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GUIA DE RECICLAGEM  

DICAS PARA FAZER O DESCARTE CORRETO DE RECICLÁVEIS 

 

Diariamente, geramos uma imensa montanha de lixo doméstico: 12 mil toneladas*. Quase a 

totalidade - 97% - vai parar em aterros sanitários. 

Uma boa parte deste lixo poderia ser reaproveitada através da reciclagem. Porém, temos um dos 

índices mais baixos de reciclagem, entre 2% a 3%*. Isso faz com que nossos aterros sanitários 

operem perto do limite, além de causar sérios problemas ambientais (emissão de gás metano) e 

de saúde pública (contaminação de solo e água). 

Ao fazermos uma boa gestão do nosso lixo, separando os recicláveis e descartando-os 

corretamente, garantimos um futuro comum mais saudável e sustentável. 

Por esta razão, esperamos que este guia possa contribuir para que a reciclagem se torne uma 

atividade mais presente e cotidiana em nosso território e cidade. 

 

OS 5Rs - REPENSE, RECUSE, REDUZA, REUTILIZE E RECICLE 

 

Reciclar é importante e essencial. Mas, deve ser o último recurso a ser utilizado. Para que suas 

ações possam gerar menor impacto ambiental e contribuir para uma melhor qualidade de vida 

vale a pena: 

Repensar hábitos de consumo e de descarte. Quando for comprar um produto, sempre 

questione: preciso mesmo deste produto? Consigo este produto emprestado, doado ou trocado? 

Como vou descartá-lo após o uso?  

Recusar produtos de uso único, principalmente os de plástico e isopor, ou que possam 

agredir o meio ambiente. Preste atenção na composição dos produtos e em suas embalagens. 

Opte por embalagens de vidro, papel e papelão ou que sejam reutilizáveis. Ao recusar um produto 

não sustentável você pressiona a indústria e o comércio a mudarem suas práticas. 
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Reduzir o consumo desnecessário. Compre itens de maior durabilidade, que consumam 

menos recursos naturais e que gerem menos resíduos. E, antes de comprar, pergunte sempre: 

preciso realmente disso? 

Reutilizar sempre que puder. Prolongue a vida útil de seus objetos. Pratique o upcycling e 

dê um novo uso para uma peça de roupa ou um pote de vidro. Se não for usar mais, poderá ser 

doado a alguém?  

E, por fim, Reciclar. Coloque em prática os quatro Rs anteriores e, o que restar, separe 

para a coleta seletiva ou direcione aos postos de reciclagem. O processo de reciclagem reduz o 

uso dos recursos naturais, economiza água e energia, gera trabalho e renda para milhares de 

pessoas. 

  

As dicas deste guia foram pensadas especialmente para moradores da zona oeste da cidade de 

São Paulo. 

Mas, você pode usar muitas das informações para conferir como acontece no seu bairro ou na 

sua cidade. E, se você souber de outras campanhas de reciclagem para outros materiais, nos 

avise! 

Fique à vontade para compartilhar este guia com quem desejar. Bom proveito!  

 

Coletivo das Vilas Beatriz, Ida e Jataí 

Janeiro 2020 
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 BLISTER DE COMPRIMIDOS (cartela de comprimidos) 

o Nunca jogue no vaso sanitário ou lixo porque possuem muitas substâncias bioativas que 

podem contaminar a água ou solo. 

o Campanha da Fundação Lions Distrito LC2, que envia o material recebido para o 

Hospital de Câncer de Barretos e para a prefeitura de Araçatuba.  Os blisters são 

acumulados na Fundação e quando se atinge um volume grande, vai de caminhão para 

Barretos. Os postos de recolhimento são: 

 Rua Catão 72, loja 218 

 Rua Tucuna, 1094 (loja Swampy, tem manobrista na porta) 

 Rua Botucatu, 796 

o Confira outros pontos de coleta em https://www.reciclasampa.com.br/pontos-de-

coleta 

 

 CARTÕES DE PLÁSTICO (crachá, associações, bancos etc) 

o Máquina Papa-Cartão: você mesmo destrói o seu cartão. Pontos de coleta:  

 Conjunto Nacional – São Paulo – SP 

 Estação de Metrô Consolação – SP 

 Estação de Metrô Luz – SP 

 Estação de Metrô Paraíso – SP 

 FATEC São Paulo – SP 

 Instituto Butantan – SP 

 Instituto Mackenzie – SP 

 METRUS – São Paulo – SP 

 SEBRAE – SP 

 Shopping Continental – SP 

 USP– Faculdade de Medicina – SP 

 USPLeste  – Escola de Artes, Ciências e Humanidades – SP 

 

