
A Prefeitura, por meio da Superintendência de Limpeza
Urbana (SLU), está revitalizando a Coleta Seletiva em Belo
Horizonte. Os Locais de Entrega Voluntária de recicláveis
a partir de agora serão chamados de Pontos Verdes. 

São centenas de equipamentos mais modernos que permitem 
que caminhões apropriados recolham os resíduos de maneira 
mais rápida e eficiente.

Conheça as novidades do serviço. Saiba como contribuir.

A COLETA SELETIVA PONTO A PONTO
PONTO VERDE
DA CIDADE   Redução do lixo aterrado e aumento da vida 

   útil do aterro sanitário.
   Melhoria da limpeza da cidade.
   Economia de energia.
   Incentivo às indústrias de reciclagem, gerando 
   novos empregos.
   Conscientização ambiental.
   Diminuição do desperdício.
   Redução da proliferação de animais, vetores de doenças.
   Melhoria da qualidade de vida da população.
   Economia de matéria-prima (água, petróleo, árvores, minerais).
   Inclusão social da população carente.
   Geração de trabalho e renda.
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VANTAGENS DOS 
PONTOS VERDES

Os equipamentos estão disponíveis 
24 horas para uso.
Recolhimento mecanizado dos resíduos, 
possibilitando mais rapidez, eficiência e segurança.
Equipamentos com programação visual 
reformulada, permitindo melhor visualização por 
parte dos cidadãos.
Mais facilidade no descarte dos resíduos, 
por haver apenas dois dispositivos para 
armazenamento: um exclusivo para vidro e outro 
para os demais recicláveis.

VANTAGENS DA COLETA SELETIVA

O parceiro da Coleta Seletiva Ponto a Ponto possui um papel muito 
importante, pois é ele quem auxiliará no monitoramento, 
garantindo o bom funcionamento e sucesso do programa. 

A sua participação será igualmente relevante para a sensibilização 
da população local quanto ao uso adequado dos contêineres 
coletores. 

Por exemplo, se perceber que alguém está jogando lixo comum ao 
redor do coletor, ele poderá orientar o cidadão a não cometer esse 
erro. Ao assim proceder, o parceiro da Coleta Seletiva auxiliará no 
cuidado com o meio ambiente, transformando Belo Horizonte em 
uma cidade referência em reciclagem no país.
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SEJA PARCEIRO DA COLETA SELETIVA

Haverá apenas dois compartimentos 
para coletar os resíduos. 
Um destinado à coleta de papel, metal 
e plástico e um outro reservado para 
receber somente o vidro.

          Agora preste atenção!
 Ficou mais fácil acondicionar os 
resíduos recicláveis nos coletores 
             dos Pontos Verdes. 
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OS NOVOS PONTOS VERDES

A nova Coleta Seletiva Ponto a Ponto  
amplifica o recolhimento de recicláveis, 
unindo moradores e associações 
comunitárias em torno de um canal efetivo 
de participação e cidadania motivado pela 
correta gestão dos resíduos e da 
sustentabilidade.

A Coleta Ponto a Ponto funciona da seguinte maneira: 
você separa os recicláveis e os leva até um 

Ponto Verde mais próximo. Consulte os endereços em 
pbh.gov.br/reciclagem.
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O QUE VOCÊ PODE SEPARAR PARA A RECICLAGEM

Higiênico
Guardanapos
Fitas adesivas
Fotografias
Etiquetas adesivas
Papéis 
plastificados

PAPEL PLÁSTICO METAL VIDRO
Embalagens de
balas e doces
Embalagens 
plásticas de 
produtos tóxicos

Embalagens de 
marmitex
Esponjas de aço
Pilhas, baterias e
eletroeletrônicos

Espelhos
Cerâmica
Tubos de TV
Vidros temperados
Lâmpadas de 
LED e
fluorescentes

O QUE           PODE SER DEPOSITADO NOS COLETORES 
DA COLETA SELETIVA

NÃO

PAPEL

METAL

PLÁSTICO

VIDRO

Jornais, revistas, caixas de papelão, embalagens longa vida, 
folhas de papel, formulário contínuo, envelopes, cadernos 
e livros.

