
CERTO
DESCARTE

Uma cidade limpa garante a qualidade de vida 
para toda a população, evita a proliferação de 
animais peçonhentos e propagação de doenças. 
Por este motivo, destinar corretamente cada tipo 
de resíduo produzido é fundamental.

Áreas verdes e terrenos abertos NÃO SÃO o 
local apropriado para o descarte de nenhum tipo 
de resíduo. Além de ser crime ambiental, também 
é prejudicial às pessoas e ao meio ambiente.

A MANEIRA CORRETA E SAUDÁVEL DE 
DIRECIONAR OS RESÍDUOS

RESÍDUO ORGÂNICO: restos de alimentos e cascas 
de frutas e vegetais podem ser compostados.
LIXO ÚMIDO: fraldas, papel higiênico, dentre 
outros. Devem ser colocados em sacolas e destina-
dos à Coleta de Lixo, que atende 100% da área 
urbana.

MATERIAL RECICLÁVEL: papel, plástico, alumínio, 
dentre outros. Devem estar limpos e separados de 
outros tipos de resíduos, e podem ser destinados à 
Coleta Seletiva, Ecopontos, Pontos de Entrega Volun-
tária ou entregues a Coletores de Recicláveis.

Como separar os resíduos:

Con�ra no QRCode ou no link se o seu 
bairro é atendido pela Coleta Seletiva:
limeira.sp.gov.br/coletaseletiva 



O que PODE ser descartado:
• Tijolos, entulhos, telhas e restos de 
demolição;
• Podas de jardins 
• Papel e papelão;
• Latinhas e outros metais;
• Plásticos;
• Garrafas e outros vidros.

O que NÃO PODE ser descartado:
• Pneus;
• Lixos domésticos;
• Animais Mortos;
• Pilhas e baterias;
• Lâmpadas;
• Embalagens de agrotoxicos;
• Lixos industriais;
• Lixos hospitalares.

Acesse os endereços e outras informações 
dos Ecopontos da cidade de Limeira no site 
limeira.sp.gov.br/ecopontos 

O Município de Limeira tem Ecopontos em diver-
sos bairros, e pode receber até 1m³ de resíduos 
por pessoa. 
Horário de funcionamento: 
Segunda a Sexta: 7h30 às 17h
Sábado: 7h30 às 12h

Para denúncias de descarte irregular de resíduos, 
ligue 156. É importante ter foto ou vídeo com a 
identi�cação do veículo.
Informações: 3404-9752

Uma cidade limpa conta com a cooperação de todos.