 CELULARES, BATERIAS, PILHAS 

o Lojas da Vivo, Claro e Tim. 

o Supermercados em geral, para pilhas. 

o Confira outros pontos de coleta em https://www.reciclasampa.com.br/pontos-de-

coleta  e https://www.ecycle.com.br/postos/reciclagem.php  

https://www.reciclasampa.com.br/pontos-de-coleta
https://www.reciclasampa.com.br/pontos-de-coleta
https://www.reciclasampa.com.br/pontos-de-coleta
https://www.reciclasampa.com.br/pontos-de-coleta
https://www.ecycle.com.br/postos/reciclagem.php
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 CHAPAS DE RAIO X 

o Todas as unidades do laboratório Fleury recebem chapas de RX para reciclar.  

o Confira outros pontos de coleta em https://www.reciclasampa.com.br/pontos-de-

coleta  e https://www.ecycle.com.br/postos/reciclagem.php  

 

 ELETROELETRÔNICOS 

o CEDIR, na Universidade de São Paulo. Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, Tv. 4, 396 - 

Butantã, São Paulo - SP, 05508-020,  telefone (11) 3091-823. 

o Campanhas de coleta de eletrônicos organizadas pelo Coletivo das Vilas Beatriz, Ida e 

Jataí e da SAAP. 

o Cooperativa Coopermiti  faz  a gestão de Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos. 

Rua João Rudge, 366, Casa Verde, São Paulo, telefone (11) 3666-0849. Email: 

contato@coopermiti.com.br 

o Confira outros pontos de coleta em https://www.reciclasampa.com.br/pontos-de-

coleta e https://www.ecycle.com.br/postos/reciclagem.php 

 

 EMBALAGENS LONGA VIDA 

o Procure não consumir, reciclagem dificílima! 

o Unidades dos supermercados Pão de Açúcar e Carrefour. 

o Programa Brasil sem Frestas, para forrar a parede de casas de construção informal, 

ativo em Curitiba. Conhece alguém em Curitiba? Divulga a informação lá! 

o Confira outros pontos de coleta em https://www.ecycle.com.br/postos/reciclagem.php 

 

 EMBALAGENS PLÁSTICAS 

o Unidades dos supermercados Pão de Açúcar, Quitanda (Rua João Moura) e Natural da 

Terra (Avenida das Corujas). 

o Boa prática: não consuma produtos em embalagens plásticas metalizadas, como 

salgadinhos e biscoitos, pois elas não são recicláveis. Além disso, são alimentos pouco 

nutritivos e tendem a ter alto teor de sal, açúcar e gordura.  

o Observe que tipo de produto/embalagem você está consumindo. Alguns plásticos 

acabam não sendo reciclados por algum entrave ou falha logística. Repense os seus 

hábitos e de preferência a embalagens com maior potencial de reciclagem. Confira 

abaixo. 

 

https://www.reciclasampa.com.br/pontos-de-coleta
https://www.reciclasampa.com.br/pontos-de-coleta
https://www.ecycle.com.br/postos/reciclagem.php
mailto:contato@coopermiti.com.br
https://www.reciclasampa.com.br/pontos-de-coleta
https://www.reciclasampa.com.br/pontos-de-coleta
https://www.ecycle.com.br/postos/reciclagem.php
https://www.ecycle.com.br/postos/reciclagem.php
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 ESPONJA DE COZINHA  

o Ponto de coleta da Terracycle na comic shop Cidade de Papel, à Rua Nazaré Paulista, 

267, telefone (11) 3868-1544.  

o Boa prática: substitua por bucha vegetal, que é biodegradável e pode ir para a 

composteira. 

 

 GARRAFAS DE CERVEJA RECICLÁVEIS 

o Para os bebedores de cerveja! Existe uma campanha da Heineken (programa volte 

sempre) que dá dinheiro em troca, via aplicativo. 

o Local de entrega mais próximo: Pão de Açúcar da Rua Apinagés, 1147, Perdizes. 

o Confira outros pontos de coleta em https://www.programavoltesempre.com.br/  

 

 GUARDA-CHUVAS 

o O projeto Aquecer e Proteger Reciclando coleta guarda-chuvas usados para fazer sacos 

de dormir para moradores de rua. 

o Confira os locais de entrega abaixo: 

 

https://www.programavoltesempre.com.br/
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o Os cabos de guarda chuva podem ser reciclados e reutilizados também como 

cabides e cabo de ferramentas. Vide: 

https://www.youtube.com/watch?v=UX72B-V4w14 

 

 ISOPOR 

o Supermercados Pão de Açúcar (Praça Panamericana), Quitanda (Rua João Moura) e 

Natural da Terra (Avenida das Corujas). 

o Boa prática: recuse sempre que possível porque é um tipo de plástico pouco reciclado. 

