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Coleta Seletiva de Lixo
Saiba o que é, definição da palavra e links relacionados

Coleta seletiva: bom para a economia e meio ambiente

Clean SoluÃ§Ãµes Ambientais
www.cleansolucoesambientais.com.br
Coleta, transporte e destinaÃ§Ã£o de resÃduos
(21)2445-5343

RDL Clean Lixeiras
www.rdlclean.com.br/lixeiras
Lixeiras.112649-5821 Coleta Seletiva Lixeira.

Reciclagem de LÃ¢mpadas RJ
www.ideaciclica.org.br
a melhor forma de destinaÃ§Ã£o. Somos
licenciados pelo INEA

Descarte de Lampadas
www.bulbless.com.br
SoluÃ§Ãµes sustentÃ¡veis para descarte correto
de lampadas fluorescentes.

Definição
Coleta seletiva de lixo é um processo que consiste na separação e recolhimento dos
resíduos descartados por empresas e pessoas. Desta forma, os materiais que podem ser
reciclados são separados do lixo orgânico (restos de carne, frutas, verduras e outros
alimentos). Este último tipo de lixo é descartado em aterros sanitários ou usado para a
fabricação de adubos orgânicos.
A reciclagem
No sistema de coleta seletiva, os materiais recicláveis são separados em: papéis,
plásticos, metais e vidros. Existem indústrias que reutilizam estes materiais para a
fabricação de matéria-prima ou até mesmo de outros produtos.
Descarte apropriado de alguns tipos de lixos:
Pilhas, baterias comuns e de celular também são separadas, pois quando descartadas no
meio ambiente provocam contaminação do solo. Embora não possam ser reutilizados,
estes materiais ganham um destino apropriado para não gerarem a poluição do meio
ambiente.
Medicamentos não devem ser descartados junto com o lixo orgânico, pois possuem
substâncias químicas que podem contaminar o solo e a água. Algumas redes de
farmácias possuem pontos de coleta de medicamentos que não são mais usados.
Lâmpadas fluorescentes também necessitam de descarte especial. Em seu interior, uma
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lâmpada deste tipo possui vapor de mercúrio, gás tóxico, que contamina o ar quando
quebrada. Algumas lojas de materiais elétricos e de construção possuem pontos de
coletas destes materiais.
Os lixos hospitalares também merecem um tratamento especial, pois costumam estar
infectados com grande quantidade de vírus e bactérias. Desta forma, são retirados dos
hospitais de forma específica (com procedimentos seguros) e levados para a
incineração em locais especiais.
Importância
A coleta seletiva de lixo é de extrema importância para a sociedade. Além de gerar
renda para milhões de pessoas e economia para as empresa, também significa uma
grande vantagem para o meio ambiente uma vez que diminui a poluição dos solos e
rios. Este tipo de coleta é de extrema importância para o desenvolvimento sustentável
do planeta.
____________________________________
Links relacionados
Reciclagem - preservação do meio ambiente
Poluição Ambiental - definição, saiba o que é Poluição Ambiental
Ecologia e saúde - saúde, animais, doenças, meio ambiente
Desenvolvimento Sustentável - o que é, importância, sugestões
Meio Ambiente - preservação, poluição, equlíbrio ecológico
Aterro Sanitário - o que é, importância, depósitos de lixo
Chorume - o que é, lixo, tratamento
Lixo Orgânico
Lixo brasileiro
Compostagem
Materiais não recicláveis
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