
O que NÃO devemos ut i l izar na
compostagem

Como fazer a Compostagem Caseira?

: madeiras envernizadas,
vidros, metais, óleo, tinta, plásticos, fezes de
animais domésticos, gorduras animais, restos
de carne, revistas e jornais.

Deve-se colocar o material orgânico em
camadas numa composteira, intercalando os
úmidos (restos de comida, frutas, verduras)
com secos (serragem, gravetos, galhos,
folhas), umedecendo quando for necessário e
revolver para introduzir ar e evitar odores
desagradáveis.
O composto pode variar de 2 a 3 meses para
estar pronto para ser usado como húmus,
sendo perceptível pela cor marrom escuro,
aspecto homogêneo, cheiro agradável de terra
e temperatura normal.

Tudo aquilo gerado em casa que possui origem
vegetal ou animal, tais como: restos de fruta e
legumes, pó de café, casca de ovos, cinzas,
capim, grama cortada e folhas secas.
A é uma prática que permite
transformar em adubos,
também chamado de , o
qual pode ser aplicado ao solo para melhorá-lo
sem ocasionar riscos ao meio ambiente.

COMPOSTAGEM
Resíduos Orgânicos

composto ou húmus

Resíduos Orgânicos

Programa Municipal de
Gestão dos Resíduos Sólidos

Objetivos
- Mudanças de hábitos de consumo;
- Minimização na geração de resíduos;
- Incentivo à reutilização;
- Reaproveitamento através da reciclagem.

Resíduo Destinação

Pneus
inservíveis

Caçamba estacionária da RECICLANIP -
Rodovia dos Minérios KM 16, próximo ao
Posto Pedra Branca. Os pneus seguem
para co-processamento na empresa
Votorantim.

Lâmpadas
Fluorescentes

A coleta é feita pelo caminhão da Coleta
Seletiva, porém é feita apenas em
pequenas quantidades. As lâmpadas são
descontaminadas e posteriormente
seguem para reciclagem.

Pilhas e
baterias

Na Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente e em outros pontos de
entrega voluntária como comércio,
bancos, ônibus, supermercados e locais
de revenda.

Óleo de
fritura

Nas Escolas Municipais que aderiram ao
programa e na Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, dentro de garrafas PET
bem fechadas. O óleo é destinado para
empresa que faz a reciclagem para
utilização na indústria química em geral.

Medicamento
s vencidos e
perfurocortan
-tes (agulhas,
seringas,
lâminas,
ampolas)

Devolver nos estabelecimentos públicos
de saúde, ou no local em que foi
comprado. Destinado para empresa
especializada que faz o encaminhamento
de forma ambientalmente segura.

Veja  o que fazer com os RESÍDUOS ESPECIAIS

Realização
Almirante Tamandaré
Prefeitura da Cidade

Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente

Contato e Informações:  (41) 3657-3034
e-mail: dptomatamandare@gmail.com

Ilustração de
uma compos-
teira feita de
madeira.



Papéis, papelão, jornais, revistas, envelopes,
catálogos, embalagens de suco ou leite longa
vida. Devem estar secos e limpos, sem
gorduras, rasgados ou
inteiros, pois papeis amas-
sados são difíceis de reci-
clar. Caixas devem ser des-
montadas para diminuir o espa-
ço de armazenamento.

Metais, latas, alumínios,
sucatas, utensílios de
ferro, arames, cobre, pregos, tampas
metálicas e outros.

Potes, sacolas, tampas, PVC, copos plásticos,
brinquedos, garrafas PET, garrafas de
detergentes, garrafas de shampoos, garrafas
de materiais de limpeza, potes de margarina,
etc.

Garrafas, cacos, potes, frascos de perfume,
frascos de produtos alimentícios, frascos de
remédios. Quando quebrados, enrolar em
jornais ou colocar em caixas de papelão para
evitar acidentes com os coletores.

LIXO é a mesma coisa que RESÍDUOS
SÓLIDOS?

Veja como separar:
Papel

Metal

Plástico

Vidro

Cabos de panelas, espuma, embalagens a
vácuo, fraldas descartáveis, papéis
engordurados ou sujos (guardanapos e papel
higiênico), fitas e etiquetas adesivas, papéis
parafinados e papéis de fotografia, esponja de
cozinha, plásticos termofixos como tomadas,
acrílico e papéis celofanes, fitas crepe, papel
carbono, absorventes, materiais íntimos,
preservativos, bitucas de cigarro, tubos de TV,
latas de tinta, solventes químicos, inseticidas,
clipes, esponjas de aço, espelhos, vidros
temperados e refratários, vidros especiais,
cerâmicas, porcelana, entre outros.

Alguns Resíduos não são recicláveis
(LIXO), veja quais são eles:

Não. Lixo é tudo o que NÃO pode ser
reaproveitado ou reciclado e resíduos sólidos é
tudo o que ainda pode ser PARCIALMENTE
OU TOTALMENTE aproveitado.

Por que separar os Resíduos Sólidos?
Para que tenham um destino correto e, desta
forma, não poluam o ambiente onde vivemos.

IMPORTANTE:
Todos os materiais recicláveis (papel,
plástico, vidro, metal) devem estar limpos,
sem gordura ou sujeiras, podendo ser
a r m a z e n a d o s n a m e s m a l i x e i r a .
Posteriormente devem ser entregues ao
caminhão da COLETA SELETIVA, que
levará todos os recicláveis para as
associações de catadores do município.

Aseparação de lixo gera EMPREGO e RENDA
para diversas associações de catadores, que
de uma forma organizada separam os
materiais recicláveis para depois efetuar a
venda, revertendo em recursos para a própria
associação.
Além disso, a separação do material reciclável
aumenta a vida útil dos aterros, e contribui para
a diminuição da extração dos recursos naturais
(água, árvores, energia, minerais, etc).

Grande parte do lixo (aquilo que não pode ser
reciclado) pode ser disposto para a

ou seja, para a coleta
convencional, que dará o destino final para
Aterro Sanitário.

COLETA
DO LIXO COMUM,

Mas o que é um Aterro Sanitário?

Local restrito onde é disposto todo o lixo. É
realizado por um projeto de engenharia, com
todas as medidas de controle ambiental. Todo
o lixo coletado no Município de Almirante
Tamandaré é levado para o Aterro Sanitário
localizado no município de Fazenda Rio
Grande.


