
Inorgânicos:

Também conhecido como lixo sólido, são 
aqueles RESÍDUOS FEITOS DE MATERIAIS 
PRODUZIDOS PELOS HUMANOS, como 
plástico, vidro e papel. Ao contrário do lixo 
orgânico, a decomposição é lenta!

Lixo são os resíduos produzidos por nós, seres 
humanos, e descartados. Ou seja, nada é lixo, 
mas se torna quando achamos que não serve 
mais para nosso uso.

Existem vários tipos de lixo: os industriais, 
hospitalares (que geralmente tem tratamento 
especial, porque podem transmitir doenças), o 
agrícola (fertilizantes e estercos), o tecnológico 
(celulares, pilhas, televisões) e os lixos 
domiciliares urbanos. É sobre eles que vamos 
conversar na cartinha desse mês! Partiu? 

O lixo que produzimos em casa 
pode ser dividido entre dois 
grupos principais: os orgânicos 
e os inorgânicos.

Orgânicos: 
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Como é possível ver nesse quadro, a 
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tempo para se decompor 
naturalmente. E ao permanecer no 
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e de plantas por liberarem 
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Recursos provenientes de deliberação do Comitê Gestor constituído pelo Ministério Público do 
Trabalho, Justiça do Trabalho, Defensoria Pública da União e AVABRUM – Associação dos 
Familiares de Vítimas e Atingidos da Tragédia do Rompimento da Barragem Mina Córrego Feijão 
Brumadinho, que exerce a gestão dos recursos pagos a título de indenização por danos morais 
coletivos, em acordo judicial fi rmado nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério 
Público do Trabalho e entidades sindicais profi ssionais perante a 5ª Vara do Trabalho de Betim, 
processo n. 0010261.67.2019.5.03.0028.

Esse material foi produzido e distribuído para 10 
mil famílias que recebem as cestas básicas do 
Comunidade Viva Sem Fome. Muitas delas não têm 
acesso aos meios digitais, por isso, mensalmente, 

além das postagens nas redes sociais, utilizamos o material 
impresso para que as informações cheguem a todos. Essa e as 
cartilhas enviadas anteriormente foram impressas por uma 
gráfica que possui o certificado FSC, ou seja, a produção é feita de 
maneira sustentável e consciente, desde a produção do papel, até 
o descarte da matéria prima. Esse certificado garante também 
que as pessoas envolvidas no processo de produção do papel são 
registrados, o que evita situações como o trabalho escravo. 

Para saber mais, acesse nossas redes:
@comunidadevivasemfome e 
www.comunidadevivasemfome.org.br
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e os inorgânicos.

Orgânicos: 

Como é possível ver nesse quadro, a 
borracha, o vidro e o plástico são uns 
dos materiais que demoram mais 
tempo para se decompor 
naturalmente. E ao permanecer no 
ambiente, pode causar danos 
variados, desde a morte de animais 
que comem esses plásticos ou ficam 
presos neles, até a poluição do solo 
e de plantas por liberarem 
substância tóxicas que poluem e 
matam diferentes espécies. 
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O descarte correto e o consumo 
consciente são fundamentais 
para que possamos diminuir a 
produção do lixo e, assim, 
diminuir a poluição no mundo em 
que vivemos.

Mas afinal o que é a reciclagem?

A reciclagem é um processo em que alguns 
materiais, que muitas vezes nós 
consideramos como lixo, são reutilizados 
como matéria-prima para a fabricação de 
novos produtos. No processo de reciclagem, 
esses materiais se transformam em novos 
produtos com composições diferentes.

O processo de reciclagem é muito 
importante, pois transforma o que iria para 
o lixo em novos produtos, reduzindo, assim, 
a quantidade de lixo presente nas cidades. 
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›› Quais materiais podem 
ser reciclados?

PLÁSTICO

Sacos e sacolas plásticas, embalagens de 
produtos de limpeza, potinhos de iogurte e 
margarina, garrafas PET, tubos.

PAPEL

Caixas, papelão, papel de escritório, 
jornais, revistas, cartolinas, caixinhas de 
leite e suco, dentre outros, sem que 
estejam embolados, sujos de gordura ou 
restos de comida.

VIDRO
Garrafas de bebidas, potes de produtos 
alimentícios, copos.

METAL
Latas de alumínio, latas de produtos 
alimentícios, tampas de garrafa, embala-
gens metálicas de congelados. 
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››reciclável

Descarte todo tipo de embalagens, papeis, metais, 
plásticos e vidro.

››não-reciclável
Papel higiênico e guardanapos.

Esses podem ser utilizados em processos de 
compostagem:
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››Mas aqui na comunidade 
não tem coleta seletiva, 
e agora?

Uma forma fácil de separar o lixo em casa é 
dividir os itens que são recicláveis dos que não 
são recicláveis. Os materiais recicláveis podem 
ser separados e entregues para os catadores da 
sua comunidade ou região. Assim, você 
valoriza e fortalece esses trabalhadores. Você 
pode combinar com o catador que vai receber 
os materiais sobre a melhor forma de separar 
os produtos.

