


A colocação de lixo doméstico nas 
caçambas implicará em multa de 5 (cinco) 
UFMs (R$ 160,20) ao CONTRATANTE
da mesma.

A disposição de lixo doméstico em 
conjunto com resíduos da construção em 
áreas de despejo, implicará em multa à 
EMPRESA TRANSPORTADORA e EMPRESA TRANSPORTADORA e EMPRESA TRANSPORTADORA
ao CONTRATANTE de 10 (dez) UFMs 
(R$ 320,40) cada.

O que NÃO PODE ser 
colocado na caçamba?

O que PODE ser
colocado na caçamba?

ATENÇÃO!

Tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, 
telhas, gessos, pavimento asfáltico, resíduo de poda de 
árvores, componentes cerâmicos em geral, argamassa e 
agregados de concreto.

Lixo doméstico, embalagens de tintas e solventes, 
vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica, lâmpada 
fluorescente, pilhas e baterias, mobiliário doméstico, 
produtos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, pneumáticos, 
resíduos hospitalares, animais mortos, colchões e gesso.



RECICLÁVEIS NÃO RECICLÁVEIS

LIXO DOMÉSTICO

Recicláveis:

• Papéis, de preferência sem amassar ou 
rasgar (jornais, revistas, cadernos, folhas 
sulfi te, papelão, informativos, caixas de 
ovos);

• Plásticos (copos descartáveis, garrafas PET, 
embalagens de produtos de higiene e 
limpeza, sacolinhas plásticas, embalagens 
de iogurte);

• Latas de alumínio (refrigerante, cerveja, 
enlatados);

• Vidros (se quebrados devem ser embalados 
para evitar ferimentos na hora da recolha) - 
*Obs.: Vidros planos não são recicláveis;

• Isopor;

• Embalagens longa vida (Tetra Pack).

Não Recicláveis:

• Restos de comida;

• Papéis sujos, molhados e engordurados 
(papel toalha usado, guardanapos usados);

• Plásticos “fi lme” sujos e engordurados;

• Papel higiênico;

• Cotonetes;

• Fraldas descartáveis;

• Absorventes;

• Preservativos.

Os resíduos (ou lixo) recicláveis, também chamados de 
“lixo seco”, são os materiais que podem ser separados e 
colocados em um mesmo saco ou caixa e entregues todos 
juntos aos catadores associados ou cooperativados. É 
importante que estejam limpos e secos.

O lixo não reciclável é aquele que recebe os resíduos 
orgânicos (como restos de comida, por exemplo) e outros 
materiais que não podem ser reciclados. O destino desse 
lixo é o aterro sanitário do Município.
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PROCESSADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

Coleta Legal
Rua Manaus, 1524 - Country

Cooperativa Caremel
Rua Silvesrtone, 768 - Interlagos
Rua Visconde de Guarapuava, 3266 - Cancelli
Rua Visconde de Guarapuava, 3274 - Cancelli
Rua Visconde de Guarapuava, 3278 - Cancelli

Cooperativa Cootacar
Rua Aramis Andrade, 121 - São Cristovão
Rua Presidente Kennedy, 3938 - Aclimação
Avenida Barão do Rio Branco, 1711 - Country


