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Resíduo é tudo que produzimos e que 
pode ser reutilizado, reaproveitado, 
reciclado ou compostado. Lixo, por sua 
vez, é quando ocorre a mistura de um 
tipo de material que inviabiliza seu 
reaproveitamento. 

Consiste no máximo aproveitamento e 
correto encaminhamento dos resíduos 
recicláveis, orgânicos e a redução – ou 
o fim – do encaminhamento destes 
materiais para os aterros sanitários 
e/ou para a incineração.

Segundo o conceito estabelecido pela 
ZWIA – Zero Waste International 
Alliance – Lixo Zero é:

“Uma meta ética, econômica, 
eficiente e visionária para guiar 
as pessoas a mudar seus modos 
de vida e práticas de forma a 
incentivar os ciclos naturais 
sustentáveis, onde todos os 
materiais são projetados para 
permitir sua recuperação e uso 
pós-consumo.”

Você sabe a diferença 
entre lixo e resíduo? 

Conceito LIXO ZERO



REJEITOS

ESPECIAIS

DOAÇÕES

NÃO-RECICLÁVEIS
Papel higiênico, fraldas, bitucas de cigarro, 
absorventes, lenço umidecido, fezes de cães e 
gatos, embalagens laminadas, bandeja plástica 
engorduradas, cabelo e cotonetes.

Pilhas e baterias, eletrônicos sem conserto, 
eletrodomésticos sem conserto, medicamentos 
vencidos, lâmpadas, materiais hospitalares e 
perfurocortantes.

Tenha um espaço destinado para guardar as 
coisas que você não quer mais e que ainda 
podem ser utilizadas por alguém. 
Encaminhe-as ou entregue diretamente 
a quem precisa!

Conheça as 5 categorias 
de separação

ORGÂNICOS RESTOS DE COMIDA
Cascas de frutas, talos de legumes e verduras, 
guardanapos, papel toalha, saquinho de chá 
(sem o fio), coador de café, plantas, poeira, 
borra de café e chimarrão.
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RECICLÁVEIS
plástico

papel2 Papel branco e 
colorido, 
revistas, 
jornais, 
papelão, 
embalagens, 
tetra Pak.

Latas de alumínio, latas de 
ferro, peças de cobre, 
panelas, utensílios de ferro.

Garrafas de todas
as cores, formatos
e tamanhos, 
frascos e copos.

Garrafas PET, embalagens,
sacolas plásticas, bandeja de 
isopor, tampinhas, bacias e 
baldes, potes de sorvete e 
margarina, garrafas de óleo 
vegetal, etc.

vidrometal



COMPOSTAGEM
Composte o seu alimento 
transformando-o em adubo.orgânicos

Recicláveis

Rejeitos

Especiais

Doações

Saiba os dias em 
que passa a coleta 
de recicláveis e de 
comuns. Não esqueça de lavar as 
embalagens para viabilizar o trabalho 
das cooperativas e associações de 
catadores de materiais recicláveis. 

Informe-se sobre 
os locais na cidade 
onde deixar esse 
tipo de resíduo.

Destino dos resíduos 
que não podem ser 
reaproveitados.

Sempre reutilize o que puder. 
Carregue com você ecobag,  
copo e canudo.

Saiba o destino 
correto dos resíduos

COLETA 
SELETIVA

ATERRO 
SANITÁRIO

INDÚSTRIA

REUSO
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HIERARQUIA
LIXO ZERO

RECUSAR, REPENSAR, REDESENHAR

REDUZIR, REUTILIZAR

RECUPERAR, CONSERTAR

RECICLAR, COMPOSTAR

RECUPERAÇÃO DE 
NÃO RECICLÁVEIS

ATERRO 
SANITÁRIO

2
3
4
5
6

1

VIDROS

METAIS

MATÉRIA
ORGÂNICA

PLÁSTICOS

PAPEL E PAPELÃO

REJEITOS E OUTROS

Plano nacional de resíduos sólidos do 
Ministério do Meio Ambiente de 2017

50%

22%

3%
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Compostar seus resíduos orgânicos.

Recusar plásticos descartáveis.

Preferir produtos a granel, sem 
embalagens e naturais. 

Valorizar o comércio local.

Reaproveitar totalmente os alimentos.

Ter condutas de mínimo impacto e 
mudanças de hábitos.

Utilizar produtos de limpeza 
biodegradáveis.

Praticar o consumo consciente .

Separar e se responsabilizar pelo ciclo 
completo de seus resíduos.

/goura

/goura_nataraj

/mandatogoura

/mandatogoura

/mandatogoura.com.br

SER LIXO
ZERO É:
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