
Guia de orientação 
para descarte 

adequado de resíduos



A Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, 
desde 2008, procura contribuir para que os resíduos que 

são produzidos em suas dependências sejam destinados 
de forma adequada, reduzindo poluição e contaminação na 
cidade. 

Para isso, os funcionários tem papel fundamental em observar 
a diversidade de materiais para descarte, a destinação 
adequada e a identificação de melhores alternativas junto com 
a administração para manter esse cuidado.

Esse guia foi criado a partir de momentos de conversas com 
funcionários, administração da Sociedade e público em geral.

Contamos com a colaboração, tanto na ação como em ideias, 
para melhor qualidade de vida de todos!
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Siga os 3 “Rs”!
Os 3 Rs se referem as palavras-chave para 
a boa utilização do material:

Reduzir
É possível reduzir o material descartado, 
revisando seus hábitos de consumo 
e repensando na necessidade da sua 
utilização ou descarte.

Reutilizar
Muitos materiais podem ser reaproveitados, 
mesmo com outra função, sem passar pela 
reciclagem.

Reciclar
Transformar materiais já usados, por 
processo artesanal ou industrial, em 
novos produtos.

Lixo no local de trabalho
A maioria das atitudes referentes à conscientização ecológica e reciclagem 
podem ser tomadas não só dentro de casa, como também em seu local de 
trabalho.

Já parou pra pensar, por exemplo, em quanto papel é 
desperdiçado em seu serviço por não ser reciclado?
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Coleta Seletiva

O que é coleta seletiva?

É um sistema de recolhimento de materiais recicláveis previamente separados e 
encaminhados para o beneficiamento, para que estes possam ser reutilizados ou 
reciclados. A reciclagem é a transformação de um material, que tem sua primeira 
utilidade terminada em outra, sendo a coleta seletiva de lixo sua maior aliada.

Quais são seus benefícios?

Reduz a quantidade de resíduos destinados ao tratamento, coleta e destino final e 
assim aumentar a vida útil dos aterros sanitários, diminuir a utilização de matéria prima, 
incentivar o crescimento das indústrias de reciclados, preservar os recursos naturais 
e economizar energia na produção de materiais novos. Além disso, gera renda para 
famílias que se dedicam a atividade de separação dos resíduos.

Como é feita a coleta?

O material a ser descartado é colocado 
em lixeira específica e recolhido 
posteriormente pelos responsáveis 
pela coleta.

Para facilitar a destinação, 
as lixeiras são diferenciadas por cores: 

Cor Resíduos

azul papéis

vermelho plásticos

verde vidros

amarelo metais

marrom orgânicos e rejeitos
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PAPEL

O que Reciclar Rejeito (não reciclável)

:: Folhas de caderno
:: Fotocópias
:: Revistas
:: Envelopes
:: Cartazes e folhetos
:: Papelões
:: Papel toalha

:: Papéis sujos /engordurados
:: Papéis metalizados ou parafinados
:: Papéis plastificados
:: Etiquetas e fitas adesivas
:: Papéis de fax
:: Cigarros
:: Papel carbono

PLASTICO

O que Reciclar Rejeito (não reciclável)

:: Copos descartáveis
:: Sacos plásticos
:: Garrafas Pet
:: CDs
:: Disquetes
:: Embalagens de margarina e 
   material de limpeza
:: Tomadas

:: Embalagens de biscoito
:: Plásticos metalizados
:: Acrílico

VIDRO

O que Reciclar Rejeito (não reciclável)

:: Garrafas
:: Frascos
:: Copos

:: Espelhos/ Lâmpadas
:: Pirex, Cristais
:: Cerâmicas e porcelana
:: Tubos de TV e computadores
:: Ampolas de remédios
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METAIS

O que Reciclar Rejeito (não reciclável)

:: Latas em geral
:: Tampinhas de garrafa
:: Alumínio

:: Clips /Grampos
:: Esponja de aço
:: Taxinhas

ORGÂNICOS - sobra de alimentos

REJEITOS – Por não haver tecnologia para reciclagem, 
são coletado no lixo domestico normal.

Triagem e Compostagem
A Unidade de Triagem e Compostagem (UTC) Francisco Engel Rodrigues, situada 
na Estrada Afonso Lourenço Mariante, 4.401, bairro Lomba do Pinheiro, com área 
aproximada de 10 hectares, entrou em funcionamento em julho do ano 2000. 
Foi construída para ser o local onde o DMLU faz o reaproveitamento de resíduos 
orgânicos pelo método da compostagem.

Originária das antigas civilizações, a compostagem é uma forma de se reaproveitar 
os resíduos orgânicos. O processo é um modo natural de decomposição da matéria 
orgânica, que gera o composto. A base do composto é a parcela dos resíduos 
domiciliares, composta por sobras alimentares, restos de jardim e outros. 
Também podem ser utilizados resíduos orgânicos provenientes de estabelecimentos 
comerciais e industriais.

