PRODUTO RECICLÁVEL

Resíduos Urbanos
“Art. 225. Todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade
de vida [...]”
(Constituição Federal, 1988)

É todo tipo de resíduo gerado pelos
habitantes das residências, que
podem ser materiais orgânicos, tais
como: restos de alimentos e madeira;
rejeitos: papéis com dejetos
humanos; ou inorgânicos, exemplos:
as embalagens, os vidros, os papéis.

GABINETE DE PROGRAMAS E
PROJETOS ESPECIAIS (GPPE) / SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SMMA)
—
GPPE (53) 3233-6087 / SMMA (53) 3233-7275
—
gppe.pmrg@riogrande.rs.gov.br
smma.pmrg@riogrande.rs.gov.br
—
http://www.riogrande.rs.gov.br

Resíduos
Urbanos

COLETA SELETIVA

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 275/2001

A coleta seletiva tem sido uma das mais
importantes ações para a destinação adequada
dos resíduos. Além disso, a reciclagem
(transformação de produtos usados em novos
para diminuir o consumo de recursos naturais),
tem sido uma das saídas para diminuir a
quantidade de resíduos.

Os Resíduos Sólidos Urbanos (de
acordo com a Norma ABNT NBR nº
10.004/2004) são resultantes da atividade
:doméstica e comercial dos centros urbanos. As
cores adotadas na identificação de coletores
destes resíduos

Vale destacar que um processo depende
do outro, ou seja, deve haver separação dos
resíduos na origem da geração para que esses
possam ser levados pela coleta seletiva aos
locais de reciclagem. Por esse motivo, é muito
importante
que
a
população
tenha
consciência da sua responsabilidade em
separar os resíduos para que tenham o
destino adequado!

AZUL: papel/papelão (jornais, revistas, caixas e
embalagens);
VERMELHO: plástico (garrafas, garrafões,
frascos, embalagens);
VERDE: vidro (garrafas, frascos, copos);
AMARELO: metal (latas);
MARROM: resíduos orgânicos (restos de
comidas; e
CINZA: resíduo geral não reciclável ou
misturado, ou contaminado não passível de
separação.

LIXO:
Algo que foi mal descartado e não tem mais
possibilidade de ser utilizado (reutilizado ou
transformado pela reciclagem).
RESÍDUO:
Algo que foi bem descartado e mantém suas
características originais, pode ser reutilizado.

Fonte: Cartilha Informativa, 1ª ed. 2019 – Educação
Ambiental no Saneamento Básico.

DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS
RESÍDUOS EM RIO GRANDE
Resíduos

Destinação Final
Adequada

Resíduo úmido
(restos de alimentos,
lixo de banheiro)

Coleta Urbana

Resíduo seco
reciclável (papel,
vidro, papelão.
Garrafas PET,
metais...), óleo de
cozinha, eletrônicos
pequenos

Coleta Seletiva

Eletrônicos grandes
e Resíduos IIB –
Inertes (Construção
civil, podas e móveis)

Bota fora da Rua
Castro Alves,
esquina Buarque de
Macedo (Hidráulica)

Resíduos IIB –
Inertes (construção
civil, podas e móveis)

Bota fora da Rua Val
Porto (entre Barroso
e Eng. Huck)

Pneus

Secretaria de
Serviços Urbanos –
Buarque de Macedo,
499

Lâmpadas

Logística reversa
(local onde foi
adquirida)

Pilhas e baterias

Pontos de coleta
(supermercados)

Medicamentos

Pontos de Coleta
(farmácias)

Resíduos da caixa de
gordura, embalagens
contaminadas, óleo
lubrificante usado

Empresa
especializada com
licença ambiental
vigente

