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Repense, separe,
transforme
seu lixo!
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APRE
SENTA
ÇÃO

A Prefeitura Municipal de
Rio Doce, a Samarco e a
ERG Engenharia criaram
esta cartilha como forma
de contribuição para a
implantação da coleta
seletiva na cidade de
Rio Doce.
O Projeto tem por objetivo
principal a estruturação
e organização da coleta
seletiva de resíduos
sólidos, além de processo
educativo de sensibilização
e mobilização, buscando
o engajamento e
empoderamento da
comunidade do município
de Rio Doce na sua
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consecução. Esse processo
formativo visa ter como
consequência a percepção
crítica socioambiental de
cada morador, tornando-se
de suma importância para
que haja uma mudança de
postura afim de promover
mudança de padrão de
consumo, de valores e
hábitos e possa despertar
senso de justiça ambiental
e, consequentemente, gerar
uma cidadania pautada na
ética do cuidado com o
meio ambiente.
Esta cartilha tem diversos
conteúdos como conceito
de resíduos, coleta seletiva,

o tipo de coleta seletiva
que será feita na cidade, os
resíduos que são recicláveis,
os não recicláveis, os
orgânicos, além de ensinar
como se faz compostagem,
os benefícios da reciclagem
e da coleta seletiva. Outros
pontos tratados são os
ecopontos dos resíduos
perigosos, os horários e as
rotas do caminhão da coleta,
e algumas dicas importantes
para segregação e descarte
dos resíduos.
A coleta seletiva só funciona
com a participação de todos,
poder público, sociedade civil
e empresas. Cada um fazendo
a sua parte.
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Para onde vai
todo esse “lixo”?
Depois que jogamos fora o “lixo” que geramos
ele desaparece como um passo de mágica,
certo? ERRADO!
Ele não desaparece e a
responsabilidade do que
acontece com o “lixo“ é de
cada um de nós!
Por isso é
importante
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entender que a coleta seletiva
surge como ferramenta na
tentativa de sermos uma
sociedade mais sustentável.
Os resíduos de Rio
Doce após separados
adequadamente
nas casas de
cada morador e
recolhidos pelos
funcionários da gestão
de resíduos do município,
são encaminhados
para Unidade
de Triagem e
Compostagem
– UTC da
cidade.

Lixo X Resíduo, você
sabe a diferença?
É importante compreender a diferença
entre “LIXO” e “RESÍDUO”

É o que não serve
para nada e nem
para ninguém.

Quando falamos de resíduo,
estamos nos referindo
aquele material que tem
valor e é considerado ÚTIL.
Mesmo que perdido sua
utilidade inicial, os resíduos
podem ser reutilizados ou
reciclados, ganhando desta
forma uma nova FUNÇÃO.

Como podemos tratar o
resíduo que produzimos?
Praticando os 6 R’s
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Praticando os 6 R’s
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1

REPENSAR: Nossos valores, mudar
nossas atitudes e adquirir novos hábitos;

2

RECUSAR: Produtos que não poderão
formar uma nova matéria prima,
que não podem ser reciclados;

3

REDUZIR: O que não tem necessidade,
evitar o consumo desnecessário e
o aumento de geração de resíduos;
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REAPROVEITAR: Embalagens e
materiais em novas funções;

5

RECICLAR: Transformar o resíduo que
seria inútil em nova matéria prima;
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RENDA: Destinar os resíduos de
forma correta para que possam
gerar trabalho e renda.

Você sabe o que é
coleta seletiva?
É a coleta de resíduos sólidos
devidamente separados onde
foram gerados, para que
sejam reciclados.
Como participar da coleta
seletiva de Rio Doce?
Basta separar os resíduos
em três sacos de cores
distintas e deixar na porta
de casa para que sejam
recolhidos diariamente pelos
funcionários da gestão de
resíduos do município.

Serão distribuídos por um
período de 1 ano, sacos de
três cores diferentes para
cada residência e comércio,
sendo que:
Verde para resíduos
recicláveis;
Marrom para resíduos
orgânicos;
Cinza para resíduos não
recicláveis.
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Você sabe o que é
coleta seletiva?
A cidade terá pontos para
a coleta de resíduos perigosos
Lixeira laranja para
descartar pilhas e baterias,
resíduos eletroeletrônicos e
lâmpadas fluorescente que
são resíduos considerados
perigosos e nocivos ao meio
ambiente e não podem

ser destinados em aterros
sanitários.
Para termos uma cidade
melhor para se viver,
precisamos fazer
a Coleta Seletiva.
Ponto para
coleta de
resíduos perigosos
O Ponto de Coleta será
no Pátio da Prefeitura.
Horário de
Funcionamento: das 8h
às 11h e das 13h às 16h,
de segunda a sexta-feira.
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Os Resíduos Perigosos são
nocivos ao meio ambiente
e a nossa saúde.

Tipos de materiais
cascas e
restos de
hortaliças
e frutas
saquinhos de chá

Resíduo
reciclável
Orgânico

grama, galhos,
ﬂores e
folhagens

borra de café
restos de alimentos
cascas de ovos

cinza de fogão
a lenha

Resíduo orgânico
não reciclável
Animais mortos
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Tipos de materiais
Papel

Jornais, revistas, folhas de cadernos, formulários
de computador, caixas em geral, aparas de papel,
fotocópias, envelopes, rascunhos, cartazes velhos,
embalagem longa-vida e papelão.