Produção do composto
Diariamente, cerca de 100 toneladas de resíduos domiciliares chegam à UTC - Unidade 
de Triagem e Compostagem. Os trabalhadores da Associação de Triagem de Resíduos 
Sólidos Domiciliares separam rejeito, recicláveis e orgânicos. Essa ação é realizada em 
duas esteiras, com 30m cada.
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Os resíduos orgânicos são depositados no pátio da unidade sob a forma de montes 
(leiras). Periodicamente, as leiras são revolvidas para acelerar o processo. A temperatura 
das mesmas pode atingir até 70ºC, e 100 dias após, reduz-se à temperatura ambiente.

Nessas condições, o composto é peneirado e pode ser utilizado na jardinagem e na 
agricultura para melhorar as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. 

O composto produzido na UTC é comercializado. O dinheiro gera renda para os 
integrantes da associação.
Para adquirir composto, ligue para o telefone (51) 3289-6987  GRÁTIS (51) 3289-6987 .                                                                              

Dicas do DMLU
n Domingo não é dia de coleta, não exponha seu lixo;

n Veja no site  www2.portoalegre.rs.gov.br/dmlu/ mesmo ou ligue para o 156 
 e informe-se sobre o turno e os dias da coleta de lixo na sua casa;

n Não jogue lixo no chão: há sempre uma lixeira por perto;

n Jamais descarte óleo de fritura na pia ou vaso sanitário;
 Acondicione em embalagens e entre nos pontos de coleta

n Não coloque o lixo para fora de casa em dias e/ou horários em que não há coleta;

n Pontos de coleta para medicamentos, óleo de cozinha, eletrônicos, 
 lâmpadas fluorescentes e pilhas são encontrados no mural Socioambiental e 
 www2.portoalegre.rs.gov.br/dmlu 

n Não coloque o seu lixo (comum) nas caçambas que estão recolhendo resíduos 
 da construção civil;

n Denuncie os pichadores pelo Disque-Pichação: 153;

n A água é mais importante do que o lixo seco, por isso ninguém 
 deve lavar embalagens. Coloque-as no lixo seco assim mesmo
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Cuidado com produtos de limpeza
Muitos dos produtos de limpeza são prejudiciais à saúde, podendo provocar alergias, 
problemas respiratórios, desconforto, disfunções e até afetar o sistema nervoso. 

Esse produtos podem também conter substâncias potencialmente cancerígenas. Após 
o uso essas substâncias acabam sendo descartadas no ralos e pias e vâo para no meio 
ambiente.

Os detergentes não-biodegradáveis acumulam-se nos rios, formando uma camada 
de espuma que impede a entrada de gás oxigênio na água e pode remover a camada 
oleosa que reveste as penas de algumas aves, impedindo que elas flutuem

Propomos o uso de produtos biodegradáveis, isto é, produtos 
que se decompõe em poucos dias, por micro organismos que vivem na água, não 
causando grandes alterações ao meio ambiente e prejuízo à saúde.

Algumas soluções para limpeza ¹

Creme de limpeza

• 250ml de detergente
• 125ml (1 1/2xícara) de bicarbonato de sódio
• 60ml (1/4 xícara) de bórax
• 10 gotas de óleo essencial

Junte os ingredientes a uma quantidade suficiente de detergente para formar uma pasta 
cremosa. Mexa bem os ingredientes até obter uma pasta homogênea.

Para perfumar o creme acrescente 10 gotas de óleo essencial. Depois transfira para a 
garrafa flexível. Usar com uma esponja ou pano de algodão. Enxaguar generosamente.

Nota: a pasta de limpeza pode ficar espessa com o tempo. Para retornar a consistência 
original acrescente um pouco de água
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Desinfetante

• 2 litros de água
• 250ml (1 xícara) de álcool
• Cerca de 20 folhas verdes de eucalipto
• 125ml (1/2 xícara) de sobras de sabão picado

Deixe as folhas de molho no álcool durante 2 dias até formar uma tintura. Ferva ¼ da 
água com sabão em fogo baixo, mexendo sempre, até dissolvê-lo. Tire do fogo e junte 
ao restane da água acrescentando a tintura das folhas, misture tudo muito bem. Esta 
pronta para armazenar e usar.

Desodorante vaporizador

• 125ml (1 xícara) de água quente
• 1ml (1/4 colher de chá) de bicarbonato de sódio
• 10 gotas de óleo essencial
• Suco de 1 limão

Misture bem e coloque em um vaporizador. Use nos quartos para tirar mau cheiro. 

Pó para limpeza

• 250ml (1 xícara) de bicarbonato de sódio
• 60 ml (1/4 xícara) de bórax

Misture e conserve numa garrafa para polvilhar. Espalhe nos locais sujos e passe uma 
esponja ou um pano molhado. Não se esqueça de luvas.

Vaporizador multiuso

• 180ml (3/4 xícara) de água
• 60 ml (1/4 xícara) de vinagre
• 15ml (1 colher de sopa) de detergente
• 10 gotas de óleo essencial

Misture e encha uma garrafa com vaporizador.

Essas receitas foram retiradas do livro A Casa Limpa da Faxineira Ecológica, de Denis Beauchamp.
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