Para a compra de frios, peça para colocar somente na lâmina plástica. Aliás, repense a 

compra de embutidos, classificados como cancerígenos pela Organização Mundial de 

Saúde. 

 

 LÂMPADAS (qualquer tipo) 

o Nunca jogue no lixo comum, pois têm muitas substâncias tóxicas. 

o Lojas Leroy Merlin. 

o Supermercado Záffari, no Shopping Bourbon. 

 

 MAQUIAGEM 

o Lojas do Boticário recebem qualquer tipo de embalagem de maquiagem. Ver 

https://www.boticario.com.br/sustentabilidade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UX72B-V4w14
https://www.boticario.com.br/sustentabilidade
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 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

o Os Ecopontos aceitam até 1m3/dia. Confira onde estão localizados os Ecopontos de São 

Paulo no link abaixo 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/amlurb/ecopontos

/index.php?p=4626 

o E no link baixo você confere se a empresa contratada para retirar seus entulhos está 

autorizada na prefeitura. Informação importante que garante que não haverá descarte 

errado por aí. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/entulho_site_17_03_16.p

df 

 

 MATERIAL DE ESCRITA (lápis, canetas e borrachas) 

o Ponto de coleta Faber Castell/Terracycle na comic shop Cidade de Papel, à Rua Nazaré 

Paulista, 267, telefone (11) 3868-1544. 

o Confira outros pontos de coleta em https://www.terracycle.com/pt-

BR/brigades/brigada-de-instrumentos-de-escrita-faber-castell 

 

 MEIAS 

o Lojas Puket em vários shoppings no entorno do bairro. Pode doar meias velhas e 

rasgadas, eles fazem cobertores para moradores de rua. 

http://www.meiasdobem.com.br/ 

 

 MINIFRASCOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA PESSOAL (tipo de hotel) 

o A ONG Mini Gentilezas entrega para pessoas que moram na rua. 

https://www.facebook.com/minigentilezas/. Veja o prazo de validade antes de 

entregar. 

o Pontos de entrega na zona oeste de SP 

 Alto da Lapa Studio de Pilates Adriana Nardi  

Horário de entrega: Seg a Qui das 06h às 11h 

Seg e Qua, das 18h30 às 21h 

*Não funciona em feriados, nem em "emendas" de feriado. 

 Pompeia  Diavola Pizzeria Italiana 

Rua Cotoxó, 614  

Horário de Entrega: Domingo a Qui das 18h às 23h.  

Sexta e Sábado das 18h às 24h.  

*Fechado Segunda 

 Pinheiros Vinci Hair Cabeleireiros 

R. Mourato Coelho, 254 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/amlurb/ecopontos/index.php?p=4626
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/amlurb/ecopontos/index.php?p=4626
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/entulho_site_17_03_16.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/entulho_site_17_03_16.pdf
https://www.terracycle.com/pt-BR/brigades/brigada-de-instrumentos-de-escrita-faber-castell
https://www.terracycle.com/pt-BR/brigades/brigada-de-instrumentos-de-escrita-faber-castell
http://www.meiasdobem.com.br/
https://www.facebook.com/minigentilezas/
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Horário de entrega: Seg das 13h às 20h 

Ter a Sáb, das 9h às 20h 

*Não funciona em feriado.  

 

 NOTEBOOKS 

o O Espaço Funcional (Rua Realengo, 209) recebe laptops em bom estado, que são 

doados para crianças com Síndrome de Down, onde são colocados aplicativos 

educacionais.  

 

 ÓLEO DE COZINHA 

o  Supermercados Pão de Açúcar. 

o Confira outros pontos de coleta em https://www.reciclasampa.com.br/pontos-de-

coleta  e https://www.ecycle.com.br/postos/reciclagem.php  

 

 REMÉDIOS 

o Nunca jogue no vaso sanitário ou no lixo, pois têm muitas substâncias bioativas. 

o Vencidos: farmácias Droga Raia, Drogaria São Paulo e nas diversas UBS. 

o Remédios controlados devem ser entregues nas UBS. 

o Confira outros pontos de coleta em https://www.reciclasampa.com.br/pontos-de-

coleta  e https://www.ecycle.com.br/postos/reciclagem.php  

o Remédios não vencidos: Nas Vilas Beatriz, Ida e Jataí, a Dra. Valéria Cassetari dá destino 

útil a medicamentos não vencidos e de caixa fechada. Entregar na portaria do prédio da 

Rua Nazaré Paulista 163, A/C Dra. Valéria. 

o A Igreja da Vila Beatriz também recebe remédios não vencidos. (Rua Lemos Conde, 20, 

Vila Beatriz, São Paulo - SP). 