Plástico

Embalagens de higiene pessoal, de produtos de
limpeza, embalagens de margarina, embalagens de
pet: refrigerante, suco e óleo de cozinha, sacolas
e sacos limpos, copos descartáveis, tampas, potes,
canos e tubos de PVC e isopor.
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Metal

Folhas de flandres (folha de laminado), tampinhas de
garrafas, latas de: leite em pó, conservas, refrigerante,
cerveja e suco, embalagens metálicas de congelados,
ferragens, arames, chapas, pregos, canos e cobre e
panelas sem cabo.
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Vidro

Resíduo reciclável

Garrafas. Copos, potes de conservas, embalagens,
cacos de vidro e vidros de perfumes.

1
2
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Resíduo não reciclável
Etiquetas adesivas, papel carbono e
celofane, fita crepe, papéis sanitários,
guardanapos sujos, papéis metalizados e
parafinados e fotografia.

Cabos de panela e tomadas.

Esponja de aço, grampo e clipes.

Espelhos, vidros planos e cristais, tubos
de TVs e computadores e cerâmicas.

13

Tipos de materiais
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Fraldas, absorventes
descartáveis e couro

E remédios vencidos,
como devo descartá-los?

Além dos materiais não
recicláveis, as fraldas,
absorventes descartáveis
e couro, também são
considerados rejeitos ,
ou seja vão para o
aterro sanitário.

Descartá-los no Centro de Saúde:
UBS Marieta Lobo Pereira
R. Cel. João José, nº 58 – Centro
Unidade de atenção primária à
saúde R. Dr. José Real Antônio da
Conceição Saraiva, nº17 – Centro

Quais os benefícios
da Coleta Seletiva
e da Reciclagem?
A quantidade de “lixo” que geramos pode causar
danos irreversíveis ao ambiente. A separação dos
resíduos recicláveis no local de geração, e o posterior
encaminhamento à coleta seletiva são os primeiros passos do
processo de transformação dos resíduos em matéria-prima.
Este processo contribui para a melhoria do meio ambiente, na
medida em que possibilita:
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E a compostagem,
como fazer?
Em casa também conseguimos aproveitar os restos de alimentos
que sobram em nosso dia a dia, e transformá-los em um adubo
natural, que auxilia nas plantas, agricultura e jardins.

Passo a passo
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dicas
Quando possível,
os recipientes (vidro, lata,
plásticos e longa-vida) devem
ser enxaguados após o uso.

Assim, evita-se o mal cheiro e o aparecimento
de animais, além de melhorar o processo da
reciclagem e aumentar o valor de revenda.
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dicas

Não deixe acumular “lixo” na
frente da sua casa ou em seu
quintal. Para ajudar a manter a
sua cidade limpa e organizada,
não queime “lixo”, pois é um ato
que prejudica o meio ambiente,
além de ser proibido por lei.
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Não amasse
o papel ao
descartá-lo,
aumenta o
volume.

dicas

Os vidros quebrados,
devem ser embrulhados
com segurança, como em
um papel mais resistente
e colocado dentro de uma
caixa de papelão, dentro de
uma garrafa pet ou dentro de
embalagem longa-vida, e se
possível escrever identificando
o resíduo quebrado, afim de
preservar o responsável
pela coleta.
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Horários e rotas do
caminhão da coleta
em Rio Doce
SEGUNDA A SÁBADO

HORÁRIO LIMITE
para colocar o lixo

HORÁRIO
DA COLETA

Parte Alta
Acima da Igreja Matriz

8h

8h

Bairro Graminha

9h

9h

8h

8h

9h30

9h40

Bairro Perobas
Parte Baixa
Abaixo da Igreja Matriz
Sexta-feira: Coleta Móveis às 13h

SEGUNDA A QUINTA

HORÁRIO LIMITE
para colocar o lixo

HORÁRIO
DA COLETA

2ª feira

Santana do deserto

13h

13h

3ª feira

Jorge

13h

13h

4ª feira

Matadadouro

13h

13h

5ª feira

Santana do deserto –
Tapera

13h

13h
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Curiosidades
Você já se perguntou quanto tempo demora para
um material se decompor? Tem materiais que
levam milhões de anos para se desfazerem:
PAPEL: De 3 a 6 meses
PLÁSTICO: Mais de 400 anos
METAL: Mais de 100 anos
VIDRO: 1 milhão de anos
CIGARRO: 5 anos
CHICLETE: 5 anos

Quanto
tempo
dura?

Por isso, sempre reflita antes
de gerar qualquer resíduo.

Repense, separe,
transforme
seu lixo!
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Seja um agente

A comunidade
pode atuar como
PROTAGONISTA junto ao
poder público. Seja atuante e
participativo, seja um AGENTE
TRANSFORMADOR E
MULTIPLICADOR.
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A CONSCIENTIZAÇÃO da
coleta seletiva não é um processo
fácil, é um processo con�nuo e
que depende de cada
um de nós.

Dê o exemplo, FAÇA A
DIFERENÇA e contribua para
uma sociedade sustentável! Sua
cidade pode ser uma referência
na gestão de resíduos.
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O primeiro passo foi dado!
Você já fez sua parte hoje?
Seja a mudança que sua cidade
precisa! Recicle hábitos e
compartilhe essa ideia!

Conscientizar é um ato de amor
e responsabilidade. Compartilhe
propósitos! Repense, separe,
transforme seu lixo!
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MAIS INFORMAÇÕES
www.riodoce.mg.gov.br
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