, canos, peças plásticas 
e brinquedos.

NÃO PODE - fraldas descartáveis, embalagens metalizadas, tomadas, adesivos, espuma, isopor e 
cabos de panelas.

BENEFÌCIOS - economia de recursos naturais (madeira, energia e água) - 1 ton. reciclada evita a 
derrubada de 20 árvores adultas - 1 ton. economiza 66% de energia elétrica e reduz em até 65% a 
quantidade de água usada no processo com celulose virgem.

VIDRO

PODE - garrafas, potes, embalagens, frascos, copos  e cacos desses produtos.

NÃO PODE - vidros planos (portas, janelas, tampos de mesa), laminados (pára-brisas), aramados 
temperados (box), ampolas de injeção, refratários (travessas), lâmpadas, espelhos, louças, cerâmicas, 
cristais, óculos e tubos de TV.

BENEFÌCIOS - 100% reciclável (sem perda de material) - 1 tonelada reciclada evita a extração de 
1.200 kg. de areia, cálcio, barrilha e feldspato - economia de 30% de energia elétrica - redução de 
50% da água utilizada.

METAL

BENEFÌCIOS - 1 tonelada reciclada evita a extração de 160 litros de petróleo (estima-se que as 
reservas durarão até 2.020) - economia de 50% de energia elétrica - facilita a decomposição da 
matéria orgânica nos aterros sanitários e a circulação de gases e líquidos.

NÃO PODE - latas de tinta, vernizes, solventes químicos,  inseticidas, aerossóis, clipes e esponjas de 
aço.

BENEFÌCIOS - redução de 95% da energia gasta no processo de industrialização - 1 lata reciclada 
economiza energia elétrica equivalente ao consumo de uma televisão durante 3 horas - 1 tonelada de 
alumínio reciclado evita a extração de 5 toneladas de bauxita - pode ser reciclado inúmeras vezes.

O que pode ou não ser reciclado

Pratique os 3R’s
Reduzir, Reutilizar e Reciclar



Benefícios da Reciclagem

> Redução da poluição do solo, da água e do ar;

> Diminuição da quantidade de lixo nos aterros sanitários; 

> Conservação dos recursos naturais: árvores, petróleo, areia, água e bauxita; 

> Economia de energia: gasta-se menos com a reciclagem do que na fabricação com matéria-prima 
nova;

> Geração de renda: catadores, indústrias recicladoras, etc;  

> Melhoria da qualidade de vida  diminuindo a proliferação de doenças e contaminação de alimen-
tos;

> Redução do lixo comum e economia de recursos financeiros com a coleta.

Aparelhos eletrônicos e equipamentos de informática concentram, em sua fabricação, metais pesa-
dos como chumbo, cobre e mercúrio, além de tóxicos como o níquel, que ao serem descartados de 
forma inadequada causam grande impactos ambientais.

Na Universidade de São Paulo (USP) funciona  um centro de descarte e reciclagem de lixo eletrônico, 
como computadores, impressoras e outros equipamentos de rede. O local faz  a separação de todos 
os componentes e encaminha o material para empresas que trabalham especificamente com cada 
um deles.

Hoje as pilhas comuns e alcalinas podem ser descartadas junto ao lixo doméstico, de acordo com o 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). As embalagens das pilhas costumam trazer telefo-
nes que informam onde existem postos de descarte. Agências do Banco Real, Drogaria São Paulo  e 
alguns  Shopping Centers também coletam.

O uso de lâmpadas fluorescentes pode representar economia. Mas os componentes químicos presen-
tes em sua composição podem causar prejuízos ambientais se não tiverem a destinação correta. O 
descarte deve ser feito por empresas particulares que cobram pelo serviço. As lâmpadas incandes-
centes não são recicladas. Como não causam impacto negativo no meio ambiente,  elas podem ser 
depositadas no lixo comum.

Eletrônicos

Pilhas e Baterias

Lâmpadas



Av. Tiradentes, 960 • Luz • São Paulo • SP • 01102 000
Fone 11 3304 4400 • Fax 11 3304 4510

www.sescon.org.br

Realização:

Apoio:

Tempo de Decomposição
dos Resíduos

> Madeira pintada
13 anos
> Nylon
mais de 30 anos
> Plástico
mais de 100 anos
> Metal
mais de 100 anos

> Borracha
tempo indeterminado
> Vidro
1 milhão de anos

> Papel
de 3 a 6 meses
> Pano
de 6 meses a um ano
> Filtro de cigarro
5 anos
> Chiclete 
5 anos


