
COLETA

SELETIVA

PARTICIPE
COLABORE

FAÇA SUA PARTE

BENEFÍCIOS DA 
COLETA SELETIVA

• Diminui a poluição ambiental

• Diminui a exploração dos recursos naturais

• Reduz custos com a disposição final do lixo

• Gera emprego e renda

• Promove o resgate social dos indivíduos

•• Melhora a higiene e a limpeza da cidade

• Evita a proliferação de roedores

TODOS DEVEM RECICLAR!

Av. Mário Ypiranga, 3280
Parque 10 - 6905030 - Manaus/AM

Núcleo de Educação Ambiental - (92) 3659-1809

protocolo@sema.am.gov.br

SAIBA COMO 
SEPARAR!



O QUE SÃO MATERIAIS 
RECICLÁVEIS?

PROIBIDO

 Materiais recicláveis são aqueles que, após 
sofrerem uma transformação física ou química, 
podem ser reutilizados no mercado, seja sob a 
forma original ou como matéria-prima de outros 
materiais para finalidades diversas.

NÃO RECICLÁVEIS

 É proibido descartar 
pilhas, baterias, pneus, 
lâmpadas e restos de 
remédios juntos aos 
resíduos recicláveis, 
orgânicos e rejeitos.

 Entregue pilhas e baterias aos estabelecimentos que 
as comercializam, às assistências técnicas autorizadas 
ou descarte em pontos de coleta de lixo eletrônico.

Jornais, listas telefônicas, folhetos, 
revistas, livros, folhas de rascunho, 
papeis de embrulho, caixas 
de papel e papelão, folhas de 
caderno, embalagens longa vida 
(tetra pak) e outros.

Garrafas plásticas, garrafas 
PET, tubos e canos, potes de 
creme, frascos de xampu, 
sacos e sacolas e saquinhos 
de leite, utensílios domésticos, 
embalagens de produtos.

Garrafas em geral, potes e 
jarras, vidros de conservas, 
vidros de produtos de 
limpeza, frascos em geral e 

cacos de vidro.

PAPEIS E PAPELÃO REJEITOS

VIDROS

Cascas de frutas e 
legumes, bagaços de 
frutas, folhas, caules e 
restos de alimentos.

ORGÂNICOS

Latas de bebidas, enlatados, 
arames, pregos, panelas e  
tampas, fios e objetos de 
cobre, alumínio, bronze, ferro, 

chumbo e zinco.

Papel higiênico, lenços de 
papel, guardanapos, curativos, 
fraldas descartáveis, absorvente 
higiênico, preservativos, bitucas 
de cigarros e outros resíduos não 

passíveis de reciclagem.

CONFIRA ALGUNS PONTOS 
DE ENTREGA VOLUNTÁRIA
(PEVs) EM MANAUS

Aponte a câmera
para ler o QR Code

METAIS

PLÁSTICOS

Etiquetas, fitas adesivas, papel 
carbono, esponjas de aço, 
espelhos, vidros de janelas, 
tampos de mesa, pratos 
refratários, óculos, latas de 
inseticida, verniz e tinta não 
são recicláveis e devem ser 
descadescartados como rejeitos.

DICAS DE DESCARTE
• Embrulhe vidros quebrados e objetos pontiagudos 
para evitar acidentes

• Destampe as garrafas PET e embalagens tetra pak 
e descarte a tampa de acordo com seu material

•• Procure conhecer os Pontos de Entrega Voluntária 
e de Descarte de Lixo Eletrônico da sua cidade!


