
De acordo com a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (Lei Federal 12.305/2010), a responsabilida-
de sobre a gestão dos resíduos deve ser compartilha-
da, ou seja, toda sociedade é responsável, por lei, a 
fazer sua parte quando tratamos da  destinação de 
todo o resíduo que geramos.

É importante que os proprietários de chácaras na área 
rural tenham ciência de que as caçambas colocadas pela 
prefeitura na região são somente para receber resíduos 
domésticos, ou seja, aqueles que não podem ser recicla-
dos ou reutilizados, como papel higiênico usado, fraldas 
descartáveis e absorventes. 

A MANEIRA CORRETA E SAUDÁVEL DE 
DIRECIONAR OS RESÍDUOS
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Armazenagem e 
empilhamento

1. Resíduos de poda
As chácaras de recreio geram uma grande quantidade de 
resíduos de poda provenientes de capinação e jardinagem. 
Muitas vezes, esse material é destinado incorretamente às 
caçambas de coleta de resíduos da prefeitura ou, no pior dos 
casos, é queimado, gerando poluição do ar e con�gurando 
um crime ambiental. 
Uma maneira simples e ambientalmente sustentável de 
destinação é reservar uma pequena área da propriedade 
para receber empilhamento destes resíduos verdes, 
acompanhe:



2. Resíduos orgânicos (restos de alimentos)
Uma forma e�ciente de diminuir a quantidade de resídu-
os que sai das chácaras é a utilização de uma composteira 
doméstica. Este sistema extremamente básico pode 
reciclar grande parte dos restos de comida e transformá-
-los em um composto orgânico de excelente qualidade 
que pode ser posteriormente destinado aos jardins e 
canteiros da própria chácara.
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Balde 1: Onde o resíduo orgânico 
será transformado em composto

Balde 2: Reserva de composto 
pronto para uso

Balde 3: Coleta de fertilizante. 
Utilizar na horta.

VIDROS METAIS

PLÁSTICOS PAPÉIS

3. Materiais recicláveis
É muio importante que os resíduos recicláveis como 
latinhas, garrafas pet, metais, plásticos, papelão e papéis 
sejam separados dos resíduos orgânicos e levados para 
algum Ecoponto na cidade. Dessa forma, é possível 
garantir espaço nas caçambas para que elas possam 
receber apenas os rejeitos que serão destinados ao aterro 
sanitário.

1. Pegue três baldes. O ideal é 
reutilizar baldes de alimentos, 
com capacidade para 15 quilos

3. Fure o fundo de dois baldes.

2. Corte duas tampas, de modo 
a escorrer o liquido fertilizante 
para o último balde.

4. Empilhe e 
pronto!

Outra alternativa interessante para a destinação dos 
restos de alimentos é a utilização destes resíduos para 
alimentar galinhas ou outras espécies de animais da 
propriedade.

COMO FAZER:

MONTE UMA COMPOSTEIRA:

Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura
Rua João Kühl Filho, s/n - Vila São João

Parque Cidade de Limeira
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