


O sistema municipal  
coleta regularmente
os resíduos 
das categorias 
recicláveis, orgânicos 
e rejeitos.
Cada resíduo tem 
um dia certo para
ser coletado.

Dedique um recipiente
de cores ou formato
diferentes para cada
categoria. 



RESÍDUO
RECICLÁVEL

É o material que 
ainda pode ser 
recolhido 
e reaproveitado, 
para ser 
transformado 
em matéria prima.

Papel: Folhas de caderno, papéis 
de escritório, jornais, revistas, embalagens
de comida, cartolinas, papelão. 
Plástico: Embalagens de xampu, garrafas 
PET, copos, pratos e talheres descartáveis, 
tampinhas, escovas de dentes, baldes.
Metal: Latas de alumínio, tampas 
de garrafas e embalagens metálicas.
Vidro: Garrafas de vidro, potes, 
frascos, copos.
Tecidos: Pedaços de panos e roupas.

Quais são eles?



Lave os materiais recicláveis 
e seque-os antes de descartar. 
Para isso, a água da louça pode ser 
reutilizada! Isso afasta baratas e ratos 
e faz com que a separação seja mais 
higiênica.
Vidros quebrados devem ser 
embrulhados em um papel grosso 
(tipo jornal) e identificados.
Papéis devem estar secos 
e de preferência apenas rasgados.
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REJEITOS
Resíduos não 
recicláveis sem 
tecnologia para seu 
reaproveitamento.

Restos de carne, papel higiênico, 
absorventes íntimos, lenços 
umedecidos, fezes de animais, 
tapetinhos higiênicos, 
preservativos usados.

Quais são eles?



REJEITOS
Resíduos não 
recicláveis sem 
tecnologia para seu 
reaproveitamento.

Em um recipiente fechado 
e separado dos outros tipos 
de resíduos.
Riscos do descarte 
irresponsável: 
Contaminação nas ruas, doenças, 
mau cheiro.
Destino do descarte: 
Descarte em aterro sanitário 
vou incineração.



Cascas de frutas, restos de legumes,
vegetais, filtros de café usados
e guardanapos sujos.

ATENÇÃO: não confundir
resíduo orgânico com rejeito.

ORGÂNICOS

RESÍDUO
ORGÂNICO
Resíduos
de origem 
biológica, 
animal 
ou vegetal.



RESÍDUO
ORGÂNICO
Resíduos
de origem 
biológica, 
animal ou 
vegetal.

Separe-o dos outros para que ele 
seja usado na compostagem. 
Reserve um balde de orgânicos, 
caso optar por fazer uma 
composteira.

RESÍDUO
ORGÂNICO
Resíduos
de origem 
biológica, 
animal 
ou vegetal.



Cubra os
dejetos com
folhas secas

ou serragem.Em 45 dias você
terá humus

e biofertilizante.

Colocar
à vontade:

Frutas, verduras
e legumes, grãos,
sementes, borra
e filtro de café,
sachês de chá
e cascas de ovos.

Colocar com
moderação:

Guardanapos
e papel toalha,

flores, temperos
fortes e pimentas.

Não colocar!

Alho, cebola,
frutas cítricas,

carnes, laticínios,
comida cozida,

dejetos de animais
e papel higiênico

usado.

COM
POS
TE!