Latas de alumínio (cervejas, refrigerantes) e de metal ferroso 
(alimentos, óleo, sardinha, tomate, achocolatados), clipes, 
papel alumínio, grampos de papel e de cabelo.

Sacolas, garrafas PET, embalagens (xampu, material de 
limpeza e de alimentos), copos descartáveis e canos de PVC.

Garrafas de cerveja ou refrigerante, frascos de perfume, 
medicamentos (vazios e limpos), potes, copos, vidros planos 
e lisos. 
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DICAS IMPORTANTES
Deposite os materiais dentro dos coletores, de preferência, limpos 
para facilitar o processo de reciclagem.

Embale vidros em material resistente para evitar acidentes. Você 
também é responsável pela  segurança dos garis. 

Preserve os equipamentos da Coleta Seletiva. Assim, você ajuda
o meio ambiente e os catadores que vivem dessa atividade.

NÃO coloque outros resíduos (orgânicos e não recicláveis)
próximos ao coletor. Nunca misture o lixo domiciliar ao reciclável.

Coloque o lixo domiciliar na calçada de sua casa, obedecendo aos 
dias e horários de recolhimento.

NÃO jogue entulho no Ponto Verde. Móveis velhos, restos de obras, 
pneus, poda e outros resíduos volumosos não tóxicos DEVEM ser 
levados para uma Unidade de Recebimento de Pequenos Volumes 
(URPV). 

Veja os endereços em prefeitura.pbh.gov.br/slu.

Todo o  material recolhido é destinado a associações e 
cooperativas de catadores de materiais recicláveis parceiras 
da Prefeitura.

Você sabia que a reciclagem é capaz de gerar 
inúmeros benefícios sociais e ambientais?

A valorização da Coleta Seletiva Ponto a Ponto 
em Belo Horizonte representa o 
cumprimento de uma importante 
meta prevista no Plano Municipal 
de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos de Belo Horizonte 
(PMGIRS-BH). 

NOTÍCIAS

   Uma tonelada de papel reciclado impede 
   a derrubada de 20 árvores.
   Uma tonelada de vidro reciclado poupa 
   1,3 tonelada de areia extraída.
   Uma tonelada de plástico reciclado    
   economiza milhares de litros de petróleo.
   Uma tonelada de alumínio reciclado evita 
   a extração de cinco toneladas de minério.

   Papel: 3 meses
   Palito de fósforo: 6 meses 
   Filtro de cigarro: de 1 a 2 anos
   Chiclete: 5 anos
   Madeira pintada: 14 anos
   Lata de alumínio: de 200 a 500 anos
   Plástico: aproximadamente 450 anos
   Fralda descartável: 600 anos
   Vidro: aproximadamente 4 mil anos
   Borracha: tempo indeterminado

Tempo de decomposiçãoTempo de decomposição

Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material 
Reaproveitável - ASMARE 
 
Associação dos Recicladores de Belo Horizonte - ASSOCIRECICLE

Cooperativa dos Trabalhadores com Materiais Recicláveis da 
Pampulha Ltda. - COOMARP PAMPULHA

Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis da Região Oeste 
de Belo Horizonte - COOPEMAR OESTE
 
Cooperativa Solidária dos Trabalhadores e Grupos Produtivos da 
Região Leste - COOPESOL LESTE

Cooperativa Solidária dos Recicladores e Grupos Produtivos do 
Barreiro e Região - COOPERSOLI BARREIRO

Associações e cooperativas de catadores de materiais 
recicláveis parceiras da Prefeitura 

A SLU também apoia o serviço das 
cooperativas e associações de 
catadores de materiais recicláveis 
com o pagamento de aluguéis, 
com a construção e/ou com a 
reforma de galpões para 
a triagem dos resíduos.Fo
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Não deposite materiais tóxicos e infectantes,
resíduos de saúde e orgânicos. Cuide da limpeza do local.
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