 

 RESÍDUOS ORGÂNICOS DOMÉSTICOS E APARAS DE JARDIM 

o Os resíduos orgânicos representam 50% do nosso lixo doméstico e quando não são 

compostados emitem gás metano no aterro sanitário. Ao ser compostado, o resíduo 

passa a ser um estocador de carbono no solo, mitigando os efeitos do aquecimento 

global. Além disso, o composto gerado ajuda a revitalizar solos. 

o Aqui nas Vilas existe o projeto de compostagem comunitária há dois anos, que acontece 

todo domingo, às 10hs, em diferentes praças do bairro. Traga seus resíduos de 

verduras, legumes, frutas, casca de ovos, borra e café, guardanapos, folhas secas e 

https://www.reciclasampa.com.br/pontos-de-coleta
https://www.reciclasampa.com.br/pontos-de-coleta
https://www.ecycle.com.br/postos/reciclagem.php
https://www.reciclasampa.com.br/pontos-de-coleta
https://www.reciclasampa.com.br/pontos-de-coleta
https://www.ecycle.com.br/postos/reciclagem.php
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aparas de jardim. Para saber onde será a compostagem, acesse 

https://www.facebook.com/VilaJataiAltodePinheiros/.  

o Existem ainda composteiras próximas: Praça José Carlos Burle (ao lado da quadra do 

colégio Olavo Pezzotti), Praça Capitão Mateus de Andrade e Praça Vitor Civita. Em 

outros bairros, existem composteiras comunitárias no Butantã, Vila Mariana e Jardim 

Marajoara. Se preferir ser informado por e-mail das datas e locais de compostagem, 

envie uma mensagem para vilasbeatrizidajatai@gmail.com que será adicionado ao 

grupo. 

o Você pode fazer uma composteira doméstica/minhocário em sua casa ou apartamento. 

Para saber mais, acesse :http://www.maiscommenos.net/blog/2009/04/como-fazer-

um-minhocario-domestico/. 

 

 SANDÁLIAS HAVAIANAS 

o Já não se fazem Havaianas como antigamente. Elas agora rapidamente deformam e 

soltam as tiras. Havia pontos de coleta nas lojas, mas foram retirados.  

o Você pode enviar um e-mail para alpargatas@mailmw.custhelp.com, que eles te 

enviarão um código para colocar no correio gratuitamente os chinelos para descarte 

correto. 

 

 SAPATOS 

o A ONG Recicalce (recicalce.org.br), de São Jose dos Campos, recebe calçados usados 

que reforma e encaminha para pessoas carentes. O resto do material vai para descarte 

correto. Ponto de coleta em São Paulo: Loja Trevie/Vila Butantan, Rua Lemos Monteiro, 

206 – Loja 123, das 14h às 19h. 

o Que tal organizar uma coleta coletiva no seu condomínio, rua, trabalho, escola? E não 

deixar este material tão complexo indo acabar nos aterros? 

 

 SAQUINHOS PLÁSTICOS PARA COMPRAS, GUARDAR ITENS ALIMENTÍCIOS 

o Substitua os saquinhos plásticos de compras por saquinhos de pano feito pelas artesãs 

das Vilas! Você ajuda o meio ambiente e as iniciativas organizadas por nosso coletivo! À 

venda, bem baratinho, na comic shop Cidade de Papel, à Rua Nazaré Paulista, 267, 

telefone (11) 3868-1544. 

o Dica: use os saquinhos para embalar presentes. Fica um charme!  

 

https://www.facebook.com/VilaJataiAltodePinheiros/
mailto:vilasbeatrizidajatai@gmail.com
http://www.maiscommenos.net/blog/2009/04/como-fazer-um-minhocario-domestico/
http://www.maiscommenos.net/blog/2009/04/como-fazer-um-minhocario-domestico/
mailto:alpargatas@mailmw.custhelp.com
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 TAMPINHAS DE PLÁSTICO E LACRES, a renda da venda vai para o Hospital ITACI (Câncer 

Infantil) 

o Espaço Funcional, Rua Realengo 209, tel (11) 3021-6769. 

o Sr. Eduardo, na Vila Leopoldina, cel. 11 96527-7326. 

o Não misturar tampinhas de plástico e lacres no mesmo recipiente. 

o Os anéis das tampinhas também podem ser entregues nesta campanha. Estes anéis 

causam estrangulamento em animais marinhos. 

