COMO SEPARAR
OS RESÍDUOS PARA
A RECICLAGEM

PODE SER RECICLADO

NÃO PODE SER RECICLADO

PAPÉIS

PLÁSTIC OS

VIDROS

ME TAIS

Papéis de escritório,
usados para escrever
e/ou imprimir (papéis de
caderno, jornais, revistas,
panfletos etc.)

Embalagens e tampas
de xampus, detergentes,
garrafas PET e outros
produtos de uso doméstico

Garrafas de bebidas

Latas de óleo, de sardinha,
de creme de leite

Cartões e cartolinas,
caixas de papelão
Embalagem longa vida
Papéis de embalagem,
papéis de embrulho
de presentes
Papel de seda
Papéis sanitários
(papel higiênico
e lenços de papel)
Papéis sujos, engordurados
ou contaminados com
substâncias nocivas à saúde
Papéis encerados, com
substâncias impermeáveis,
e revestidos com
silicone ou parafina

Embalagens plásticas
de alimentos
Utensílios plásticos
(canetas esferográficas,
escovas de dentes,
baldes, artigos de
cozinha, copos etc.)
Sacolas plásticas

Frascos em geral
(molhos, condimentos,
remédios, perfumes,
produtos de limpeza etc.)
Cacos de vidro

Alumínio (latas de
refrigerantes, de cerveja,
de chás, tampa do iogurte,
folhas de alumínio etc.)

Vidros de janelas
Vidros de automóveis
Tubos de televisão e válvulas
Espelho

Isopor
Canos e tubos de PVC

Cristal

Ferragens
Arame
Fios de cobre
Panela sem cabo
Embalagem de marmitex
Esponja de aço

Acrílico

Lata de tinta

Plástico tipo celofane

Lata de verniz

Embalagens plásticas
metalizadas, como de
alguns salgadinhos

Papel vegetal
Papéis de cupom fiscal,
de comprovante de
cartão de crédito/débito,
de extrato bancário
Papel fotográfico, fotografias
Fitas e etiquetas adesivas
Papéis recobertos com
outro tipo de material,
como o plástico (papéis
plastificados) ou alumínio
(papéis laminados)

FONTE: eCycle (www.ecycle.com.br)

EXIGEM DESCAR TE ESPEC IALIZA DO

Pesquise um ponto de entrega que faça a destinação correta deste tipo de material
Medicamentos e suas embalagens (ampolas, cartelas etc.)
Lâmpadas
Pilhas e baterias
Lata de aerosol e latas de tinta
Óleo de cozinha e outros tipos de óleo (lubrificantes, por exemplo)
Lixo eletrônico (celulares, computadores, baterias, impressoras, TVs etc.)
Pneus