DICA: limpe os itens recicláveis antes de separá-los, 
pois o acúmulo da sujeira pode causar mau cheiro e 
atrair bichos!  

Na minha rua, toda 
segunda-feira de manhã passa 
um catador de latinhas. Eu já 

separo as latinhas do restante do 
lixo e coloco para fora no dia 
certinho em que ele passa.



Outro produto que pode ser reciclado é 
o óleo de cozinha usado. A partir dele, 
é possível produzir um poderoso 
sabão, líiquido, em barra e até em pó, 
para lavar roupas. Para conhecer essa e 
outras dicas, acesse o nosso perfil no 
instagram: 
@comunidadevivasemfome  

Outra opção, é a reutilização de alguns 
materiais como, por exemplo, o uso de 
caixas para organizar armários ou 
potes como porta-lápis. Brinquedos 
com garrafas pet, caminhas de 
cachorro com pneus, produções 
artísticas e artesanais são outros 
exemplos.

Existe também a possibilidade de doar 
ou vender para um bazar móveis, 
roupas e brinquedos em bom estado 
que ainda podem ser úteis para outras 
pessoas. Para conhecer essa e outras 
dicas, acesse o nosso perfil no 
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ou vender para um bazar móveis, roupas 
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acesse o nosso perfil no instagram: 
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AQUI VÃO ALGUMAS DICAS DE PEQUENAS 
AÇÕES QUE MUDAM TUDO: 

Anote o dia da coleta de lixo em sua rua e coloque 
o lixo na calçada somente no dia da coleta. Assim, 
evita que animais apareçam, cachorros e gatos de 
rua rasguem as sacolas e espalhem o lixo; 

Diminua o uso sacolas plásticas tanto quanto 
puder, ou as reutilize como saco de lixo; 

Ensine as crianças de que lugar de lixo é no lixo. 
Com menos lixo na rua é possível evitar 
inundações, sujeira  e a propagação de doenças; 

Não descarte materiais nos “pontos limpos” que 
a prefeitura sinaliza e nos terrenos baldios. O 
descarte de lixo nesses locais pode causar 
transtornos maiores e provocar inundações em 
dias chuvosos; 

Em caso de vidros quebrados e objetos cortantes, 
embale bem para que os catadores e lixeiros não 
se machuquem. 
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Inorgânicos:

Também conhecido como lixo sólido, são 
aqueles RESÍDUOS FEITOS DE MATERIAIS 
PRODUZIDOS PELOS HUMANOS, como 
plástico, vidro e papel. Ao contrário do lixo 
orgânico, a decomposição é lenta!

Lixo são os resíduos produzidos por nós, seres 
humanos, e descartados. Ou seja, nada é lixo, 
mas se torna quando achamos que não serve 
mais para nosso uso.

Existem vários tipos de lixo: os industriais, 
hospitalares (que geralmente tem tratamento 
especial, porque podem transmitir doenças), o 
agrícola (fertilizantes e estercos), o tecnológico 
(celulares, pilhas, televisões) e os lixos 
domiciliares urbanos. É sobre eles que vamos 
conversar na cartinha desse mês! Partiu? 

O lixo que produzimos em casa 
pode ser dividido entre dois 
grupos principais: os orgânicos 
e os inorgânicos.

Orgânicos: 

Recursos provenientes de deliberação do Comitê Gestor constituído pelo Ministério Público do 
Trabalho, Justiça do Trabalho, Defensoria Pública da União e AVABRUM – Associação dos 
Familiares de Vítimas e Atingidos da Tragédia do Rompimento da Barragem Mina Córrego Feijão 
Brumadinho, que exerce a gestão dos recursos pagos a título de indenização por danos morais 
coletivos, em acordo judicial fi rmado nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério 
Público do Trabalho e entidades sindicais profi ssionais perante a 5ª Vara do Trabalho de Betim, 
processo n. 0010261.67.2019.5.03.0028.

COORDENAÇÃO:

APOIO:

Esse material foi produzido e distribuído para 10 
mil famílias que recebem as cestas básicas do 
Comunidade Viva Sem Fome. Muitas delas não têm 
acesso aos meios digitais, por isso, mensalmente, 

além das postagens nas redes sociais, utilizamos o material 
impresso para que as informações cheguem a todos. Essa e as 
cartilhas enviadas anteriormente foram impressas por uma 
gráfica que possui o certificado FSC, ou seja, a produção é feita de 
maneira sustentável e consciente, desde a produção do papel, até 
o descarte da matéria prima. Esse certificado garante também 
que as pessoas envolvidas no processo de produção do papel são 
registrados, o que evita situações como o trabalho escravo. 

Para saber mais, acesse nossas redes:
@comunidadevivasemfome e 
www.comunidadevivasemfome.org.br


