
PROGRAMA MUNICIPAL
DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS

Segunda a sexta a partir das 07h

Separe os resíduos recicláveis em sua 
residência e contribua com a qualidade 

ambiental do seu bairro.





O QUE SEPARA PARA COLETA SELETIVA
Tipo de Material RECICLÁVEL NÃO RECICLÁVEL

Sacos, sacolas de 
supermercado, embalagem 
de arroz e plástico filme.
Garrafas pet, frascos 
de shampoo, frasco 
de amaciante, potes, 
brinquedos, tubos/conexões 
de PVC  e isopor.

Latas limpas de alimentos e 
bebidas, parafusos, grampos
e fios. Latinhas de bebidas e 
panelas de alumínio.

Embalagens vazias (garrafas, 
potes e frascos), copos e 
taças.
Devem ser descartados em 
recipientes, principalmente 
o vidro quebrado evitando o 
risco de acidentes na coleta.

Óleos de cozinha podem ser 
colocados juntos ao material 
reciclado porém descartados 
em garrafas PET.

Para facilitar o serviço da coleta seletiva, lave os frascos, garrafas, 
vidros, latas e as embalagens Tetra Pack. Caixas de pizza devem ser 
removidos os restos de alimento.  

Toda e qualquer forma de higienização que melhore o aspecto 
de higiene do resíduo reciclado a ser descartado ajuda a evitar 
a presença de insetos e odores desagradáveis o que facilita o 
armazenamento do material reciclável na sua casa até o dia da 
Coleta Seletiva, assim como o processo de recuperação do material 
fica mais favorável. Latas metálicas de tinta e vernizes devem estar 
vazias, completamente utilizadas, assim a triagem poderá recuperar 
o metal.

Pratique o consumo consciente, compre produtos que estão envoltos 
de embalagens recicláveis. Fique atento as informações na nossa 
página no facebook:facebook.com/recicleaquicom

Embalagens de bolacha, 
de salgadinho, de bolo, 
embalagens metalizadas, 
saco de macarrão, canetas, 
adesivos, cabos de panela, 
espuma e colchão.

Latas com resto de tintas e 
vernizes, latas com material 
tóxico, esponja de aço, 
pilhas e baterias.

Espelhos, vidros planos, 
temperados, refratários, 
cristais, utensílios de 
porcelana, cerâmica, pirex 
e similares e lâmpadas.

Óleo de cozinha não pode 
ser ‘misturado com outros 
líquido e nem armazenado 
em pote de vidro.

Pilhas, baterias e lâmpadas não são descartados junto com 
o saco de reciclado, devem ser descartados em pontos de 
entrega voluntária indicado pelo município ou no fanpage: 
www.facebook.com/famabisc.

Geladeiras, televisores e etc. Estes objetos serão coletados 
porta a porta, juntamente com o serviço de coleta seletiva. 
Caso o volume seja muito grande, os resíduos poderão 
ser levados até a nossa unidade para o correto descarte. 
Qualquer dúvida ou solicitação de agendamento entrar em 
contato com a empresa pelo número de telefone ou e-mail 
indicado neste folder. 
Mais informações: www.facebook.com/famabisc.

Embalagens Tetra Pak, 
jornais, revistas, papel branco, 
folhas e folhetos, caixa de 
pizza.  Papelão marrom usado 
como embalagens (quando 
de maior tamanho desmontar 
e amarrá-los).

Papel carbono, papel 
celofane, papel sujo ou 
engordurado, fotografias, 
papel toalhas, lenços e 
guardanapos.

Papel

Plástico

Metal

Vidro

Óleo

Baterias

Eletrônicos

Recomendações



SAIBA O QUE FAZER COM OS RESÍDUOS VERDES

Não misture suas podas 
com o lixo doméstico

Nunca jogue os resíduos 
em terrenos baldios, 

procure o orgão 
ambiental responsável e 

peça orientação

Os resíduos orgânicos 
como cascas de frutas 
e verduras podem ser 
cobertos por resíduos
verdes como palhas 

secas e restos de 
podas, podendo servir 

para o processo de  
ompostagem caseira e 

adubo para árvores
frutíferas, hortas e 

jardins.

CREA SC: 141556-2
CNPJ: 24.880.009/0001-00

Acesse: www.recicleaqui.com.br

facebook.com/recicleaquicom
facebook.com/famabisc

contato@recicleaqui.com

Entre em contato para tirar 
dúvidas e deixar sugestões

Bairro Vendaval - Biguaçú/ SC
Entrada de Antônio Carlos

SC 407 - Km 01

48 9 9662 2860

Técnica de COMPOSTAGEM 
CASEIRA para tratamento 
dos resíduos orgânicos 
domésticos:

A composteira caseira é um 
mecanismo simples e barato 
para a transformação do lixo 
(resíduo) orgânico produzido 
em sua casa em um adubo de 
excelente qualidade.

O primeiro passo para 
realizar o processo de 
compostagem é a separação 
do lixo dentro da nossa 
própria casa.

BALDE 1
Na lateral inferir do balde, faça 
um furo grande para inserir 
uma torneira, ela servira para 
retirar o adubo liquído, corte 
com a faca a parte central da 
tampa, deixando uma borda 
de dois dedos (que vai dar 
apoio ao balde de cima).

BALDE 2
Fure o fundo do balde com 
furadeira, os furos servirão 
para a passagem de liquídos e 
faça alguns furos nas laterais 
da parte superior do balde, os 
furos servirão para a entrada 
de ar), corte esta tampa com 
a faca, conforme foi feito na 
tampa do primeiro balde.

BALDE 3
Fure o terceiro balde como 
fizemos no segundo balde 
(nele, os furos de baixo 
serão para a passagem das 
minhocas de um balde para 
outro). A tampa do terceiro 
balde deixaremos inteira, para 
fechar a composteira.

Observações: 

1 - Verifique se as tampas 
estão bem encaixadas e que 
não tenha entrada de moscas;

2 – O material orgânico deve 
ser coberto com massa seca 
como palhas de jardim ou 
serragem;

3 – A minhoca indicada para 
este processo é a californiana, 
pode ser adquirido junto 
a EPAGRI, Universidade, 
Comcap ou empresas 
especializadas nesta prática.


