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A Terra 
está em 
perigo?
Por enquanto não. 
Mas está em alerta!

Uma das melhores formas de 
contribuir para que o local onde 
vivemos seja preservado é a 
RECICLAGEM DE MATERIAIS.

O planeta precisa que façamos 
a nossa parte para que nós e as 
futuras gerações vivam bem, 
sem faltar água, com áreas verdes 
e respirando ar puro.
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Sabe aquela latinha de suco que 
você tomou no recreio da escola?
Se você jogar ela na rua, ela pode 
levar até 200 anos para se 
decompor. Ou seja: vai agredir 
o meio ambiente durante todo 
esse tempo.

Achou muito? Uma garrafa de vidro 
pode levar mais de um milhão 
de anos para se decompor. É como 
se hoje em dia encontrássemos por aí 
uma garrafa descartada pelo homem 
das cavernas. A nossa sorte é que as 
garrafas de vidro ainda não existiam 
naquela época.

Metal Plástico PapelVidro

CONSCIENTIZE SE
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DECOMPOR
 Veja quanto tempo alguns objetos que usamos no dia a dia levam para se

Jornal

2 a 6 semanas

Garrafa
de plástico

450 anos
Pilhas

100 a 500 anos
Fralda 
descartável

450 anos

Madeira

10 a 15 anos

Casca de fruta

3 meses

Caixa 
de leite

Bituca 
de cigarro

10 a 12 anos

Lata de 
refrigerante

80 a 200 anos

Saco
plástico

20 a 1000 anos

1 milhão de 
anos ou mais

Garrafa de vidro

5 anos



É muito fácil

RECICLAR

Você já deve ter visto (na sua escola, por exemplo) estas lixeiras 
coloridas. Elas servem para te ajudar a descartar o lixo da forma correta. 
Só assim é que os diferentes tipos de materiais poderão ser reciclados. 
Cada cor representa um tipo de material:

Agora que você já sabe o estrago 
que o descarte incorreto de 
materiais pode causar ao 
meio ambiente, veja como 
ajudar a salvar o nosso 
planeta!
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VIDRO METAL PLÁSTICO PAPEL



Pode: sacolas, garrafas, copos, 
baldes, brinquedos, potes, 
tampas e embalagens.

Pode: Garrafas, potes, copos 
e frascos de remédios (sem o 
medicamento).

Pode: Jornais, revistas, 
papelão, rascunhos e caixas.

Pode: Latas, canos, pregos, 
ferragens e arames.

Não pode: Tomada, cabo 
de panela, espuma, acrílico 
e embalagens metalizadas.

Não pode:  espelho, louça, 
óculos, cerâmica e porcelana.

Não pode: adesivos, etiquetas, 
fita crepe, papel carbono, 
fotografias, papéis engordurados, 
papel toalha e higiênico.

Não pode: Clipes, grampos, 
esponjas de aço, latas de tinta, 
pilhas e baterias.

VIDRO

PAPEL

METAL
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PLÁSTICO

NEM TUDO PODE SER

RECICLADO!



COLETASELETIVAna sua casa
A preservação do planeta depende de todos! E não só em alguns 
momentos. A formação de uma consciência ambiental vai te ajudar 
a reciclar sempre. E você ainda pode levar esta mensagem para a sua 
família. Veja como fazer a coleta seletiva na sua casa: 

Nunca misture recicláveis (papéis, plásticos, 
vidros e metais) com orgânicos (sobras de 
alimentos);
Limpe as embalagens longa vida. Separe 
a tampa e a rosca, que são de plástico;
Limpe os recipientes de plástico, como 
garrafas e embalagens. Eles devem estar 
secos;
Descarte vidros e materiais cortantes 
embrulhando-os em várias folhas de jornal 
ou em uma caixa de papelão;
Garrafas e potes não devem ser misturados 
a vidros planos, como os de janelas e 
espelhos;
Os papéis e papelões não devem ser 
amassados ou molhados. Eles podem, 
sim, ser dobrados ou rasgados ao meio.
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De nada adianta você 
descartar uma lata de 
refrigerante ou uma caixa 
de pizza, por exemplo, se 
ainda restarem sobras de 
bebidas ou alimentos. 