 

 TECIDOS/ROUPAS incluindo retalhos e roupas rasgadas 

o Movimento ReCiclo das Lojas C&A. 

o O que recebem: 

 Roupas em bom estado e higienizadas como blusas, camisas, camisetas, 

casacos, coletes, jaquetas, calças, shorts, bermudas, saias, meias, bonés, 

cachecol, canga, sunga, biquíni, maiô, lenços. 

 Acessórios de cama e mesa como lençol, fronha, edredom, cobertores, colchas, 

toalha de mês. 

 Roupas de lã e crochê. 

 Retalhos de tecidos e roupas rasgadas e higienizadas. 

o O que não recebem: 

 Acessórios em geral como chapéus, colares, bijuterias, acessórios de cabelo, 

mochilas, bolsas.  

 Qualquer material de couro ou qualquer outra modalidade de pele animal, 

mesmo que imitação, tais como carteira, cinto, jaquetas etc. 

 Calçados de qualquer espécie como tênis, sapato, chinelo, sandália, bota, 

pantufa, coturno etc. 

 Artigos infantis como ursos de pelúcia, bonecas ou qualquer material desta 

natureza.  

 Roupa íntima, roupas sujas ou com manchas/graxa, toalhas de banho, toalhas 

de chão e demais peças de uso pessoal. 
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 TÊNIS USADOS 

o Infelizmente, não existe política reversa de tênis no Brasil, a despeito do que as próprias 

empresas fazem em outros países, como Nike, por ex. Nos EUA, a Nike coleta tênis nas 

suas lojas para descarte correto. Aqui, vai para o aterro sanitário e a empresa não tem 

política de logística reversa, assim como a ADIDAS etc. 

o A ASICS é a única firma que oferece política de logística reversa. Mande um e-mail para 

fale.conosco@asics.com. Eles informarão um código do correio para você enviar o tênis 

(somente da ASICS) para reciclar gratuitamente.  

 

 TINTAS 

o Infelizmente, as lojas e fábricas de tinta não têm pontos de logística reversa no Brasil.  

o Foi criado o programa Prolata (prolata.com.br) onde você pode levar as latas de aço 

(secas ou com resíduo seco) para destino correto. A Suvinil não tem política de logística 

reversa. A Coral faz parte do programa Prolata. Abaixo os pontos de entrega voluntária 

onde aceitam latas de aço.   

o Já pensou em usar opções que não poluem tanto? Para aprender a fazer tinta de terra, 

acesse https://www.ecycle.com.br/1047-como-fazer-tinta. 

o Confira abaixo dicas para fazer bom uso das tintas. 

 

mailto:fale.conosco@asics.com
https://www.ecycle.com.br/1047-como-fazer-tinta
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 BOAS PRÁTICAS PARA O DIA A DIA 

o Como gerar menos lixo com embalagens? Simples: consumindo menos! 

o Ao comprar um produto, fique atento se não existe um uso abusivo de embalagens. 

o Prefira as embalagens que podem ser efetivamente recicladas. 

o Nas Vilas Beatriz, Ida e Jataí, temos um grupo de compras coletivas pelo whatsapp no 

qual se prioriza, sempre que possível, o comércio local, o pequeno produtor, os 

alimentos orgânicos e o menor uso de embalagem. Se tiver interesse em participar, 

envie um e-mail para thaismauad@gmail.com para ser incluído no grupo. 

o Temos também um grupo de trocas pelo chamado BUYNOTHING, por meio do qual são 

feitas trocas e doações entre os moradores, reduzindo o consumo de itens novos. Se 

você é morador(a) das Vilas Beatriz, Ida ou Jataí e tiver interesse em participar, envie 

um e-mail para thaismauad@gmail.com.  

o Faça compras de produtos a granel, levando seus saquinhos e/ou vidros. Existem vários 

empórios no bairro e todos já se acostumaram a receber clientes que levam seus 

próprios recipientes. 

o Acesse o blog https://umavidasemlixo.com/ e conheça várias dicas ótimas de como 

fazer seus produtos de beleza e limpeza em casa e se livrar de embalagens plásticas. 

o Aprenda a fazer saquinhos de jornal, para substituir os de plástico. Confira em 

https://www.akatu.org.br/noticia/veja-como-fazer-saquinho-de-jornal-para-o-lixo-ok/ 

ou pelo youtube https://www.youtube.com/watch?v=fuzEYeygQeU 
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