LIMPE OS 
MATERIAIS
Desta forma, os materiais 
não podem ser reciclados.
No Centro de Triagem do Saesa, 
no Bairro Prosperidade, os materiais 
passam por uma esteira elevatória 
e lá são separados, enfardados 
e destinados em suas diferentes 
modalidades. O que não serve, 
vai para o aterro de lixo comum.

Por isso, limpar 
os materiais 
é a garantia 
de que o 
aproveitamento 
para reciclagem 
será muito 
maior.
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cortantes

A forma que você descarta o seu lixo pode ferir 
pessoas. O descarte errado de objetos cortantes 
ou perfurantes pode machucar quem faz a coleta 
e a separação do lixo. Descartando da forma 
correta, você previne acidentes e contaminação. 
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Objetos



Descarte vidros e materiais 
cortantes embrulhando-os em 
várias folhas de jornal, em caixas 
de papelão ou em potes com tampa;

Lâminas de barbear devem ser 
colocadas em recipientes com tampa 
e que resistam a perfuração;

Lâmpadas fluorescentes 
também devem ser bem embrulhadas 
em jornais, caixas de papelão ou 
embalagens com tampa.

Agulhas e seringas de injeção 
usadas, espetinhos de churrasco 
e outros materiais perfurantes, devem ser 
descartados dentro de potes rígidos que 
não se rompam com facilidade;

É IMPORTANTE SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES:
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Em muitos países 
desenvolvidos, este 
percentual passa dos 50%.

Mudar esta realidade no 
nosso País só depende de 
nós. 

O Saesa dá um grande 
incentivo à população de 
São Caetano do Sul com 
o Centro de Triagem 
da Coleta Seletiva, no 
Bairro Prosperidade, onde 
os resíduos são separados 
e descartados de forma 
correta.

Em um ano são gerados quase 

80 milhões 
de toneladas de lixo no Brasil.
Deste total, somente 3% é 
reaproveitado.  

SAIBA PARA 
ONDE VAI 
O SEU LIXO 
RECICLÁVEL
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TRECOCATA-
VOCÊ 
CONHECE 
O PROGRAMA 
CATA-TRECO? 

11 4239-1700 
LIGUE

É um serviço de 
retirada e destinação 
de utensílios domésticos 
(sofás, madeiras, eletrônicos 
e até 5 sacos de entulho), em toda 
a cidade de São Caetano do Sul.

Essa ação é de grande importância, pois além de manter os padrões de limpeza 
pública, evita transtornos à população, principalmente na época de fortes chuvas.

Realize o agendamento 
para que seja feito o 
recolhimento desses 
materiais.
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O prazo de remoção
 é de até 10 dias.



Coleta seletiva na
porta da sua casa
O Saesa é referência na região com a coleta seletiva porta 
a porta. O serviço contempla todos os imóveis de São Caetano do 
Sul uma vez na semana.  Além disso, fornece o saco amarelo nas 
residências e big bags (em condomínios acima de 30 apartamentos) 
para a separação do material recolhido.
Confira a programação (sempre a partir das 7h):

SEGUNDA

Barcelona, 
Fundação e 

Prosperidade.

São José, 
Mauá e Jd. 

São Caetano.

Santo Antônio, 
Santa Paula e 

Centro.

Oswaldo Cruz, 
Olímpico e 
Cerâmica.

Santa Maria, 
Boa Vista e 
Nova Gerty.

QUINTA

TERÇA

SEXTA

QUARTA
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Tire suas dúvidas 
sobre a coleta seletiva:

4239-1700

@saesascs

www.saesascs.sp.gov.br

drs@saesascs.sp.gov.br

@saesascs


